
คูมือการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546  
 คูมือการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหการดําเนินการเทียบโอน
ผลการเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 
2546 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ     พ.ศ. 
2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 15 วรรคสาม ที่ระบุวา ใหมีการเทียบโอนผลการ
เรียนที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกัน หรือตางรูปแบบได ไมวาจะเปนผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรูนอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือ
จากประสบการณการทํางาน 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยรังสิต จึงไดจัดทําคูมือการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ดังนี้ 
1. กําหนดการยื่นเรื่องขอเทียบโอนผลการเรียน 

1.1 กําหนดการยื่นคํารองเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบ 
สําหรับนักศึกษาที่เคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ใหนักศึกษายื่นคํารอง
ขอเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตตอคณะที่เขาศึกษา หลังจากไดขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตแลว ทั้งนี้ตองยื่นเรื่องโดยเร็วที่สุด และตองไมเกิน 
15 วัน นับแตวันเปดเรียนภาคแรกที่เขาศึกษา พรอมทั้งหลักฐานใบแสดงผลการ
ศึกษา 

1.2 กําหนดการยื่นคํารองเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบ 
สําหรับนักศึกษาตางสถาบัน ใหนักศึกษายื่นคํารองขอเทียบวิชาเรียนและโอน
หนวยกิตตอคณะที่เขาศึกษาหลังจากไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย    
รังสิตแลว ทั้งนี้ตองยื่นเรื่องโดยเร็วที่สุด และตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันเปดเรียน
ภาคแรกที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย พรอมทั้งหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา และ
คําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเดิม  

1.3 กําหนดการยื่นคํารองขอเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอก
ระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ตอคณะที่เขาศึกษา หลังจากไดขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตแลว ทั้งนี้ตองยื่นเรื่องโดยเร็วที่สุด และตองไมเกิน 
30 วันนับแตวันเปดเรียนภาคแรกที่ เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยจะตองยื่น
เอกสารอยางใดอยางหนึ่ง ใหสอดคลองตามวิธีการประเมิน 

ทั้งนี้ ผูที่ประสงคจะเทียบโอนความรูและโอนหนวยกิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย  เขามหาวิทยาลัยรังสิต สามารถยื่นเอกสารเพื่อตรวจ
สอบรายวิชาตางๆที่ขอเทียบโอนความรูลวงหนากอนได ณ วิทยาลัย/คณะที่จะขอเทียบโอน 
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2. วิธีการประเมินความรูจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 วิธีการประเมินความรูจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพื่อการเทียบความรูเขามหาวิทยาลัยรังสิต มีดังนี้ 
2.1 การทดสอบมาตรฐาน (Standardized Tests)  

การประเมินนี้เปนการทดสอบมาตรฐานความรูโดยหนวยงานกลางซึ่ง
เปนองคกรมหาชน หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ซ่ึงมีมาตรฐานเทียบเทารายวิชา
หรือกลุมรายวิชาของหลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้มาตรฐานการ
ทดสอบและเกณฑการสอบผาน ใหเปนไปตามประกาศของคณะ/วิทยาลัย 
   
โดยการบันทึกผลทดสอบจากการเทียบโอนที่ผานเกณฑ ใหบันทึก “CS” (Credits 
from Standardized Test) 

  
2.2 การทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Tests) 

 การทดสอบประเภทนี้ เปนการประเมินความรูโดยมิไดใชขอสอบ      
มาตรฐานตามแบบแรก  แตเปนการประเมินความรูโดยสาขาวิชา เชน 
1) การสอบขอเขียน (Paper Exams) 

  การสอบนี้จะถูกกําหนดโดยสาขาวิชา เพื่อวัดความรูดานเนื้อหา หรือ
ความสําเร็จของผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยไมประสงคจะเขาเรียนวิชานั้น 
แตประสงคที่จะแสดงวาตนมีความรูตามวัตถุประสงคของรายวิชานั้นเพื่อ
เทียบความรูและโอนหนวยกิต โดยขอสอบที่สรางขึ้นตองตรงตามวัตถุ
ประสงคของรายวิชาและบนพื้นฐานของเนื้อหาสาระที่สอน และตําราเรียนที่
ใชในรายวิชานั้นๆ ซ่ึงอาจจะเปนการเขาสอบขอสอบเดียวกันพรอมกับ       
นักศึกษาในระบบก็ได โดยตองสอบไดตามเกณฑของวิทยาลัย/คณะวิชา
กําหนด 

