
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

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

  โดยที่เป็นการสมควรออกระเบียบว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒)  แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ. 
๒๕๔๘” 
 ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ ค าสั่งหรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ระเบียบนี้ให้ยกเว้นกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาในวันท าการปกติ  ที่เปลี่ยนไป
ศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่เปลี่ยนไปศึกษาในวันท าการ
ปกต ิ
 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

“นายกสภา”  หมายความว่า  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 “นักศึกษา”  หมายความว่า   ผู้ที่ศึกษาโดยลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาในวันท าการปกติของ
มหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรไม่ต่ ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง” 
 “การเทียบโอนผลการเรียน”  หมายความว่า  การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้ศึกษาแล้ว   และหรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอบรม หรือจาก
ประสบการณ์การท างาน  ซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตาม
หลักสูตรมหาวิทยาลัยและอยู่ในระดับเดียวกันมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 



 ข้อ ๔  รายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องสอบได้หรือเคยศึกษา  ฝึกอบรม มีประสบการณ์
มาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันส าเร็จการศึกษา   หรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการ
เรียน   หรือวันสุดท้ายที่ศึกษา   ฝึกอบรม  หรือมีประสบการณ์จากการท างาน 
 ข้อ ๕  คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน 
  (๑)  กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
  (๒)  กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
 ข้อ ๖  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเทียบโอนผลการเรียนได้แก่ ผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ผู้ที่ศึกษาในสถาบันราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษากลับเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย  
  (๒)  ผู้ที่ขอย้ายสถานศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  (๓)  ผู้ที่เข้าศึกษาหลักสูตรใหม่หรือสาขาวิชาใหม่ในมหาวิทยาลัย 
  (๔)  ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับอนุปริญญาหรือส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย   
เข้าศึกษาระดับปริญญาตร ี
  (๕)  ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยผู้ที่เคยศึกษาจาก
การศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย   การฝึกอบรม หรือจากประสบการณ์การท างาน 
  (๗)  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
 ข้อ ๗  หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ 
 ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

(๑)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
(๒)  เป็นรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือ

กลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
  (๓)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับ
คะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า 
  (๔)  นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรว
มของหลักสูตรที่รับโอน 
  (๕)  รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม  โดยจะได้รับค่าระดับคะแนนเป็น P 



  (๖)  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา 
  (๗)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่ามาแล้วและเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี  ให้ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย โดยไม่น าข้อ ๔ และข้อ ๗ (๓) มาบังคับใช้ 
  (๘)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี  
และภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 
  ระดับบัณฑิตศึกษา 
  (๑)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
  (๒)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
  (๓)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับ
คะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเท่าหรือระดับคะแนนตัวอักษร S 
  (๔) การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความ
เห็นชอบของสภาวิชาการ 
  (๕)  นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรว
มของหลักสูตรที่รับโอน 
  (๖)  รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ย โดยจะได้รับค่าระดับคะแนนเป็น P 
  (๗)  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา และลงทะเบียน
เรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
  (๘)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปีและ
ภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
  (๙)  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเมื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่เข้าศึกษา 
 ข้อ ๘  การขอเทียบโอนผลการเรียนจากผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ   และหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย  การฝึกอบรม หรือจากประสบการณ์การท างาน  ให้สภาวิชาการ ก าหนดวิธีการประเมินเพ่ือเทียบโอน 



 ข้อ ๙  ผู้ที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนและผู้พิจารณาอนุมัติการเทียบโอน ต้องกระท าให้เสร็จสิ้ นภายใน
ภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  
 ข้อ ๑๐  การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
  (๑)  นักศึกษาภาคปกติ  ให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคการศึกษา 
  (๒)  ผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่
เกิน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคการศึกษา  
   (๓)  การเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๖(๑), (๓) และ (๗) ให้นับเฉพาะภาคการศึกษาท่ีเคยศึกษา
และมีผลการเรียน นักศึกษาตามข้อ ๖ (๒), (๔)  ให้นับจ านวนภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 
 ข้อ ๑๑  การเทียบโอนผลการเรียน ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการที่สภาวิชาการแต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน  
 ข้อ ๑๓  ผู้ได้รับเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม  
 ข้อ ๑๔  ให้นายกสภา เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                                                   
 
                    (นายแพทย์อนันต์  อริยะชัยพาณิชย์) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 


