ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๐
........................................................................

โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๐ อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และขอบังคับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วาดวย
การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๒๒ และ ๒๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จึงวางระเบียบวาดวยการเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาตรีไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา
“ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วาดวยการเทียบโอน ผลการเรียน ระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้สําหรับนักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป
บรรดาความในระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับความในระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
นักศึกษา หมายถึง ผูที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณะกรรมการประจําคณะ หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะของคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู
การเทียบโอนผลการเรียนหมายถึง การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรวิทยาลัยครูสถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี และใหหมายความรวมถึงการนําเนือ้ หาวิชาของรายวิชากลุม วิชา จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดศึกษาแลว
และการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางานมาใชโดยไมตอ งศึกษารายวิชานัน้ อีก
แฟมสะสมผลงาน (
portfolio) หมายถึง เอกสารและหลักฐานที่แสดงวามีความรูตามรายวิชาหรือกลุมวิชาที่ขอเทียบโอนผล
การเรียน
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนในระดับ หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาที่สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือหนวยงานของรัฐที่มี
อํานาจตามกฎหมายรับรอง
ขอ ๔ ผูมีสิทธิไดรับการเทียบโอนผลการเรียน ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
๔.๑ สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
๔.๒ สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
๔.๓ ผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึง่ ตามหลักสูตรวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี
๔.๔ ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน

ผูมีสิทธิไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตาม (๔.๓) และ (๔.๔) ตองมีความรูพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา
ขอ ๕ หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ
๕.๑ ใหคณะเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติการเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิต
๕.๒ รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะนํามาเทียบโอนจะตองมีเนื้อหาวิชาอยูในระดับเดียวกันและมีปริมาณเทากัน
หรือไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมวิชาที่ขอเทียบโอน
๕.๓ รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะนํามาพิจารณาเทียบโอนตองสอบไลไดไมต่ํากวาระดับ ตัวอักษรC หรือแตม
ระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเทา
๕.๔ การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตกระทําไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร
ที่รับโอน
๕.๕ รายวิชาที่จะนํามาเทียบโอนผลการเรียน ตองสอบไดมาแลวไมเกิน ๕ ปนับถึงวันที่เขาศึโดยเริ
กษา ่มนับวันที่
สําเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดทายที่มีผลการเรียน
รายวิชาที่พนกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรกหากนักศึกษามีความประสงคจะขอเทียบโอน
ผลการเรียนจะตองผาน
เกณฑการสอบประเมินความรูจากคณะที่รับผิดชอบวิชานั้น
๕.๖ รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนใหบันทึกผลการเรียนดวยอักษรT และใหนับหนวยกิต รายวิชา
ดังกลาวเปนหนวยกิตสะสม แตไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๕.๗ ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว และเขาศึกษาปริญญาตรีอีกสาขาหนึ่ง ใหสามารถเทียบ
โอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไดทั้งหมด โดยไมนําเงื่อนไขขอ ๕.๓ และ ๕.๕ มาพิจารณา และใหนับหนวยกิตรวมใน
เกณฑสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา
๕.๘ ผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หลักสูตรวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏทุก
หลักสูตรใหเทียบโอนผลการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดจํานวน ๑๘ หนวยกิต โดย
ไมนําเงื่อนไขขอ ๕.๓ และขอ ๕.๕ มาพิจารณา และใหนับหนวยกิตรวมในเกณฑสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียน
เปนรายวิชา
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
เทียบเทาใหเทียบโอนผลการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดจํานวน ๑๒ หนวยกิต โดย
ไมนําเงื่อนไขขอ ๕.๓ และ ๕.๕ มาพิจารณา และใหนับหนวยกิตรวมในเกณฑสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียน
เปนรายวิชา
รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนและรายวิชาที่ตองศึกษาเพิ่มเติมใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑการเทียบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
ขอ ๖ หลักเกณฑการเทียบโอนความรูแ ละการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝกอาชีพ
หรือจากประสบการณการทํางานเขาสูก ารศึกษาในระบบ
๖.๑ การเทียบความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปด
สอน
๖.๒ การเทียบประสบการณจากการทํางานจะคํานึงถึงความรูที่ไดจากประสบการณเปนหลัก
๖.๓ วิธีการประเมินเพื่อเทียบความรูในแตละรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ใหเปนไปตามเกณฑและวิธีการที่สภา
วิชาการกําหนด เกณฑการตัดสินใหอยูใ นอํานาจของคณะทีน่ กั ศึกษาขอเทียบโอนความรู โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะ

๖.๔ ผลการประเมินตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแตมระดับ
คะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเทา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชานั้น โดยไมใหระดับคะแนน ตัวอักษรและไม
นํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๖.๕ การบันทึกผลการเรียน ใหบันทึกดวยตัวอักษร
T โดยระบุวิธีการประเมินไวใน
ใบรายงานผล ดังนี้
๖.๕.๑ ถาไดหนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน s(tandardized tests) ซึ่งดําเนินการโดยองคกรวิชาชีพ
เฉพาะทางใหบันทึก“CS” ( credits from standardized tests)
๖.๕.๒ ถาไดหนวยกิตจากการทดสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ใหบันทึก “CE” (credits
from exam)
๖.๕.๓ ถาไดหนวยกิตจากการประเมินการศึกษาหรือการอบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่น
ที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา (evaluation of non – sponsored training) ใหบันทึก “CT” (credits from training)
๖.๕.๔ ถาไดหนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน ( portfolio) ใหบันทึก “CP” (credits from
portfolio)
๖.๖ ใหเทียบรายวิชาหรือกลุม รายวิชาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจาก
ประสบการณการทํางาน ไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิต รวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ขอเทียบ และไมนํามาคิดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แตใหนับเปนหนวยกิสตะสม
ขอ ๗ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีไมนอยกวา ๒ ภาค
การศึกษา จึงจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา
ขอ ๘ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนตองดําเนินการขอเทียบโอนใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป
ยกเวนการเทียบโอนจาก
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน สามารถกระทําไดตั้งแตภาคการศึกษา
แรกจนถึงวันสุดทายของกําหนดการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษา โดยยื่นคํารองขอเทียบโอนผลการ
เรียนตามแบบฟอรมตอคณะที่ นักศึกษาสังกัด
ขอ ๙ คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียรนายวิชาละ ๑๐๐ บาท กรณีเทียบโอนตั้งแต ๑๒ หนวยกิตขึ้นไปหนวยกิตละ
๑๐ บาท
ขอ ๑๐ นักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียน ไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม
ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ปญหาที่เกิดจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(ดร.ชุมพล พรประภา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

