
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  
วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

เขาสูการศกึษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
พ.ศ. 2550 

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

เพื่อเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาแกผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณจากการศึกษา

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ไดเขาศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ที่กําหนดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนจาก

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และเปนไปตามประกาศทบวง 

มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และ 23 (1) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 โดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมครั้งที่  5/2550    

เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2550  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 

ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การเทียบโอนผลการเรยีนจากการศึกษา

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2550” 

ขอ 2   ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป 

ขอ 3 ในระเบียบนี้ 

 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบดี”   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “คณะ”   หมายถึง  คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต และหนวยงานที่มีชื่อ 

   อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

 “คณบดี”   หมายถึง  คณบดีของคณะ และใหหมายรวมถึงผูบริหารของ 

                                                               วิทยาลัย  วิทยาเขต และหนวยงานที่มีชื่ออยางอื่น

  ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  

 “คณะกรรมการประจําคณะ”   หมายถึง  คณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจํา 

   วิทยาลัย วิทยาเขต และหนวยงานที่มีชื่ออยางอื่น 

   ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และมีอํานาจหนาที่ 

                                                            เชนเดียวกับกรรมการประจําคณะ 

 “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”   หมายถึง  คณะกรรมการที่คณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้งให 

   ทําหนาที่บริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
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 “สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายถึง  สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ 

   พัฒนาวิชาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย 

   ขอนแกน (ฉบับที่ 3/2548) 

 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ขอเทียบโอน 

   ผลการเรียน 

 “การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย  

   รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา  

   การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการ 

   สําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรจะตองมีความ 

   เหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความ 

   ตองการของบุคคลแตละกลุม เชน หลักสูตรฝกอบรม 

   เฉพาะทาง หลักสูตรการศึกษาที่ไมไดใหปริญญา  

   เปนตน 

 “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความ 

   สนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษา 

   จากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ 

   หรือแหลงความรูอื่นๆ 

 “หลักสูตร” หมายถึง  หลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “รายวิชา” หมายถึง รายวิชาที่มีอยูในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “กลุมรายวิชา” หมายถึง รายวิชาจํานวนมากกวาหนึ่งรายวิชาขึ้นไป ที่มีอยูใน 

   หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “การเทียบโอนผลการเรียน”   หมายถึง  การเทียบโอนความรู และหรือประสบการณจากการ 

   ศึกษานอกระบบ และหรอืการศึกษาตามอัธยาศัย  

   เพื่อนับเปนหนวยกิตเทียบเทารายวิชาตามหลักสูตร 

   ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอ 4 ผูมีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน ตองเปนผูที่ผานการสอบคัดเลือกหรือไดรับการคัดเลือกใหเขา

ศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีสถานภาพเปนนักศึกษา 

ขอ 5 หลักเกณฑการเทียบโอน 

5.1 การเทียบโอนความรูและหรือประสบการณ ใหเทียบโอนเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาก็ได 

โดยเนื้อหาความรูและประสบการณที่จะเทียบโอนไดตองไมนอยกวาสามในสี่ของเนื้อหา

รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะเทียบโอน และจํานวนหนวยกิตที่จะเทียบโอนไดตองเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานการนับจํานวนชั่วโมงในการเทียบหนวยกิต 

5.2 การประเมินความรูและหรือประสบการณเพื่อเทียบโอนผลการเรียน ใหประเมินไดจากผลการ

ทดสอบมาตรฐาน ผลการทดสอบที่เชื่อถือไดในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ วุฒิบัตรหรือ

ประกาศนียบัตรหรือผลการประเมินความรูจากการอบรมที่จัดโดยองคกรหรือสถาบันที่ไดรับ
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การยอมรับและเชื่อถือไดในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ หรือการประเมินแฟมสะสมงาน โดย

ตองเปนความรูและประสบการณที่มีอายุไมเกิน 5 ป กอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

การทดสอบ หรือวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรใดๆ ที่คณะจะพิจารณาใหเทียบ

โอนได ตามความในวรรคแรก ใหจัดทํารายชื่อโดยออกเปนประกาศของคณะ โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 

   คณะอาจจัดใหมีการทดสอบหรือกระบวนการประเมินความรูและประสบการณของ

นักศึกษา เพื่อนํามาพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนก็ได  

5.3 นักศึกษาที่ไดรับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรหรือผลการประเมินความรูจากการอบรมหรือ

