
 
 
 

ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
วา่ดว้ย การเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 

เขา้สูก่ารศกึษาในระบบตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
พ.ศ. 2550 

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

เพือ่เป็นการเปิดโอกาสทางการศกึษาแกผู่ท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์จากการศกึษา

นอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย ไดเ้ขา้ศกึษาในหลักสตูรของมหาวทิยาลัยขอนแก่น สอดคลอ้งกับ

พระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 15 ทีก่ าหนดใหม้กีารเปรยีบเทียบโอนผลการเรยีน

จากการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย และเป็นไปตามประกาศทบวง 

มหาวทิยาลัย เรือ่ง หลักเกณฑก์ารเทยีบโอนผลการเรยีนระดับปรญิญาเขา้สูก่ารศกึษาในระบบ พ.ศ.2545 

ฉะนัน้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 และ 23 (1) แหง่พระราชบญัญตั ิ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2541 โดยมตสิภามหาวทิยาลัยขอนแกน่ ในการประชมุครัง้ที ่ 5/2550  

เมือ่วันที ่ 4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 จงึวางระเบยีบไวด้งัตอ่ไปนี ้

 

ขอ้ 1   ระเบยีบนีเ้รยีกวา่   “ระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ย การเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษา 

 นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศัย เขา้สูก่ารศกึษาในระบบตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลัยขอนแกน่  

 พ.ศ. 2550” 

ขอ้ 2  ระเบยีบนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตปี่การศกึษา 2550 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 ในระเบยีบนี ้

“สภามหาวทิยาลัย” หมายถงึ สภามหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

“มหาวทิยาลัย” หมายถงึ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

“คณะ” หมายถงึ คณะ วทิยาลัย วทิยาเขต และหน่วยงานทีม่ชี ือ่อยา่งอืน่ 

   ทีม่ฐีานะเทยีบเทา่คณะ 

“คณบด”ี หมายถงึ คณบดขีองคณะ และใหห้มายรวมถงึผูบ้รหิารของ 

   วทิยาลัย วทิยาเขต และหน่วยงานทีม่ชี ือ่อยา่งอืน่ ทีม่ ี

   ฐานะเทยีบเทา่คณะ  

“คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถงึ คณะกรรมการประจ าคณะ หรอืคณะกรรมการประจ า 

   วทิยาลัย วทิยาเขต และหน่วยงานทีม่ชี ือ่อยา่งอืน่ทีม่ ี

   ฐานะเทยีบเทา่คณะ และมอี านาจหนา้ทีเ่ชน่เดยีวกบั 

   กรรมการประจ าคณะ 

“คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร” หมายถงึ คณะกรรมการทีค่ณะหรอืมหาวทิยาลัยแตง่ตัง้ใหท้ า 

   หนา้ทีบ่รหิารหลกัสตูรของมหาวทิยาลัย  
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“ส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ”หมายถงึ ส านักทะเบยีนและประมวลผล (ส านักบรหิารและพัฒนา  

  วชิาการ) ตามประกาศสภามหาวทิยาลัยขอนแกน่               

  (ฉบบัที ่3/2548) 

“นักศกึษา” หมายถงึ นักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่ ทีข่อเทยีบโอน  

   ผลการเรยีน 

“การศกึษานอกระบบ” หมายถงึ การศกึษาทีม่คีวามยดืหยุน่ในการก าหนดจดุมุง่หมาย 

   รปูแบบ วธิกีารจัดการศกึษา ระยะเวลาของการศกึษา  

   การวดัและประเมนิผล ซึง่เป็นเงือ่นไขส าคญัของการ 

   ส าเร็จการศกึษา โอยเนือ้หาหลกัสตูรจะตอ้งมคีวาม 

   เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ 

   ของบคุคลแตล่ะกลุม่ เชน่ หลักสตูรฝึกอบรมเฉพาะทาง  

   หลกัสตูรการศกึษาทีไ่มไ่ดใ้หป้รญิญา เป็นตน้ 

“การศกึษาตามอธัยาศัย” หมายถงึ การศกึษาทีใ่หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองตามความ 

   สนใจ ศักยภาพ ความพรอ้ม และโอกาส โดยศกึษาจาก 

   บคุคล ประสบการณ์ สงัคม สภาพแวดลอ้ม สือ่หรอื 

   แหลง่ความรูอ้ ืน่ๆ 

“หลกัสตูร” หมายถงึ หลกัสตูรทีไ่ดรั้บอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

“รายวชิาการ” หมายถงึ รายวชิาทีม่อียูใ่นหลักสตูรของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

