
 
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทยีบโอนความรู้  

ทกัษะ และประสบการณ์   

พ.ศ ๒๕๔๙ 

------------------------------------------- 

 โดยที�เป็นการสมควรออกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร วา่ดว้ยการโอนผลการเรียน การ

เทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗  

สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  จึงออกขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการโอนผลการเรียน  การเทียบโอนผลการเรียน  

การเทียบโอนความรู้  ทกัษะและประสบการณ์  ตามหลกัสูตรที�เปิดสอนในมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  

และสถาบนัอุดมศึกษาอื�น  ไวด้งัต่อไปนี�  

 ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบันี� เรียกวา่  “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  วา่ดว้ยการโอนผลการเรียน 

การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้  ทกัษะและประสบการณ์  พ.ศ.๒๕๔๙” 

 ขอ้ ๒  ขอ้บงัคบันี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓  บรรดาระเบียบ  ขอ้บงัคบั คาํสั�ง หรือประกาศอื�นใดที�ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันี�ใหใ้ช้

ขอ้บงัคบันี�แทน 

 ขอ้ ๔  ในขอ้บงัคบันี�  

  “มหาวิทยาลยั”  หมายถึง  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  “อธิการบดี”   หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
  “นกัศึกษา”  หมายถึง  นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  “สถาบนัอุดมศึกษาอื�น”    หมายถึง สถาบนัการศึกษาที�จดัการเรียนการสอนในระดบัหลงั

มธัยมศึกษาตอนปลาย   หลกัสูตรไม่ตํ�ากวา่ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาที�สภามหาวิทยาลยัราช

ภฏัสกลนครและกระทรวงศึกษาธิการใหก้ารรับรอง 
  “การโอนผลการเรียน”      หมายถึง  การขอโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดบัเดียวกนั

ที�ไดเ้คยศึกษามาแลว้จากมหาวิทยาลยั  และมหาวิทยาลยัราชภฏัอื�น เพื�อใชน้บัเป็นส่วนหนึ�งของการศึกษา

ในมหาวทิยาลยั 

  “การเทียบโอนผลการเรียน’   หมายถึง  การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดบั

เดียวกนัที�ไดเ้คยศึกษามาแลว้จากสถาบนัอุดมศึกษาอื�น  เพื�อใชน้บัเป็นส่วนหนึ�งของการศึกษาใน

มหาวิทยาลยั 



  

“การเทียบโอนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์”   หมายถึง   การขอเทียบโอนความรู้  

ทกัษะ และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอธัยาศยั ความรู้จากการฝึกอาชีพ หรือความรู้

จากประสบการณ์ของนกัศึกษา เพื�อนบัเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชา ตามหลกัสูตรการศึกษาใน

มหาวิทยาลยั 

 ขอ้  ๕ การโอนผลการเรียน  มีหลกัเกณฑ ์ ดงันี�  

  (๑)  นกัศึกษาหลกัสูตรระดบัอนุปริญญา ปริญญาตรีหรือบณัฑิตศึกษา ที�เคยศึกษาใน

หลกัสูตรที�เปิดสอนในมหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัราชภฏัอื�นมาแลว้ หรือสาํเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัและ

มหาวิทยาลยัราชภฏัอื�นมาแลว้ไม่เกิน ๕ ปี   อาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดบัเดียวกบัที�ไดเ้คยศึกษามาแลว้  

เพื�อใชน้บัเป็นส่วนหนึ�งของการศึกษา โดยยื�นคาํร้องต่อสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือ

สาํนกังานบณัฑิตศึกษา ภายในระยะเวลา ๑๕ วนั นบัแต่วนัเปิดภาคเรียนที�เขา้ศึกษา 

  (๒)  รายวิชาที�นาํมาขอโอนผลการเรียน  ตอ้งมีเนื�อหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ยกว่าสามใน

สี�ของรายวิชาใหม่ที�ขอโอน  และจาํนวนหน่วยกิตที�ขอโอนไดจ้ะตอ้งไม่เกินสองในสามของจาํนวน