2) การสอบปากเปลา (Oral Exams) 
  เปนการสอบวัดความรูความเขาใจในรายวิชาที่นักศึกษาขอเทียบ
ความรูซ่ึงอาจจะประกอบดวย การสัมภาษณ และการอภิปรายหัวขอหรือตอบ
คําถามตางๆ โดยอาจารยประจําสาขาวิชา โดยเนื้อหาของการสอบจะอยูบน
พื้นฐานของรายวิชาที่เปดสอน  

3) การทดสอบทักษะปฏิบัติ 
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  เปนการให ผูที่ขอเทียบความรูไดสาธิตหรือแสดงออกถึงความ
สามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบวามีทักษะ ความสามารถ ตรงกับผล
การเรียนรูในรายวิชาที่ขอเทียบโอนหนวยกิต 

4) การสอบผสมผสาน 
  สาขาวิชาอาจจะกําหนดใหมีการทดสอบโดยผสมผสานการทดสอบ
ขางตน 2 วิธี หรือ 3 วิธี 

5) การทดสอบอื่นๆ ที่ทางวิทยาลัย/คณะเห็นชอบ 
   วิทยาลัย/คณะอาจจะกําหนดวิธีการทดสอบที่นอกเหนือจากวิธีการ

ขางตนก็ได เพื่อเปนการวัดความรูความเขาใจใหสอดคลองกับสาขาวิชานั้นๆ 
โดยการบันทึกผลการทดสอบจากวิธีการประเมินนี้ ใหบันทึก “CE” (Credits 
from Exam) 
 

2.3 การประเมินการศึกษา/อบรมที่ จัดโดยหนวยงานอื่นๆ  (Evaluation of Non-
College Sponsored Training) 
  การประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นๆ สามารถนําผลการ
ศึกษาหรือการฝกอบรมมาขอเทียบโอนผลการเรียนได การประเมินจะดําเนินการ
โดยสาขาวิชาที่รับเทียบโอน และปจจัยที่นํามาพิจารณามีดังนี้ 

1) ผลการศึกษา/อบรมที่มุงหวัง 
2) ระยะเวลาในการศึกษา/อบรม (1 หนวยกิตใชเวลาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง) 
3) เนื้ อหาของหลักสูตรจะตองไมนอยกวารายวิชาในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยรังสิต 
4) ระดับความยากของเนื้อหา 
5) วิธีการประเมินความสําเร็จของผลการศึกษา/อบรม 

โดยการบันทึกผลการประเมินจากวิธีการประเมินนี้ ใหบันทึก “CT” (Credits 
from Training) 

2.4 การประเมินจากแฟมสะสมผลการเรียนรูมากอน (Evaluation of Prior Learning 
Portfolio/Academic Portfolio)   
   เปนการสรุปการเรียนรูที่ไดจากการศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ 
หรือจากประสบการณในการทํางานเพื่อขอเทียบโอนหนวยกิต การขอเทียบความรู
รายวิชาเพื่อโอนหนวยกิตจากการเรียนรูตามอัธยาศัยหรือประสบการณนี้จําเปน
ตองมีดุลยภาพระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมท้ังความรอบรูตามวัตถุ
ประสงคของรายวิชานั้นๆ ดังนั้นการจัดแฟมรายงานผลการเรียนรูจึงเปนวิธีที่จะ



 4

ชวยใหผูเรียนสามารถเทียบความรูเพื่อโอนหนวยกิตไดโดยไมตองเขาหองเรียน 
แตการเรียนรูและประสบการณไมใชสิ่งเดียวกัน ประสบการณเปนวิธีหนึ่งของการ
เรียนรู ดังนั้นในการเทียบความรูโดยใชประสบการณนั้น ผูขอเทียบความรูจะตอง
แสดงหรือพิสูจนใหไดวา ตนไดเรียนรูอะไรบางจากสิ่งท่ีทํามา แตไมใชเปนการ
แสดงวาตนไดทําอะไรมาบาง ซ่ึงเนื้อหาสาระจะตองแสดงถึงความเชี่ยวชาญของผู
เรียนทั้งทางดานความรูและทักษะที่ผูเรียนไดจากแหลงตางๆ ดังนี้ 