“กลุม่รายวชิา” หมายถงึ รายวชิาจ านวนมากกวา่หนึง่รายวชิาขึน้ไป ทีม่อียูใ่น 

  หลกัสตูรของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

“การเทยีบโอนผลการเรยีน” หมายถงึ การเทยีบโอนความรู ้และหรอืประสบการณ์จาก  

   การศกึษานอกระบบ และหรอืการศกึษาตามอธัยาศัย  

   เพือ่นับเป็นหน่วยกติเทยีบเทา่รายวชิาตามหลักสตูรของ 

   มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

ขอ้ 4 ผูม้สีทิธิข์องเทยีบโอนผลการเรยีน ตอ้งเป็นผูท้ีผ่า่นการสอบคดัเลอืกหรอืไดรั้บการคดัเลอืกใหเ้ขา้

ศกึษาในหลักสตูรของมหาวทิยาลัย และมสีถานภาพเป็นนักศกึษา 

ขอ้ 5 หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอน 

5.1 การเทยีบโอนความรูแ้ละหรอืประสบการณ์ ใหเ้ทยีบโอนเป็นรายวชิาหรอืกลุม่รายวชิาก็ไดโ้ดย

เนือ้หาความรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ะเทยีบโอนไดต้อ้งไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องเนือ้หารายวชิา

หรอืกลุม่รายวชิาทีจ่ะเทยีบโอน และจ านวนหน่วยกติทีจ่ะเทยีบโอนไดต้อ้งเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานการนับจ านวนชัว่โมงในการเทยีบหน่วยกติ. 
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5.2 การประเมนิความรูแ้ละหรอืประสบการณ์เพือ่เทยีบโอนผลการเรยีน ใหป้ระเมนิไดจ้ากผลการ

ทดสอบมาตรฐาน ผลการทดสอบทีเ่ชือ่ถอืไดใ้นสาขาวชิาการหรอืวชิาชพี วฒุบิตัรหรอื

ประกาศนยีบตัรหรอืผลการประเมนิความรูจ้ากการอบรมทีจ่ัดโดยองคก์รหรอืสถาบนัทีไ่ดรั้บ

การยอมรับและเชือ่ถอืไดใ้นสาขาวชิาการหรอืวชิาชพี หรอืการประเมนิแฟ้มสะสมงาน โดย

ตอ้งเป็นความรูแ้ละประสบการณ์ทีม่อีายไุมเ่กนิ 5 ปี กอ่นเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัย 

5.3 นักศกึษาทีไ่ดรั้บวฒุบิตัรหรอืประกาศนยีบตัรหรอืผลการประเมนิความรูจ้ากการอบรมหรอื

การศกึษานอกระบบทีจั่ดโดยคณะหรอืมหาวทิยาลัย มาแลว้ไมเ่กนิ 5 ปี กอ่นเขา้ศกึษาใน

มหาวทิยาลัย สามารถขอเทยีบโอนความรูจ้ากการอบรมหรอืการศกึษานอกระบบนัน้ได ้ ทัง้นี้

รายวชิาหรอืกลุม่รายวชิาทีจ่ะเทยีบโอนไดใ้หเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรก าหนด 

5.4 ผลการประเมนิความรูแ้ละหรอืประสบการณ์ทีจ่ะสามารเทยีบโอนเป็นรายวชิาหรอืกลุม่รายวชิาได ้

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์ังนี ้

(1) รายวชิาหรอืกลุม่รายวชิาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี ผลการประเมนิตอ้งเทยีบไดไ้มต่ ่ากวา่

ระดับคะแนนตวัอกัษร C หรอืแตม้ระดับคะแนน 2.00 หรอื S แลว้แตก่รณี 

(2) รายวชิาหรอืกลุม่รายวชิาในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา ผลการประเมนิตอ้งเทยีบไดไ้มต่ ่า

กวา่ระดับคะแนนตัวอกัษร B หรอืแตม้ระดับคะแนน 3.00 หรอื S แลว้แตก่รณี 

5.5 การใหห้น่วยกติจากการเทยีบโอนผลการเรยีน ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

(1) หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี จ านวนหน่วยกติทีใ่หเ้ทยีบโอนได ้ รวมกนัลา้ตอ้งไมเ่กนิสามในสี่

ของจ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูรนัน้ ๆ และนักศกึษาตอ้งใชเ้วลาศกึษาใน

มหาวทิยาลัยอยา่งนอ้ยหนึง่ปีการศกึษา 

(2) หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา จ านวนหน่วยกติทีใ่หเ้ทยีบโอนได ้รวมกนัลา้ตอ้งไมเ่กนิหนึง่ใน

สามของจ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูรนัน้ ๆ และนักศกึษาตอ้งใชเ้วลาศกึษาใน

มหาวทิยาลัยอยา่งนอ้ยหนึง่ปีการศกึษา 

5.6 ในกรณีทีเ่ป็นหลกัสตูรใหม ่ จะเทยีบโอนนักศกึษาเขา้ศกึษาไดไ้มเ่กนิกวา่ขัน้ปีและภาคการศกึษา

