
 
 

ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั 
ขอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบตัิที่ดีในการเทยีบโอนผลการเรียนระดับปริญญา 

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

  โดยที่พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 กําหนดใหมีการเทียบ
โอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และในการจัด
การศึกษาระดบัปริญญาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว เนนใหสถานศึกษามีความเปน
อิสระ ความคลองตัว และมีเสรีภาพทางวชิาการ ภายใตการกํากับดแูลของสภาสถานศึกษา โดยที่การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาสามารถดําเนินการไดหลายวิธ ี ดังนั้น ทบวงมหาวิทยาลยัซึ่งเปน
หนวยงานที่รบัผิดชอบการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ควรจะกําหนดแนวปฏิบตัิในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญา เพ่ือเปนขอแนะนําทั่วไปเกีย่วกับหลักปฏบิัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนใหสถาบัน
ตาง ๆ นําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑ กระบวนการและวธิีปฏบิัตทิีจ่ะทําใหการเทียบ
รายวิชาหรือกลุมรายวิชาเปนไปอยางยุตธิรรม เชื่อถือและตรวจสอบได มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งยังคง
รักษาไวซึ่งคณุภาพและมาตรฐานทางวิชาการ รัฐมนตรวีาการทบวงมหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ 
ขอแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ดังนี้ 
 

หลักการ 

  1.  การเทียบโอนผลการเรียนตองสามารถเทียบโอนผลการเรียนทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

  2.  การเทียบโอนผลการเรียนยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล แตสถาบันอุดมศึกษา
ยังคงรักษาไวซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

  3.  สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีบุคลากร/หนวยงานรับผิดชอบการเทียบโอนผลการ
เรียน เพ่ือทําหนาที่ใหคําแนะนํา/ปรึกษาและดําเนินการใหมีการเทียบโอนผลการเรียนตามกระบวนการ
และหลักเกณฑที่กําหนด 

  4.  วิธีการและหลักเกณฑทีใ่ชในการประเมินการเทียบความรูและโอนหนวยกิตตอง
ชัดเจน สมเหตุสมผล และเชื่อถือได รวมทั้งทําใหกระบวนการประเมนิมีความโปรงใส และประกนัไดวา           
ผูขอเทียบโอนผลการเรียนทุกคนไดรับการพิจารณาอยางยุติธรรม 

  5.  การประเมินการเทียบโอนผลการเรียนจะตองชัดเจน และกรณีที่ผลการเรียนรู
คลายกันจะตองไดรับการพิจารณาดวยบรรทัดฐานเดียวกัน 

  6.  ควรมีการทบทวนวธิีการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนเปนระยะ ๆ เพ่ือเพ่ิม
ความชัดเจน ลดความซ้ําซอนของวิธีการประเมิน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและ
สังคม 
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แนวทางสําหรับวิธีการ และหลักเกณฑการประเมนิ 

  1.  วิธีการทั่วไป 

       1.1  การประเมินผลการเรียน ควรดําเนินการดังนี้ 

             (1)  ระบุระดับการศึกษา หลักสตูรและรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะเทียบโอน
ผลการเรียนใหชัดเจน 

             (2)  ดําเนินการเทยีบโอนผลการเรียนในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลกัสูตร
ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทาตามทีท่บวงมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานของรัฐทีมี่อํานาจตามกฎหมาย
รับรอง 

             (3)  สถาบันอุดมศกึษาจะเปนผูพิจารณาตดัสินวาผลการเรยีนน้ันเพียงพอที่จะ
ใหเทียบโอนผลการเรียนหรอืไม 

       1.2  สถาบันอุดมศึกษาตองประกาศวธิีการเทียบโอนผลการเรียน พรอมแสดง
รายละเอียดและขั้นตอนการขอเทียบโอนและการประเมินอยางชัดเจน 

       1.3  สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีหนวยงานหรืออาจารยหรือผูเชี่ยวชาญใน
รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะเทียบโอนผลการเรียนเปนผูรับผิดชอบดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
รวมถึงการใหคําแนะนําแกผูขอเทียบโอนผลการเรียนดวย 

