ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ
วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2544
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
โดยที่เปนการสมควรที่จะใหมีระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา
ในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ เพื่อใหสอดคลองกับ พ.รบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 20(2) แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ จึงวาง
ระเบียบไวดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวาระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการโอนผลการเรียนและ
การยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2544 แกไขเพิ่มเติมตามระเบียบคณะกรรมการสภาถาบันราชภัฏ วาดวย
การโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ สําหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป
บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเวนการ
เรียนรายวิชา ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“นัก ศึก ษาหมายความวา ผูที่ศึก ษาเต็ม เวลาในวันทําการปกติของสถาบันราชภัฏและให
หมายความรวมถึงผูที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใชหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ
“การโอนผลการเรียน หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรสถาบันราชภัฏมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเวนการเรียน หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ
และใหหมายความรวมถึงการนําเนื้อหาของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดศึกษาแลว
และ/หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณ การทํางานซึ่ง
มีเนื้อหาสาระความยากงายเทียบไดไมนอยกวาสามในสี่ของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรสถาบันราชภัฏ
และอยูในระดับเดียวกันมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
“สถาบันอุดมศึกษาหมายความวา สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ที่คณะกรรมการสภาสถาบันรับรอง
ขอ 4 รายวิชาที่จะนํามาโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนตองสอบได หรือเคยศึกษาฝกอบรมมี
ประสบการณมาแลวไมเกิน 10 ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาคเรียน
สุดทายที่มีผลการเรียน หรือวันสุดทายที่ศึกษา อบรม หรือมีประสบการณ
ขอ 5 ผูมสี ิทธิ์ไดรับโอนผลการเรียน ไดแก ผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้

1) ผูที่ศึก ษาในสถาบัน ราชภัฏมาแลว ซึ่ง ยัง ไมสํา เร็จ การศึก ษาและไมมีส ภาพการเป น
นักศึกษาแลว กลับเขามาศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
2) ผูที่ขอยายสถานศึกษาจากสถาบันราชภัฏอื่น
3) ผูที่เ ปลี่ยนสภาพจากนัก ศึก ษาภาคปกติ เปนนัก ศึกษาตามโครงการอื่นที่ใชห ลัก สูตร
สถาบันราชภัฏ หรือผูที่ศึกษาตามโครงการอื่นที่ใชหลักสูตรสถาบันราชภัฏ เปลี่ยนสภาพเปนนักศึกษาภาคปกติ
4) ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากสถาบันราชภัฏ เขาศึกษาระดับปริญญาตรี
ขอ 6 เงื่อนไขในการโอนผลการเรียน
1) ผูขอโอนตองมีสภาพการเปนนักศึกษาภาคปกติ หรือนักศึกษาตามโครงการอื่นอยางใด
อยางหนึ่ง
2) ผูขอโอนตองไมเคยถูกสั่งใหออกจากสถานศึกษา ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบัน
ราชภัฏ วาดวยการประเมินผลการศึกษาของสถาบันราชภัฏ
3) การโอนตองโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิตที่ขอโอน
ขอ 7 ผูมีสิทธิ์ไดรับการยกเวนการเรียน ไดแก ผูมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
1) ผูที่สําเร็จการศึกษาหรือผูที่เคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏ
2) ผูที่สําเร็จ การศึกษาหรือเคยศึก ษาจากสถาบันอุดมศึก ษาอื่น เขามาศึก ษาในสถาบัน
ราชภัฏ
3) ผูที่ผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ
4) ผูที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ
หรือจากประสบการณการทํางาน
ผูมีสิทธิยกเวนการเรียนตาม (3) และ (4) ตองมีความรูพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทา สําหรับการขอยกเวนการเรียนระดับปริญญาตรี และมีความรูพื้นฐานระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทาสําหรับการขอยกเวนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ 8 เงื่อนไขการยกเวนการเรียน
1) ตองเปนรายวิช าที่ไ ดรับ คะแนนไมต่ํากวา C สําหรับ หลักสูตรปริญ ญาตรี และ B
สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทา
2) การขอยกเวนการเรียนจากผูศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ใหสถาบันราชภัฏ กําหนดวิธีการประเมินเพื่อ
ยกเวนการเรียน โดยความเห็นชอบของสภาประจําสถาบัน
3) ผูสําเร็จการศึก ษาในระดับ ปริญญาตรีม าแลว และเขาศึกษาในระดับอนุป ริญ ญาหรือ
ปริญ ญาตรีในอีก โปรแกรมวิชาหนึ่ง ไดยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปทั้ง หมด โดยไมนํา
เงื่อนไขขอ 4 และ ขอ 8(1) มาพิจารณา

4) จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวน รวมแลวตองไมเกิน 2 ใน 3 สําหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และไมเกินหนึ่งในสามสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของหนวยกิตขั้นต่ํา ซึ่งกําหนดไวใน
โปรแกรมวิชาที่กําลังศึกษาในสถาบันราชภัฏ และเมื่อไดรับการยกเวนแลวตองมีเวลาศึกษาอยูในสถาบันราชภัฏ
ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
5) รายวิชาที่ไดรับการยกเวน ใหบันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ
“P” ในชองระดับ คะแนน สําหรับ ผูที่ไดรับ การยกเวนผลการเรียนตามขอ 8(3) ใหนับหนวยกิตหมวดวิชา
การศึกษาทัว่ ไป รวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา
ขอ 9 ผูที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียน ตองกระทําใหเสร็จสิ้นตามที่สภาประจําสถาบัน
กําหนดและสภาประจําสถาบันอาจพิจารณากําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตองไม
ต่ํากวาหลักเกณฑในระเบียบนี้
ขอ 10 การนับจํานวนภาคเรียนของผูที่ไดรับการโอนผลการเรียน หรือยกเวนการเรียนรายวิชาใหถือ
เกณฑดังนี้
1) นักศึกษาภาคปกติ ใหนับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน 22 หนวยกิต เปน 1 ภาคเรียน
2) ผูที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใชหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ ใหนับจํานวนหนวยกิต
ไดไมเกิน 12 หนวยกิต เปน 1 ภาคเรียน
3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามขอ 5(1) ใหนับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและมี
ผลการเรียน นักศึกษาตามขอ 5(2), (3) และ (4) ใหนับจํานวนภาคเรียนตอเนื่องกัน
ขอ 11 การโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน ตองชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบของสภา
ประจําสถาบัน วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา
ขอ 12 ใหคณะกรรมการที่อธิการบดีสถาบันราชภัฏแตละแหงแตงตั้ง เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
การโอนผลการเรียน หรือการยกเวนการเรียนรายวิชา
ขอ 13 ผูไดรับการโอนผลการเรียนไมเสียสิทธิ์ที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม แตผูที่ไดรับการยกเวน
การเรียน ไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม
ขอ 14 ใหเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2546
ปองพล อดิเรกสาร
(นายปองพล อดิเรกสาร)
ประธานกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ

