
 

 

            /”การเทียบผล.... 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ว่าด้วยการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ 
พ.ศ.  2563 

 
 เพ่ือให้การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และ  
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  
2563 จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเทียบผล
การศึกษาและเทียบประสบการณ์ พ.ศ. 2563” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบ

ประสบการณ์ของระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 

รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการ
ส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า การศึกษาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ อาชีพการงาน สังคม 
สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ   
  



๒ 

 

 

/หมวด ๑... 

“การเทียบผลการศึกษา” หมายความว่า การเทียบงานรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาของผู้ศึกษา
จากการศึกษาในระบบ หรือการเทียบผลการเรียนรู้ของผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ เข้าสู่ชุดวิชาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

“การเทียบประสบการณ์” หมายความว่า การน าประสบการณ์ของผู้ศึกษาตามอัธยาศัย 
ได้แก่ ผลงาน ผลการปฏิบัติงาน ความรู้และทักษะจากประสบการณ์จริง หรือทักษะจากการประกอบอาชีพหรือ
ภูมิปัญญาหรือทักษะอ่ืนๆ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สภาพแวดล้อมและประเทศชาติในสาขาที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัครมาเทียบเป็น
งานรายวิชาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

“การเทียบงานรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาของผู้ศึกษาจากการศึกษาในระบบ” หมายความว่า 
การน ารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีที่ได้ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือเทียบเท่า 
และสภามหาวิทยาลัยรับรองเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย   ในกรณีระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นการน ารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาไม่ต่ ากว่าระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนหรือเทียบเท่า และสภามหาวิทยาลัยรับรองเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

“การเทียบผลการเรียนรู้ของผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การน าผล 
การเรียน หรือผลการฝึกอบรมจากการศึกษานอกระบบมาเทียบเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย   

“การเทียบประสบการณ์ของผู้ศึกษาจากการศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า การเทียบ
โอนสิ่งที่กระท าหรือด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมกับบุคลากรหรือองค์กรอ่ืนๆ อันน ามาซึ่งความรู้ที่สามารถ
เทียบได้กับชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ประสบการณ์ท างาน 
ผลงาน และการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรและโอนหน่วยกิตของชุดวิชานั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ต้องการศึกษา   

“รายวิชา” หมายความว่า กระบวนวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ตามหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

“กลุ่มรายวิชา” หมายความว่า รายวิชามากกว่าหนึ่งรายวิชาขึ้นไป ที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม
หรือตรงกับเนื้อหาชุดวิชา เพ่ือเทียบเป็นหน่วยการสอนของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรระดับปริ ญญาตรีหรือ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา เมื่อรวมกันแล้วได้เท่ากับหรือมากกว่า  
๖ หน่วยกิตขึ้นไป 

“ชุดวิชา” หมายความว่า การจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่าง  ๆ ของวิชาที่มี
ความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ แต่ละชุดวิชามีค่า ๖ หน่วยกิตทวิภาค 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง
เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้    

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือกรณีที่ต้องวินิจฉัยตีความให้
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด   

  



๓ 

 

 

/(๓) เมื่อสภาวิชาการ... 

หมวด ๑  
บททั่วไป 

 
ข้อ ๖  ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษา

และเทียบประสบการณ์ของระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา” ซ่ึงสภาวิชาการแต่งตั้ง ประกอบด้วย  
(๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อยสองคน แต่ไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจ านวนหกคน เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้แทนสภาวิชาการจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้แทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๗) ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ในกรณีจ าเป็นอาจแต่งตั้ งเจ้าหน้าที่ของส านักทะเบียนและวัดผลหรือเจ้าหน้าที่ของ 
ส านักบัณฑิตศึกษาอีกจ านวนไม่เกินสองคน ให้ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 
 

 ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ โดยความเห็นชอบ

ของสภาวิชาการ ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(๒)  พิจารณาอนุมัติการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผู้ประสงค์จะขอ 

เทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้ 
(๓)  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการ

เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผู้ประสงค์จะขอเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เพ่ือ
ด าเนินการเฉพาะกิจหรือพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ 

(๔)  ด าเนินการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ข้อ ๘ ในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 6 (2) , (3) ให้ผู้อ านวยการส านักทะเบียน
และวัดผลและผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑)  ให้ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๙ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ เสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือเลือกและ
พิจารณาแต่งตั้ง  

(๒) ให้ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษาจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก  
ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๙ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ เสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือเลือกและพิจารณาแต่งตั้ง 

  



๔ 

 

 

/ในกรณี... 