หน่วยกิตรวมของหลกัสูตรระดบัอนุปริญญา  หรือปริญญาตรีที�รับโอน  หรือไม่เกินหนึ�งในสี�ของจาํนวนหน่วย

กิตรวมของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาที�รับโอน และไม่ให้โอนหน่วยกิตในรายวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ  

หรือการศึกษาปัญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์แลว้แต่กรณี 

  (๓)  ใหค้ณะกรรมการประจาํคณะ หรือคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา แลว้แต่กรณี แต่งตั�ง

คณะกรรมการจากโปรแกรมวิชา  หรือสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้งพิจารณาดาํเนินการโอนผลการเรียนของนกัศึกษาที�

ยื�นคาํร้อง  เฉพาะรายวิชาที�มีผลการเรียนในหลกัสูตรระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรีไม่ตํ�ากว่าระดบั C 

หรือ S หรือ  P  แลว้แต่กรณี และในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาไม่ตํ�ากว่าระดบั  B หรือ S หรือ P  แลว้แต่

กรณี แลว้นาํเสนอคณะกรรมการประจาํคณะ  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา  แลว้แต่กรณี  เพื�อพิจารณา

อนุมติั  

  (๔)  นกัศึกษาตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด  

ทั�งนี�จาํนวนรายวิชาและผลการเรียนที�โอนได ้ ใหร้วมเป็นหน่วยกิตตามหลกัสูตรที�ศึกษาได ้ และนาํไปคิด

ค่าระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสม 

  (๕)  นกัศึกษาที�โอนผลการเรียนแลว้ ตอ้งลงทะเบียนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัอยา่งนอ้ย

หนึ�งปีการศึกษา 

 ขอ้ ๖ การเทียบโอนผลการเรียน มีหลกัเกณฑด์งันี�  

  (๑) นักศึกษาหลกัสูตรระดบัอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา ที� เคยศึกษาใน

หลกัสูตรที�เปิดสอนในสถาบนัอุดมศึกษาอื�น หรือสาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอื�น มาแลว้ไม่เกิน 

๕ ปี   อาจขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดบัเดียวกบัที�ไดเ้คยศึกษามาแลว้ เพื�อใชน้บัเป็นส่วนหนึ�งของ

การศึกษา โดยยื�นคาํร้องต่อสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือสํานักงานบณัฑิตศึกษา  ภายใน

ระยะเวลา ๑๕ วนั นบัแต่วนัเปิดภาคเรียนที�เขา้ศึกษา 

  (๒)  รายวิชาที�นาํมาขอเทียบโอนผลการเรียน ตอ้งมีเนื�อหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ยกว่า

สามในสี�ของรายวิชาใหม่ที�ขอเทียบโอน  และจาํนวนหน่วยกิตที�เทียบโอนไดจ้ะตอ้งไม่เกินสองในสามของ



  

จาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรระดบัอนุปริญญา หรือปริญญาตรีที�รับเทียบโอน  หรือไม่เกินหนึ�งในสี�

ของจาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที� รับโอน และไม่ให้เทียบโอนหน่วยกิตใน

รายวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ หรือการศึกษาปัญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์แลว้แต่กรณี 

  (๓) ให้คณะกรรมการประจาํคณะ   หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  แลว้แต่กรณี  

แต่งตั�งคณะกรรมการจากโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้งพิจารณาดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียนของ

นกัศึกษาที�ยื�นคาํร้อง เฉพาะรายวิชาที�มีผลการเรียนในหลกัสูตรระดบัอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไม่ตํ�ากว่า

ระดบัชั�น C หรือ S หรือ P แลว้แต่กรณี  และในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาไม่ตํ�ากวา่ระดบั  B หรือ S หรือ 

P  แลว้แต่กรณี แลว้นาํเสนอคณะกรรมการประจาํคณะ หรือคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา แลว้แต่กรณี เพื�อ

พิจารณาอนุมติั 

  (๔) นกัศึกษาตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนตามที�หาวิทยาลยักาํหนด 