       1.4  การประเมินตองอยูบนพื้นฐานของหลักฐานการแสดงผลการเรียนตามวธิกีาร
และเวลาที่กําหนด 

       1.5  การประเมินจะตองคํานึงถึงการพิจารณาที่ผานมาของกรณีที่ผลการเรียนรู
คลายกัน และควรมีการรวบรวมการพิจารณาที่ผานมาเพื่อใหแนวทางการตัดสินใจเปนบรรทัดฐาน
เดียวกัน 

  2.  หลักเกณฑการประเมนิ 

       2.1  ผูขอเทียบโอนผลการเรียนตองมีคุณสมบัติดานความรูพ้ืนฐานตามที่กําหนด 
ในเกณฑมาตรฐานหลักสตูรการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยในระดับที่ขอเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้ 

    (1)  กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีจะตองเปนผูสําเร็จการ 
ศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป 
    (2)  กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาจะตองเปนผูสาํเร็จการ 
ศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป 

       2.2  สถาบันอุดมศึกษาอาจจะกําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ (ถามี) ของผูขอเทียบโอน 
ผลการเรียนใหชัดเจน เชน ผูขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสอบเขาสถาบันอุดมศึกษาในคณะวิชาที่
ตองการขอเทยีบโอนผลการเรียนตามวธิทีี่สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชากําหนด เปนตน 

       2.3  สถาบันอุดมศึกษาควรดําเนินการเทียบความรูและโอนหนวยกิตภายใต
หลกัเกณฑดังตอไปน้ี 
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             ก.  หลักเกณฑการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต ระหวางการศึกษา  
ในระบบ 
    ระดับปริญญาตร ี
     (1)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทา 
ที่ทบวงมหาวทิยาลัยหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
     (2)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสาม 
ในสี่ของรายวชิาหรือกลุมรายวิชาทีข่อเทยีบ 
     (3)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมต่ํากวาระดบัคะแนนตัวอักษร 
C หรือแตมระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา 
     (4)  เทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินสามในสี่ของจํานวน      
หนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
     (5)  รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนจากตางสถาบันอุดมศึกษาจะไม
นํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
     (6)  นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาที่รบัโอนอยางนอย
หนึ่งปการศึกษา 
     (7)  ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปดหลกัสูตรใหมจะเทียบโอนนักศกึษาเขา
ศึกษาไดไมเกนิกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศกึษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับ
ความเห็นชอบแลว 