(๓)  เมื่อสภาวิชาการได้รับบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๑) และ (๒) แล้ว ให้สภาวิชาการ
พิจารณาเลือกบุคคลจากบัญชีดังกล่าวตามจ านวนที่ก าหนดในข้อ ๖ และพิจารณาเลือกให้ครบถ้วน 
ทุกกลุ่มสาขาวิชาตามข้อ ๙ และด าเนินการแต่งตั้งต่อไป 
 

 ข้อ ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล
หรือการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ หรือเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการศึกษา 
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาตลอดชีวิต และต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านใด 
ด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์  
(๒)  เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(๓)  เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ข้อ ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑)  เป็นผู้ถูกไล่ออก ให้ออก หรือปลดออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ

เพราะเหตุทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ 
(๒)  เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  เป็นผู้กระท าการฝ่าฝืนหรือประพฤติผิดในจรรยาบรรณ คุณธรรม หรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
(๔)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕)  เคยหรือได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ 

ผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

 ข้อ ๑๑ ให้กรรมการตามข้อ ๖ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในมหาวิทยาลัย ผู้แทนสภาวิชาการ และผู้แทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ
สามปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ 
 ในกรณีมีกรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระและมีจ านวนไม่ถึงแปดคน ให้มี
การแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง และวาระการด ารงต าแหน่งให้เริ่มต้นใหม่ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  
 ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคสองโดยอนุโลม โดยให้ผู้อ านวยการส านัก   
ทะเบียนและวัดผลและผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะใน 
กลุ่มสาขาวิชาที่ว่างลง เพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบและด าเนินการแต่งตั้งต่อไป 
 
 
 

  



๕ 

 

 

/ข้อ ๑๘.... 

 ในกรณีผู้แทนที่เป็นกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครบวาระการด ารงต าแหน่งตาม  
วรรคหนึ่ง แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้แทนที่เป็นกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้แทนที่เป็น
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้แทนที่เป็นกรรมการหรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่     

 ข้อ ๑๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๙ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ 
(๔)  อธิการบดีสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

 ข้อ ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ         
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้ มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
 

 ข้อ ๑๔ การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะให้เบิกจ่ายเฉพาะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และให้เป็นไปตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินก าหนด  
 

 ข้อ ๑๕ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาของผู้ศึกษาจากการศึกษาในระบบ หรือผลการเรียนรู้ของ 
ผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือประสบการณ์ของผู้ศึกษาตามอัธยาศัย ของนักศึกษาซึ่งได้รับการ  
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว และได้ยื่นค าร้องขอเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เข้าสู่ชุดวิชาใน
หลักสูตรและโอนหน่วยกิต ต้องมีลักษณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด   
  

 ข้อ ๑๖ เพ่ือให้การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์เป็นไปโดยถูกต้องหรือมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการอาจก าหนดกรอบเวลาการด าเนินการหรือมอบหมายให้สาขาวิชาใช้วิธีการ
ทดสอบความรู้ เนื้อหาสาระแบบอ่ืน หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาด าเนินการเอง เช่น การทดสอบ  
การสัมภาษณ์ การฝึกปฏิบัติ 
  

 ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน หรือมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจด าเนินการ
เทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์ได้โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของสาขาวิชาก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเหตุผลอันสมควรไว้ในการพิจารณาเรื่องนั้นด้วย 

  



๖ 

 

 

/ข้อ ๒๓... 

 ข้อ ๑๘ ค่าธรรมเนียมการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์เข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ให้เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  

 ข้อ ๑๙ การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
(๑)  การเทียบงานรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาของผู้ศึกษาจากการศึกษาในระบบ  
(๒)  การเทียบผลการเรียนรู้ของผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ  
(๓)  การเทียบประสบการณ์ของผู้ศึกษาจากการศึกษาตามอัธยาศัย  

 

ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ประสงค์ขอเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์ พร้อมการขอ 
โอนชุดวิชาหรือเทียบแทนชุดวิชาจากหลักสูตรหนึ่งไปยังหลักสูตรหนึ่ง ให้ด าเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 
หมวด ๒ 

การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี 

 
 ข้อ ๒๑ ให้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาการเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เข้าสู่ชุดวิชา
ในหลักสูตรของสาขาวิชา ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้   
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องจากส านักทะเบียนและวัดผล เว้นแต่มี 
ความจ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ ให้เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือขอขยาย
ระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน หรือเป็นกรณีที่มีข้อบังคับหรือระเบียบก าหนดไว้เป็น 
อย่างอ่ืน 
 เมื่อสาขาวิชาพิจารณาการเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและให้ส านักทะเบียนและวัดผลบันทึกผลการเทียบผล
การศึกษาหรือเทียบประสบการณ์ลงในทะเบียนประวัติการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น และแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ภายในสิบวันนับจากวันทีค่ณะกรรมการอนุมัติ 
 ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ และสาขาวิชามีความเห็น
อย่างหนึ่งอย่างใด ให้คณะกรรมการน าไปประกอบการพิจารณาเป็นรายกรณี และเม่ือคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติการเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์แล้ว ให้ส านักทะเบียนและวัดผลด าเนินการตามวรรคสอง 

  

 ข้อ ๒๒ นักศึกษาที่ประสงค์ขอเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์ สามารถยื่นค าร้อง
ต่อผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

  

  

  



๗ 

 

 

/การเทียบผล... 