1) การเรียนรายวิชาซ่ึงไมมีหนวยกิต 
2) การศึกษาดูงาน การฝกอบรม  และการสัมมนา 
3) การศึกษาเรียนรูและฝกฝนทักษะดวยตนเอง 
4) ประสบการณจากการทํางาน 
5) การดําเนินงานอาชีพดานวัฒนธรรมและศิลปะ 
6) การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเชี่ยวชาญ 
7) การทัศนศึกษา 
8) กิจกรรมสาธารณกุศล และการบําเพ็ญประโยชนในชุมชนและ

สังคม 
9) กิจกรรมอาสาสมัคร 
10) งานเต็มเวลาหรือบางเวลา 

       ฯลฯ 
2.4.1 ขั้นตอนของการเสนอแฟมสะสมผลงานเพื่อขอเทียบความรูและโอนหนวย

กิต 
1) การรวบรวมความรู ทักษะและประสบการณ 

 ทบทวนประวัติการทํางาน งานอดิเรก สาขาวิชาของการ
เรียน หรือการอบรมพิเศษ งานอาสาสมัครหรือกิจกรรมอื่นๆ 
โดยระบุความรูทักษะและประสบการณ 

2) เลือกสาขาที่สนใจที่จะขอเทียบความรูเพื่อโอนหนวยกิต 
 ใหประเมินการเรียนรูที่มีมากอนแตละดานของตนวา 
ความรูของตนที่มีอยูสามารถพิสูจนไดวาเทียบเทากับรายวิชาของ
หลักสูตรในสาขาที่ตนตองการโอนหนวยกิต 

3) เลือกหาคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตร/สาขาวิชาที่สอดคลองกับ
การเรียนรูของตน 
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 การเลือกรายวิชาที่จะขอเทียบความรูที่ตนมีอยู ผูขอเทียบ
ความรูควรปรึกษาอาจารยประจําสาขาวิชาที่ตนตองการขอเทียบ
ความรู 

4) บรรยายสิ่งที่ไดเรียนรู 
 ใหบรรยายสิ่งที่ตนไดเรียนรู อธิบายใหเขาใจวาตนได
ความรูอะไรบางพรอมทั้งแสดงหลักฐานประกอบการใหการรับ
รองโดยผู เชี่ยวชาญที่ไดรับการยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
สามารถใชเปนหลักฐานแสดงการเรียนรูได โดยผูรับรองจะตอง
ใหการรับรองอยางเปนทางการในสมรรถนะของผูเรียนตามผล
การเรียนในรายวิชา โดยตองแสดงขอมูล จํานวนปที่ผูขอเทียบ
โอนทํางานในองคกรนั้น ลักษณะของงานที่ผูขอเทียบโอนปฏิบัติ 
โดยบงชี้ถึงบทบาทและความรับผิดชอบของผูขอเทียบโอนที่
สัมพันธกับผลการเรียนรูในรายวิชานั้นๆ  และการประเมิน
สมรรถนะและความรูของผูขอเทียบโอน โดยผูขอเทียบโอนตอง
จัดแฟมสะสมผลงานใหเปนไปตามขอ 2.4.2 

5) คณะกรรมการเทียบโอนวิทยาลัย/คณะ กําหนดคณะผูประเมิน 
ซ่ึงเปนอาจารยที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ หรืออาจารยผูสอน
วิชาที่ขอเทียบเปนผูประเมินแฟมสะสมผลงาน ถาความรูตามที่
แสดงในแฟมสะสมผลงานเทากับความรูของรายวิชาที่ขอเทียบ ก็
จะใหผูเสนอแฟมสะสมผลงานไดรับหนวยกิตของรายวิชานั้น 
แตถาผูประเมินตัดสินวาความรูที่แสดงนั้นไมเพียงพอก็จะไมให
หนวยกิต หรืออาจจะใหผูขอเทียบแสดงขอมูลหรือหลักฐานเพิ่ม
เติม หรือตองสอบผานการวัดประเมินผลในรายวิชานั้นๆ ก็ได 

 
2.4.2  การจัดทําแฟมสะสมผลงาน 

1)   ขอมูลหลักฐานที่สนับสนุนการเรียนรู 
• เอกสารทางตรง ไดแก รายงาน บทความ เทปวีดิทัศน แผนพับ 