ทีเ่ปิดสอนในขณะนัน้ 

5.7 ผลการเรยีนทีเ่ทยีบโอนได ้จะตอ้งไมน่ ามาค านวณแตม้ระดับคะแนนเฉลีย่สะสม 

5.8 นักศกึษาทีไ่ดรั้บอนุมตัใิหเ้ทยีบโอนรายวชิาและหน่วยกติตามระเบยีบนี ้   จะไมม่สีทิธิไ์ดรั้บ

ปรญิญาเกยีรตนิยิม 

ขอ้ 6  การบนัทกึผลการเทยีบโอนใหบ้นัทกึตามวธิกีารประเมนิดังนี ้

6.1 หน่วยกติทีไ่ดจ้ากการทดสอบมาตรฐาน ใหบ้นัทกึเป็น CS (Credits from Standardized 

test) 

6.2 หน่วยกติทีไ่ดจ้ากการทดสอบทีไ่มใ่ชก้ารทดสอบมาตรฐาน ใหบ้นัทกึเป็น CE (Credits from 

Exam) 

6.3 หน่วยกติทีไ่ดจ้ากการอบรมทีจ่ัดโดยหน่วยงานหรอืสถาบนัอืน่ ใหบ้นัทกึเป็น CT (Credits from 

Training) 

6.4 หน่วยกติทีไ่ดจ้ากากรประเมนิแฟ้มสะสมงาน ใหบ้นัทกึเป็น CP (Credits from Portfolio) 
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6.5 หน่วยกติทีไ่ดจ้ากากรอบรมหรอืการศกึษานอกระบบทีจั่ดโดยคณะหรอืมหาวทิยาลัยใหบ้นัทกึ

เป็นระดับคะแนนตัวอกัษร ตามทีก่ าหนดใหร้ะเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน่วา่ดว้ยการจัด

การศกึษา ในกรณีทีไ่มไ่ดม้กีารประเมนิระดบัคะแนนไว ้ใหเ้ป็นบนัทกึ CT (Credits from 

Training) 

 

ขอ้ 7  ด าเนนิการเกีย่วกบัการเทยีบโอน 

7.1 นักศกึษาทีป่ระสงคจ์ะขอเทยีบโอนผลการเรยีน จะตอ้งยืน่ค ารอ้งขอเทยีบโอนผลการเรยีน

ภายใจ 30 วันนับจากวันทีเ่ปิดภาคการศกึษาแรกทีเ่ขา้ศกึษา และสามารยืน่ค ารอ้งไดเ้พยีง

ครัง้เดยีวเทา่นัน้ ทีค่ณะทีนั่กศกึษาสงักดั 

7.2 ใหค้ณะพจิารณาการเทยีบโอนโดยอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร หรอือาจ

แตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะกจิเพือ่ใหด้ าเนนิการประเมนิผลความรูห้รอืประสบการณ์และเสนอ

ผลการเทยีบโอนตอ่คณะกรรมการประจ าคณะใหค้วามเห็นชอบภายใน 30 วันนับจากวันที่

คณะแตง่ตัง้ แลว้เสนอตอ่อธกิารบดผีา่นผูอ้ านวยการส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการเพือ่

พจิารณาอนุมตั ิ

7.3 กรณีทีเ่ป็นการเทยีบโอนรายวชิานอกคณะ ใหค้ณะนักศกึษาสงักดัสง่ค ารอ้งและหลกัฐานการ

ขอเทยีบโอนใหแ้กค่ณะทีรั่บผดิชอบรายวชิาทีข่อเทยีบโอน การพจิารณาการเทยีบโอนให ้

ด าเนนิการตามขอ้ 7.2 โดยอนุโลม 

7.4 ใหค้ณะสามมารถก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการด าเนนิการเทยีบโอนทีไ่ม ่

ขอ้ 8 อตัราคา่ธรรมเนยีมการเทยีบโอนผลการเรยีน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั โดยความ

เห็นชอบของสภามหาวทิยาลัย 

ขอ้ 9 กรณีทีนั่กศกึษาไดล้งทะเบยีนเรยีนในรายวชิาทีไ่ดรั้บอนุมตัใิหเ้ทยีบโอนผลการเรยีนไปแลว้ ใหส้ านัก

บรหิารและพัฒนาวชิาการด าเนนิการเพกิถอนการลงทะเบยีนรายวชิานัน้ ๆ ของนักศกึษา 

ขอ้ 10 ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูรั้กษาการตามระเบยีบนี ้และใหม้อี านาจออกประกาศ ค าสัง่หรอืระเบยีบปฏบิตัซิ ึง่

ไมข่ดัแยง้กบัระเบยีบนี ้ในกรณีทีม่ปัีญหาการตคีวามหรอืการปฏบิตัติามระเบยีบนี ้ใหอ้ธกิารบดเีป็นผู ้

วนิจิฉัย 

 

 

  ประกาศ  ณ  วันที ่ 22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

 

       (ลงชือ่)  พลต ารวจเอก  เภา สารสนิ 

         (เภา  สารสนิ) 

                นายกสภามหาวทิยาลัยขอนแกน่ 