  ข้อ ๒๓ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาของผู้ศึกษาจากการศึกษาในระบบที่น ามาขอเทียบเข้าสู่ 
ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้    

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง 

(๒) เนื้อหาของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้นต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหา
ของชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาที่ขอเทียบ  
ผลการศึกษาของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น  ต้องได้ล าดับขั้นไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือมีแต้ม
ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า  และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่น ามา
ขอเทียบผลการศึกษานั้น  เมื่อรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับหรือมากกว่า ๖ หน่วยกิตข้ึนไป 

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษาในระบบที่นักศึกษาน ามาขอเทียบผลการศึกษา  
ต้องผ่านการตรวจสอบวุฒิการศึกษาโดยนายทะเบียนว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ให้การรับรองโดย
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ออกหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา และมีตราประทับเป็นหลักฐานแสดงผล
การศึกษาของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 

 

ข้อ ๒๔ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา และผลการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่เทียบเข้าสู่ชุดวิชาของ
มหาวิทยาลัย จ านวนชุดวิชาที่เทียบได้ไม่เกินสามในสี่ของชุดวิชาตามหลักสูตรที่ขอเทียบ และเมื่อเทียบเข้าสู่  
ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  
หนึ่งปีการศึกษา 

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา และผลการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่เทียบเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตร
แล้วนั้น จะไม่น ามารวมค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาในหลักสูตร 

นักศึกษาท่ีได้รับการเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้ ไม่มีสิทธิได้รับ
ปริญญาเกยีรตินิยม 

หมวด ๓ 
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

   
ข้อ ๒๕ ให้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาการเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เข้าสู่ชุดวิชา

ในหลักสูตรของสาขาวิชา ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องจากส านักบัณฑิตศึกษา เว้นแต่มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งซึ่งไม่อาจพิจารณาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ ให้เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือขอขยายระยะเวลาได้
ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน หรือเป็นกรณีท่ีมีข้อบังคับหรือระเบียบก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  เมื่อสาขาวิชาพิจารณาการเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และให้ส านั กบัณฑิตศึกษาบันทึกผล 
 
  



๘ 

 

 

/รายวิชา... 

การเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์ลงในทะเบียนประวัติการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น และแจ้งให้
นักศึกษาทราบภายในสิบวันนับจากวันที่คณะกรรมการอนุมัติ 

ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ และสาขาวิชามีความเห็น
อย่างหนึ่งอย่างใด ให้คณะกรรมการน าไปประกอบการพิจารณาเป็นรายกรณี และเม่ือคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติการเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์แล้ว ให้ส านักบัณฑิตศึกษาด าเนินการตามวรรคสอง 

ข้อ ๒๖ การขอเทียบผลการศึกษาจากการศึกษาในระบบจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือเทียบเท่า เข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษายื่น
ค าร้องขอเทียบผลการศึกษาต่อผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด  

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเทียบผลการศึกษา รายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาจาก
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือเทียบเท่า และผลการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่เทียบเข้าสู่ ชุดวิชาใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ต้องมีลักษณะตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 
ข้อ ๒๗  รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาน ามาขอเทียบผลการศึกษาต้องมีลักษณะเป็น

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความ
เห็นชอบหรือรับรอง และต้องมีเนื้อหาสาระตรง หรือครอบคลุมเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ของสาขาวิชาที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาที่น ามาขอเทียบผลการศึกษาจากรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชานั้นๆ และต้องมีผลการสอบไล่จากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่น ามาเทียบผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า  และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชาทีน่ ามาขอเทียบผลการศึกษานั้น  เมื่อรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับหรือมากกว่า ๖ หน่วยกิตข้ึนไป 

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษาในระบบที่นักศึกษาน ามาขอเทียบผลการศึกษา  
ต้องผ่านการตรวจสอบวุฒิการศึกษาโดยนายทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษาว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ให้
การรับรองโดยสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ออกหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา และมีตราประทับเป็นหลักฐาน
แสดงผลการศึกษาของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
 

ข้อ ๒๘ การเทียบผลการศึกษาจากการศึกษาในระบบจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือเทียบเท่าเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้เทียบได้ไม่
เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ และใช้ระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ ไม่
น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

จ านวนหน่วยกิตจากการเทียบผลการเรี ยนรู้จากการศึกษานอกระบบ และการเทียบ
ประสบการณ์ของผู้ศึกษาตามอัธยาศัย ที่นักศึกษาน ามาขอเทียบเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
ระยะเวลาในการศึกษาให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนของแต่ละหลักสูตร 
  



๙ 

 

 

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณ์เข้าสู่ชุดวิชาใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วนั้น จะไม่น าไปค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ไม่สามารถ  
เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ได้   

หมวด ๔ 
การอุทธรณ์ 

 

ข้อ ๒๙ นักศึกษาผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษา
ขั้นปริญญาตรี ในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

ให้น าหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ
กับการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๓๐ บรรดาหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนใด ที่มี 
ผลใช้บังคับอยู่ก่อนประกาศใช้ข้อบังคับนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือ 
มตินั้นไปพลางก่อนจนกว่าจะมีหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนใดขึ้นใหม่
ตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๓๑ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการ
เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
ให้ท าหน้าที่คณะกรรมการตามข้อบังคับนี้จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ตามข้อบังคับนี้ 
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