พิมพเขียว ภาพวาด ส่ิงประดิษฐหรือตัวอยางงานที่เกิดจากความ
คิดของผูขอเทียบโอนความรู 

• เอกสารทางออม ไดแก จดหมายรับรองจากผูเชี่ยวชาญ การสอบ/
การประเมินผลเพื่อเล่ือนตําแหนง รางวัล สิทธิบัตร บันทึกการ
ฝกวิชาทหาร คําอธิบายเนื้อหาวิชาการฝกอบรม เปนตน 
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2) จดหมายรับรอง 
• จะตองกําหนดจํานวนปที่ทํางานในหนวยงาน 
• ลักษณะงาน บทบาทความรับผิดชอบที่สัมพันธกับผลการเรียนรู 
• การประเมินผลงานและความรูของผูขอเทียบโอนความรู ที่ตรง

กับผลการเรียนรูของรายวิชา 
โดยการบันทึกผลการประเมินจากวิธีการประเมินนี้ ใหบันทึก “CP” (Credits 
from Portfolio) 

 
3.  การคิดคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน 

3.1 การเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบ  ภายใน
มหาวิทยาลัย 

  นักศึกษาจะเสียคาธรรมเนียมครั้งละ  500  บาท 
3.2 การเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบ ตางสถาบัน

อุดมศึกษา 
  นักศึกษาจะเสียคาธรรมเนียมครั้งละ  200  บาท/หนวยกิต 

3.3 การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

  นักศึกษาจะเสียคาธรรมเนียม   200  บาท/หนวยกิต 
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4. ขั้นตอนการเทียบโอนรายวิชาและโอนหนวยกิต 
               4.1 ข้ันตอนการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบ 
 

ัติ 

สํานักงานทะเบียนและสํานักงานมาตรฐานวิชาการ 
ตรวจสอบขอมูล นําเสนอที่ประชุมกรรมการวิชาการ 

และแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ 

สํานักงานทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
1. แจงผลการเทียบโอนตอนักศึกษา 
2. นักศึกษาเสียคาธรรมเนียมการเทียบโอน

รายวิชาจํานวน  500  บาท 
3. บันทึกผลการเรียนตามที่คณะกรรมการ

วิชาการอนุม

วิทยาลัย/คณะ แจงผลการเทียบโอน และสง
เอกสารทั้งหมดตอสํานักงานทะเบียน 

การพิจารณาผลการเทียบโอนรายวิชา 
1. รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ตองสงใหคณะกรรมการเทียบโอนประจํา

หมวดวิชานั้นๆพิจารณา พรอมบันทึกผลการเทียบโอน 
2. รายวิชาชีพ ตองสงใหคณะกรรมการเทียบโอนสาขาวิชานั้นๆ 

พิจารณา พรอมบันทึกผลการเทียบโอน 
3. หลักเกณฑการพิจารณาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต 

เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546 

นักศึกษาที่ประสงคย่ืนคํารองเพ่ือขอเทียบโอนหนวยกิตในระบบ 
1. กรอกขอมูล ในแบบคํารอง มรส. 42  
2. ย่ืนหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา พรอมคําอธิบายรายวิชา 
3. นําหลักฐานยื่นหลังจากขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ทั้งนี้ย่ืนเรื่องโดยเร็ว

ที่สุด และตองไมเกิน 15 วัน นับแตวันเปดเรียนภาคแรกที่เขาศึกษา 
4. ย่ืนเอกสารทั้งหมด ณ วิทยาลัย/คณะ ที่เขาศึกษา 
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4.2 ขั้นตอนการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบ ตางสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ุม
 
ัติ 

สํานักงานทะเบียนและสํานักงานมาตรฐานวิชาการ 
ตรวจสอบขอมูล นําเสนอที่ประชุมกรรมการวิชาการ 

และแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ 

สํานักงานทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
4. แจงผลการเทียบโอนตอนักศึกษา 
5. นักศึกษาเสียคาธรรมเนียมการเทียบโอน

รายวิช  200  บาท/หนวยกิต 
6. บันทึกผลการเรียนตามที่คณะกรรมการ

วิชาการอน

วิทยาลัย/คณะ แจงผลการเทียบโอน และสง
เอกสารทั้งหมดตอสํานักงานทะเบียน 

การพิจารณาผลการเทียบโอนรายวิชา 
4. รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ตองสงใหคณะกรรมการเทียบโอนประจํา

