ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา
พ.ศ. 2549
----------------------------------------เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางมีระบบ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549 จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549”
ขอ 2 บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือขอบังคับอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
“อธิก ารบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“รายวิชา” หมายความวา วิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา และเปนไปตามหลักสูตรของคณะนั้น
“สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายความวา สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
ขอ 4 ผูมีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชาตองเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

ขอ 5 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา
5.1 การเรียนจากสถาบันการศึกษา
5.1.1 ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(1) เป น รายวิ ช าหรื อกลุ มรายวิ ช าในหลั กสู ต รระดั บ อุ ด มศึ กษาหรื อ
เทีย บเทาที่สํ านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษาหรือหน วยงานของรั ฐที่ มีอํานาจตามกฎหมาย
รับรอง
(2) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอน
(3) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือ
เทียบเทา ในรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนคาระดับ และไดระดับผลการประเมินผานในรายวิชา
ที่ไมประเมินผลเปนคาระดับ ทั้งนี้ตองเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกําหนด
(4) นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกิน
สามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
(5) รายวิ ช าหรื อกลุ มรายวิ ช าที่ ได รั บ อนุ มัติ ให เ ที ย บโอนได จ ากต า ง
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) กรณีการยกเวนในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) รายวิชาที่ขอยกเวน
ตองไมเปนรายวิชาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไววาควรจัด
ใหเรียน 2 ปแรก ในระดับปริญญาตรี เวนแตรายวิชานั้นหลักสูตรไดกําหนดไวเปนอยางอื่น
(7) รายวิชาที่ไดรับการยกเวน ใหบันทึกในระเบียนการเรียนของนักศึกษา
โดยใชอักษร P
5.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
(1) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
เทียบเทาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(2) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ
(3) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดระดับคะแนนไมต่ํากวา B หรือ
เทียบเทา หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
(4) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินหนึ่งในสาม
ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
(5) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนจากตางสถาบันอุดมศึกษา
จะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

(6) นั ก ศึ ก ษาจะต อ งใช เ วลาศึ ก ษาอยู ใ นมหาวิ ท ยาลั ย อย า งน อ ย
หนึ่งปการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธตามหลักสูตรที่เขาศึกษาไมนอยกวา
12 หนวยกิต
5.2 การเรียนรูจากประสบการณ
5.2.1 การเทียบความรูจากประสบการณจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา
ตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
5.2.2 การประเมินเพื่อเทียบโอนความรูในแตละรายวิชา หรือกลุมรายวิชา
ทําไดโดยวิธีตอไปนี้
(1) เสนอเอกสารทางการศึกษาหรือผลงาน และทดสอบความรู
(2) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ขอ 6 กําหนดเวลาการเทียบโอนและยกเวนการเรียนรายวิชา
นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะเที ย บโอนและยกเว น การเรี ย นรายวิ ช าที่ ไ ด เ รี ย นจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น จะตองยื่นคํารองขอเทียบโอนรายวิชาตอมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาหนับจาก
วันเปดภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา เวนแตไดรับอนุมัติจากอธิการบดี แตทั้งนี้ตองไมเกิน 2 ภาคการศึกษา
สําหรับการขอเทียบโอนจากประสบการณสามารถทําไดในทุกภาคการศึกษา
นักศึกษามีสิทธิขอเทียบโอนและยกเวนการเรียนรายวิชาไดเพียงครั้งเดียว
ขอ 7 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาการนับจํานวน
ภาคการศึกษา ของผูที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาใหถือเกณฑ
ดังนี้
7.1 นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคปกติใหนับจํานวนหนวยกิตได
ไมเกิน 22 หนวยกิต เปน 1 ภาคการศึกษา
7.2 นักศึ กษาอนุป ริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี ภาคพิ เ ศษให นั บ จํ านวนหน ว ยกิ ต
ไมเกิน 12 หนวยกิต เปน 1 ภาคการศึกษา
7.3 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหนับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน 12 หนวยกิต เปน 1
ภาคการศึกษา
ขอ 8 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองชําระคาธรรมเนียม
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่วาดวยการรับจายเงินคาบํารุงการศึกษา
ขอ 9 ใหคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณามีความเห็นการเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเวนรายวิชาแลวเสนออธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ
ขอ 10 ใหใชระเบียบนี้ กับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป

ขอ 11 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2549

(นายมีชัย ฤชุพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