     ระดับบัณฑติศึกษา 

     (1) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษาหรือเทียบเทา
ที่ทบวงมหาวทิยาลัย หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
     (2) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสาม 
ในสี่ของรายวชิาหรือกลุมรายวิชาทีข่อเทยีบ 
     (3) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร 
B หรือแตมระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเทา หรือไดระดับคะแนนตวัอักษร S 
     (4) การเทียบโอนหนวยกติในรายวิชาวทิยานิพนธใหเปนไปตามทีส่ถาบัน 
อุดมศึกษากําหนดโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
     (5) เทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวน
หนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
     (6) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนจากตางสถาบันอุดมศึกษาจะไมนํา 
มาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
     (7) ใชเวลาศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอนอยางนอยหน่ึงปการศึกษา 
และลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือเรียนวิทยานิพนธตามหลักสูตรทีเ่ขาศึกษาไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
     (8) ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปดหลกัสูตรใหมจะเทียบโอนนักศกึษาเขา
ศึกษาไดไมเกนิกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศกึษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับ
ความเห็นชอบแลว 
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            ข.  หลักเกณฑการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษา
นอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ 
   (1) การเทียบความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรและ
ระดับการศึกษาที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ผูขอเทียบตองการ 
   (2) การเทียบประสบการณจากการทํางานตองคํานึงถึงความรูที่ไดจาก
ประสบการณเปนหลัก 
   (3) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรูในแตละรายวิชา หรือกลุมรายวิชาและ
เกณฑการตัดสินของการประเมินในแตละวิธีใหเปนไปตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดโดยความเห็นชอบ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
   (4) ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือ 
แตมระดับคะแนน  2.00 หรือเทียบเทาสาํหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาระดับปริญญาตรี และไมต่ํากวา
ระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแตมระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเทาสําหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชา
ระดับบัณฑติศึกษา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวชิาหรือกลุมรายวิชานั้น  แตจะไมใหระดับคะแนน
ตัวอักษรและไมมีการนํามาคิดคะแนนผลการเรยีนหรือคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   (5) การบันทกึผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมนิ เชน ถาไดหนวยกิต 
จากการทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) ใหบันทึก “CS” (credits from standardized test)         
ถาไดหนวยกติจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (non-standardized tests) ใหบันทึก “CE” 
(credits from exam) ถาไดหนวยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นที่ไมใช
สถาบันอุดมศกึษา (evaluation of non-sponsored training) ใหบันทึก “CT” (credits from Training) 
และถาไดหนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน (portfolio) ใหบันทึก “CP” (credits from portfolio) 
เปนตน 
   (6)  การเทยีบรายวิชาหรือกลุมรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหหนวยกิตไดรวมกันไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกติรวมของหลกัสูตรระดับ
ปริญญาตรีทีข่อเทียบ  และใชเวลาศึกษาอยูในสถาบนัอุดมศึกษาทีร่ับโอนอยางนอยหน่ึงปการศึกษา 
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
กําหนดใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทีข่อเทียบและหลกัเกณฑการเทียบโอน
ระหวางการศกึษาในระบบ 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
  สถาบันอุดมศกึษาตองประกาศปฏิทินการดําเนินการเพื่อการเทียบโอนผลการเรียน 
ใหชัดเจน 
  1. กําหนดการเขารับฟงคําชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑการประเมิน รวมทั้งการพบ
อาจารยที่ปรึกษา/อาจารยผูใหคําแนะนําในการเทียบโอนผลการเรียน 
  2. กําหนดการในการยื่นใบสมัครขอเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา 
  3. กําหนดการประเมิน เชน วัน เวลา การทดสอบหรือสงแฟมสะสมผลงาน หรือเสนอ 
ผลการเรียนรู 

4. ระยะเวลาที่ใชในการประเมินผลการเรียนรู และแจงผลการประเมนิใหผูขอเทยีบโอน  
ความรูทราบ 
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คาธรรมเนียม 

  คาธรรมเนียมในการดําเนินการเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนและหนวยกิตใหเปนไป
ตามที่สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

ขอมูลและสารสนเทศทีต่องการ 

  1.  สถาบันอุดมศึกษาควรเผยแพรสารสนเทศทีเ่ปนมาตรฐานเกีย่วกับกระบวนการขอ
เทียบโอนผลการเรียนแกผูสนใจ เชน จัดทําเอกสารคูมือ แนะนําวิธีการขอเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งมี
รายละเอียดทกุขั้นตอนตั้งแตการยื่นขอเทียบโอนผลการเรียน คาธรรมเนียม และการประเมิน  เชน  
การเตรียมตวั วิธีการวัดและประเมินผล หลักเกณฑ การตัดสิน การแจงผล และการอุทธรณผลการ
ประเมินในกรณีที่ผูขอเทียบโอนผลการเรียนเห็นวาไมเปนธรรม เปนตน 

  2.  ผูขอเทียบโอนผลการเรียนมีหนาที่ตองพิสูจนความรูและทักษะทีต่นไดเรียนรูมาวา
สอดคลองกับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาทีข่อเทียบตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินที่สถาบันอุดมศึกษา/
คณะวิชากําหนด ผูขอเทียบโอนผลการเรียนจึงตองจัดทํารายละเอียดตางๆ ใหถูกตอง ชัดเจน และ
ครบถวน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2545 
 
 

             ลงชื่อ      สุวัจน  ลิปตพัลลภ 
          (นายสุวัจน  ลิปตพลัลภ) 

        รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย 