หมวดวิชานั้นๆพิจารณา พรอมบันทึกผลการเทียบโอน 
5. รายวิชาชีพ ตองสงใหคณะกรรมการเทียบโอนสาขาวิชานั้นๆ 

พิจารณา พรอมบันทึกผลการเทียบโอน 
6. หลักเกณฑการพิจารณาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต 

เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546 

นักศึกษาที่ประสงคย่ืนคํารองเพ่ือขอเทียบโอนหนวยกิตในระบบ 
5. กรอกขอมูล ในแบบคํารอง มรส. 41 
6. ย่ืนหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา พรอมคําอธิบายรายวิชา 
7. นําหลักฐานยื่นหลังจากขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ทั้งนี้ย่ืนเรื่องโดยเร็ว

ที่สุด และตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันเปดเรียนภาคแรกที่เขาศึกษา 
8. ย่ืนเอกสารทั้งหมด ณ วิทยาลัย/คณะ ที่เขาศึกษา 
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4.3 ขั้นตอนการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
(การทดสอบมาตรฐาน) 

 

 
สํานักงานทะเบียนดําเนินการดังนี้ 

1. แจงผลการเทียบโอนตอนักศึกษา 
2. นักศึกษาเสียคาธรรมเนียมการเทียบโอน 200 บาท/

หนวยกิต 
3. บันทึกผลการเรียนตามที่คณะกรรมการวิชาการอนุมัติ 

สํานักงานทะเบียนและสํานักงานมาตรฐานวิชาการตรวจสอบ
ขอมูลและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และแจง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ 

วิทยาลัย/คณะ รวบรวมสงเอกสารทั้งหมดตอ
สํานักงานทะเบียน 

การพิจารณาผลการเทียบโอนรายวิชา 
1. ผูขอเทียบโอนความรูไดคะแนนจากการทดสอบมาตรฐานตามเกณฑ

ที่กําหนด จะไดรับหนวยกิตของรายวิชานั้นๆ 
2. ในกรณีที่มาตรฐานการทดสอบไมไดระบุในเกณฑปฏิบัตินี้ ใหสาขา/

หมวดวิชาที่เกี่ยวของพิจารณาเกณฑมาตรฐานการทดสอบที่เหมาะสม 
และยึดปฏิบัติเปนมาตรฐานตอไป 

ผูท่ีประสงคย่ืนคํารองเพ่ือขอเทียบโอนหนวยกิตนอกระบบ 
1. กรอกขอมูล ในแบบคํารอง มรส. 44  
2. ย่ืนหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
3. ย่ืนหลักฐานแสดงผลการทดสอบมาตรฐาน 
4. นําหลักฐานยื่นหลังจากขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ทั้งนี้ตองภายใน 30 วัน นับแต

วันเปดเรียนภาคแรกที่เขาศึกษา 
5. ย่ืนเอกสารทั้งหมด ณ วิทยาลัย/คณะ ที่เขาศึกษา 
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4.4 ขั้นตอนการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
(การทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน) 

 

สํานักงานทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
1. แจงผลการเทียบโอนตอนักศึกษา 
2. นักศึกษาเสียคาธรรมเนียมการเทียบโอน 200 บาท/หนวย

กิต 
3. บันทึกผลการเรียนตามที่คณะกรรมการวิชาการอนุมัติ 

สํานักงานทะเบียนและสํานักงานมาตรฐานวิชาการตรวจสอบ
ขอมูลและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และแจง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ 

วิทยาลัย/คณะ รวบรวมสงเอกสารทั้งหมดตอ
สํานักงานทะเบียน 

การพิจารณาผลการเทียบโอนรายวิชา 
1. วิทยาลัย/คณะกําหนดวัน เวลาทดสอบตามรายวิชาที่ผูขอเทียบโอน