การศึกษานอกระบบที่จัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย มาแลวไมเกิน 5 ป กอนเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย สามารถขอเทียบโอนความรูจากการอบรมหรือการศึกษานอกระบบนั้นได 

ทั้งนี้รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะเทียบโอนไดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรกําหนด 

5.4 ผลการประเมินความรูและหรือประสบการณที่จะสามารถเทียบโอนเปนรายวิชาหรือกลุม

รายวิชาได ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 

(1) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ผลการประเมินตองเทียบไดไมต่ํา

กวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแตมระดับคะแนน 2.00 หรือ S แลวแตกรณี 

(2) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผลการประเมินตองเทียบไดไม

ต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแตมระดับคะแนน 3.00 หรือ S แลวแตกรณี 

5.5 การใหหนวยกิตจากการเทียบโอนผลการเรียน ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 

(1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวนหนวยกิตที่ใหเทียบโอนได รวมกันแลวตองไมเกินสาม

ในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรนั้นๆ และนักศึกษาตองใชเวลาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา 

(2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวนหนวยกิตที่ใหเทียบโอนได รวมกันแลวตองไมเกิน

หนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรนั้นๆ และนักศึกษาตองใชเวลา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา 

5.6 ในกรณีที่เปนหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกินกวาชั้นปและภาค

การศึกษาที่เปดสอนในขณะนั้น 

5.7 ผลการเรียนที่เทียบโอนได จะตองไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

5.8 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิตตามระเบียบนี้ จะไมมีสิทธิ์ไดรับ

ปริญญาเกียรตินิยม 

ขอ 6 การบันทึกผลการเทียบโอน ใหบันทึกตามวิธีการประเมินดังนี้ 

6.1 หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกเปน CS (Credits from Standardized 

test) 

6.2 หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกเปน CE (Credits 

from Exam) 
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6.3 หนวยกิตที่ไดจากการอบรมที่จัดโดยหนวยงานหรือสถาบันอื่น ใหบันทึกเปน CT (Credits 

from Training) 

6.4 หนวยกิตที่ไดจากการประเมินแฟมสะสมงาน ใหบันทึกเปน CP (Credits from Portfolio) 

6.5 หนวยกิตที่ไดจากการอบรมหรือการศึกษานอกระบบที่จัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย ให

บันทึกเปนระดับคะแนนตัวอักษร ตามที่กําหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการ

จัดการศึกษา ในกรณีที่ไมไดมีการประเมินระดับคะแนนไว ใหบันทึกเปน CT (Credits from 

Training) 

ขอ 7 การดําเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอน 

7.1 นักศึกษาที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียน จะตองยื่นคํารองขอเทียบโอนผลการเรียน

ภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา และสามารถยื่นคํารองไดเพียง

ครั้งเดียวเทานั้น ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด 

7.2 ใหคณะพิจารณาการเทียบโอน โดยอาจมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ

อาจแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อใหดําเนินการประเมินผลความรูหรือประสบการณและ

เสนอผลการเทียบโอนตอคณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบภายใน 30 วันนับจาก

วันที่คณะแตงตั้ง แลวเสนอตออธิการบดีผานผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

7.3 กรณีที่เปนการเทียบโอนรายวิชานอกคณะ ใหคณะที่นักศึกษาสังกัดสงคํารองและหลักฐาน

การขอเทียบโอนใหแกคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน การพิจารณาการเทียบโอน

ใหดําเนินการตามขอ 7.2 โดยอนุโลม 

7.4 ใหคณะสามารถกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเทียบโอนที่ไม

ขัดแยงกับระเบียบนี้ได โดยออกเปนประกาศของคณะ 

ขอ 8 อัตราคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ขอ 9 กรณีที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนผลการเรียนไปแลว ให

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการดําเนินการเพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ ของนักศึกษา 

ขอ 10 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่งหรือระเบียบปฏิบัติ

ซึ่งไมขัดแยงกับระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดี

เปนผูวินิจฉัย 

 

 

  ประกาศ ณ วันที่     22     กรกฎาคม   พ.ศ. 2550                                                                   

 

 

           (ลงชื่อ)  พลตํารวจเอกเภา  สารสิน 

           (เภา  สารสิน) 

                   นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 


	ข้อ 3 ในระเบียบนี้