ทั�งนี� จาํนวนรายวิชาและผลการเรียนที�เทียบโอนได ้ ใหร้วมเป็นหน่วยกิตตามหลกัสูตรที�ศึกษาได ้  แต่ไม่

ตอ้งนาํไปคิดค่าระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสม 

  (๕) นกัศึกษาที�เทียบโอนผลการเรียนแลว้ ตอ้งลงทะเบียนศึกษาในมหาวิทยาลยัอยา่ง

นอ้ยหนึ�งปีการศึกษา 

 ขอ้ ๗ การเทียบโอนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ มีหลกัเกณฑด์งันี�  

  (๑) นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั อาจยื�นคาํร้องต่อสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หรือสาํนกังานบณัฑิตศึกษาใหเ้ทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ของนกัศึกษา เพื�อนบัเป็นหน่วยกิ

ตเทียบเท่ากบัรายวิชาที�เปิดสอนในหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั ภายในภาคเรียนแรกที�เขา้ศึกษา โดยมีความร็ 

ทกัษะและประสบการณ์ที�ขอเทียบโอนมาแลว้ไม่เกิน ๕ ปี 

(๒) ใหค้ณะกรรมการประจาํคณะ หรือคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา แลว้แต่กรณี 

แต่งตั�งคณะกรรมการจากโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้งพิจารณาดาํเนินการเทียบระดบัความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ของนกัศึกษาที�ยื�นคาํร้องดว้ยวิธีการที�หลากหลายทั�งดว้ยการ

ทดสอบ การประเมินแฟ้มสะสมงาน หรือการสงัเกตพฤติกรรม  ใหค้รอบคลุมลกัษณะของนกัศึกษาตาม

มาตรฐานของรายวิชาที�เทียบโอน  แลว้นาํผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการประจาํคณะ หรือ

คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา แลว้แต่กรณี เพื�อพิจารณาอนุมติั 

  (๓)  องค์ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ที�จะนาํมาเทียบโอน ตอ้งตรงหรือสัมพนัธ์หรือ

เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาของรายวิชาที�จะขอเทียบโอน และจาํนวนหน่วยกิตที�เทียบโอนไดจ้ะตอ้งไม่เกินสองในสาม

ของจาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรระดบัอนุปริญญา หรือปริญญาตรีที�ขอเทียบ และไม่เกินหนึ�งในสี�ของ

จาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาที�ขอเทียบ ทั�งนี�  นกัศึกษาจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม

การเทียบโอนตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด 

(๔) รายวิชาที�ไดรั้บการเทียบโอนตามขอ้ ๗(๒)   ใหบ้นัทึกไวใ้นระเบียนการเรียนของ

นกัศึกษาโดยใชอ้กัษรย่อ “P” ในช่องระดบัคะแนน ในหลกัสูตรระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  และใช้

อกัษร  S สาํหรับรายวิชาในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 



  

 (๕) ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ที�เทียบโอนได ้ใหร้วมเป็นหน่วยกิตตามหลกัสูตรที�

ศึกษาแต่ไม่ตอ้งนาํไปคิดค่าระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสม 

  (๖)  นกัศึกษาที�ขอเทียบโอนความรู้ ทกัษะ  และประสบการณ์แลว้  ตอ้งลงทะเบียนศึกษา

อยูใ่นมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ยหนึ�งปีการศึกษา 

 ขอ้ ๘ นกัศึกษาที�โอนผลการเรียน เทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ ทกัษะ และ

ประสบการณ์ ไม่มีสิทธิไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม 

ขอ้  ๙  ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามขอ้บงัคบันี�และให้มีอาํนาจออกระเบียบ ประกาศหรือ

คาํสั�ง เพื�อประโยชนใ์นการปฏิบติัตามขอ้บงัคบันี�  

         ในกรณีที�มีปัญหาเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบันี�   ใหอ้ธิการบดีมีอาํนาจตีความและวินิจฉยัและ

ถือเป็นอนัยติุ 
 

  ประกาศ  ณ  วนัที�  ๒๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๙. 

 

         

       (ศาสตราจารยศุ์ภมาศ  พนิชศกัดิ� พฒันา) 

        นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 


