ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒
.....................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ จึงได้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้เ รี ยกว่า “ระเบียบมหาวิท ยาลัยราชภัฏเลยว่าด้ว ยการเที ยบโอนผลการเรีย น
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๑”
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาที่ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“นักศึกษา”
หมายความว่า ผู้ ที่ ร ายงานตั ว ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“การเทียบโอนผลการเรียน”
หมายความว่า การนาหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงการนาเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“สถาบันอุดมศึกษา”
หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายให้การรับรอง
ข้อ ๕ รายวิชาที่จะนามาเทียบโอนผลการเรียนต้องได้รับการประเมินผลการศึกษา หรือเป็นรายวิ ชาที่
ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งเคยศึกษามาแล้วไม่เกินสิบปีนับถึงวันที่เข้า
ศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสาเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน
ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(๒) สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
(๓) ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(๔) ศึก ษาจากการศึก ษานอกระบบ การศึก ษาตามอั ธยาศัย การฝึก อาชีพ หรือ จาก
ประสบการณ์การทางาน

ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๖ (๓) (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่าสาหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี และจะต้องมีความรู้พื้นฐานในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ มีดังต่อไปนี้
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(๑) รายวิชาหรือ กลุ่ม รายวิชาที่จ ะนามาเที ยบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน เว้นแต่เป็น
การเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรเดียวกัน
(๒) นักศึกษามีสทิ ธิที่เทียบโอนผลการเรียนได้ทงั้ หมดหรือบางส่วน
(ก) การเทียบโอนผลการเรียนแต่เพียงบางส่วนต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับระดับคะแนน
ไม่ต่ากว่า C หรือ P หรือเทียบเท่าสาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B หรือเทียบเท่าสาหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่นามาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้
บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน
(ข) การเทียบโอนผลการเรียนทั้งหมดจะนาเอาผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ที่เทียบโอนมาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๓) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปีและ
ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าที่สถาบันอุดมศึกษา
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(๒) รายวิชาหรือ กลุ่ม รายวิชาที่จ ะนามาเที ยบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน
(๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ผ่านการประเมินผลการเรียนได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนน C
หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเท่าสาหรับ หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี และไม่ต่ากว่าระดับคะแนน B หรือ
เทียบเท่าสาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(๔) นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีได้ไม่เกินสามในสี่ของหน่วยกิต รวม
ของหลักสูตรที่รับโอน ระดับบัณฑิตศึกษาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
อนึ่ ง ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ยบั ต รบั ณฑิ ต หากเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริญ ญา
มหาบัณฑิตในสาขาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
(๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ
ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน
ผู้ส าเร็จ การศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรีม าแล้ว และเข้าศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรีอีก สาขา หนึ่งให้
สามารถเทียบโอนผลการเรียนสาหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และในหมวดวิชาเลือกเสรี
ได้ทั้งหมด โดยไม่นาเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข้อ ๕ มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์สาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือเทียบเท่าให้ สามารถเทียบโอนผล
การเรียนสาหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้กึ่งหนึ่งตามประกาศของมหาวิทยาลัย และใน
หมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด โดยไม่นาเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข้อ ๕ มาพิจารณา และ
ให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์สาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา

ในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ ให้คณะกรรมการประเมินการ
เทียบโอนผลการเรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทางาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ
(๑) การเทียบโอนความรู้และการให้ห น่วยกิตจะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตาม
หลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน
(๒) ในการประเมินการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตสาหรับการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ทางานเข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการ
ประเมินการเทียบโอนผลการเรียนใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน
(ก) แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้
(ข) การทดสอบ
(ค) การสัมภาษณ์
(ง) การตอบคาถาม
(จ) การสาธิต
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเท่าสาหรับ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ต่ากว่าระดับ B หรือเทียบเท่าสาหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะให้จานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มี
การนามาคิดค่าระดับคะแนนหรือคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P(T)ในช่องระดับคะแนน
ข้อ ๙ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่ง ปี
การศึกษา จึงจะมีสิทธิสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด้วย
(๑) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะขอเทียบ
โอนผลการเรียน เป็นประธาน
(๒) อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนจานวนอย่างน้อยหนึ่ง
คนแต่ไม่เกินสามคน โดยคาแนะนาของคณบดีตาม(๑) เป็นกรรมการ
(๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน เป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนดาเนินการประเมินการเที ยบโอนผลการเรียน
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการเทียบโอนไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
ข้อ ๑๑ นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เว้นแต่
(๑) รายวิชาหรือ กลุ่ม รายวิชาที่ ได้รับ การเที ยบโอนผลการเรียนเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาซึ่งเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ได้รับ
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาและโอนหน่วยกิตที่เคยศึกษามาแล้วทั้งหมด
ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนในระบบต้องดาเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนและชาระ
ค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันสมควรนักศึกษาอาจขอ
ขยายเวลาดังกล่าวอีกได้แต่ไม่เกินหนึ่งภาคเรียน

นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือ
จากประสบการณ์ก ารท างาน ให้ดาเนินการขอเที ยบโอนได้ตั้ง แต่ภาคการศึก ษาแรกจนถึง วันสุดท้ายของ
กาหนดการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา
ข้ อ ๑๓ ค่ า ธรรมเนี ย มการเที ย บโอนผลการเรี ย น ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ หรื อ ประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ให้มีอานาจออกประกาศให้เป็นไปตามระเบียบนี้ รวมทัง้
ให้มีอานาจชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(นายสุชาติ เมืองแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