ความรูขอสอบ 
2. ใหสาขาวิชา/ผูสอนวิชาดําเนินการออกขอสอบเพื่อทดสอบ สอบปาก

เปลา สอบปฏิบัติ ตามแตสาขาวิชาเห็นควรทดสอบ 
3. แจงผลการสอบตอผูขอเทียบโอนความรู 

ผูท่ีประสงคย่ืนคํารองเพ่ือขอเทียบโอนหนวยกิตนอกระบบ 
1. กรอกขอมูล ในแบบคํารอง มรส. 44  
2. ย่ืนหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
3. ย่ืนหลักฐานแสดงการเรียนรูมากอน 
4. นําหลักฐานยื่นหลังจากขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ทั้งนี้ตองภายใน 30 วัน นับแต

วันเปดเรียนภาคแรกที่เขาศึกษา 
5. ย่ืนเอกสารทั้งหมด ณ วิทยาลัย/คณะ ที่เขาศึกษา 
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4.5 ขั้นตอนการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
(การประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่น ๆ) 

 

 
สํานักงานทะเบียนดําเนินการดังนี้ 

1. แจงผลการเทียบโอนตอนักศึกษา 
2. นักศึกษาเสียคาธรรมเนียมการเทียบโอน 200 บาท/

หนวยกิต 
3. บันทึกผลการเรียนตามที่คณะกรรมการวิชาการอนุมัติ 

สํานักงานทะเบียนและสํานักงานมาตรฐานวิชาการตรวจสอบขอ
มูลและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และแจง 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ 

วิทยาลัย/คณะ รวบรวมสงเอกสารทั้งหมดตอ
สํานักงานทะเบียน 

การพิจารณาผลการเทียบโอนรายวิชา 
1.  สาขาวิชาตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการศึกษา/อบรม สอดคลองกับ

เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 
2. สาขาวิชา/ผูสอนวิชาพิจารณาระยะเวลาที่ไดศึกษา/อบรม 
3. แจงผลการสอบตอผูขอเทียบโอนความรู 

ผูท่ีประสงคย่ืนคํารองเพ่ือขอเทียบโอนหนวยกิตนอกระบบ 
1. กรอกขอมูล ในแบบคํารอง มรส. 44 
2. ย่ืนหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
3. ย่ืนหลักฐานแสดงการศึกษา/อบรม 
4. นําหลักฐานยื่นหลังจากขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ทั้งนี้ตองภายใน 30 วัน นับแต

วันเปดเรียนภาคแรกที่เขาศึกษา 
5. ย่ืนเอกสารทั้งหมด ณ วิทยาลัย/คณะ ที่เขาศึกษา 
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4.6 ขั้นตอนการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
(การประเมินจากแฟมสะสมผลงาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

สํานักงานทะเบียนดําเนินการดังนี้ 
1. แจงผลการเทียบโอนตอนักศึกษา 
2. นักศึกษาเสียคาธรรมเนียมการเทียบโอน 200 บาท/

หนวยกิต 
3. บันทึกผลการเรียนตามที่คณะกรรมการวิชาการ

อนุมัติ 

สํานักงานทะเบียนและสํานักงานมาตรฐานวิชาการตรวจสอบ
ขอมูลและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และแจง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ 

วิทยาลัย/คณะ รวบรวมสงเอกสารทั้งหมดตอ
สํานักงานทะเบียน 

การพิจารณาผลการเทียบโอนรายวิชา 
1. สาขาวิชาตั้งคณะกรรมการพิจารณาแฟมสะสมผลงาน 
2. แนวทางการพิจารณา ตองแสดงใหเห็นถึงการเรียนรูในสิ่งที่ผานมา 
3. สิ่งที่เรียนรูตองสอดคลองกับรายวิชาที่ขอเทียนโอน 
4. อาจจะกําหนดใหมีการทดสอบประเมินความรู สาธิตการปฏิบัติได 
5. แจงผลการสอบตอผูขอเทียบโอนความรู 

ผูท่ีประสงคย่ืนคํารองเพ่ือขอเทียบโอนหนวยกิตนอกระบบ 
1. กรอกขอมูล ในแบบคํารอง มรส. 44 
2. ย่ืนหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
3. ย่ืนแฟมสะสมผลงาน โดยแฟมสะสมผลงาน 1 แฟมตอ 1 รายวิชา 
4. นําหลักฐานยื่นหลังจากขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ทั้งนี้ตองภายใน 30 วัน นับแต

วันเปดเรียนภาคแรกที่เขาศึกษา 
5. ย่ืนเอกสารทั้งหมด ณ วิทยาลัย/คณะ ที่เขาศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


