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งานยกเวนผลการเรียน



คู่มือปฏิบัติงาน 

งานยกเว้นผลการเรียน 

 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน

การปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภา พทั่ว

ทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุ

ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

 1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมือ

อาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ

ผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพ่ือขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ  

 1.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ การจัดท างานยกเว้นผลการเรียน  

2. ขอบเขต 

 การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ มีเนื้อหาสาระคลอบคลุมงานยกเว้นผลการเรียน ซ่ึงได้อธิบายรายละเอียดของการ

ปฏิบัติงาน เช่น ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกิจกรรม และวิธีการปฏิบัติงาน โดยมีเอกสารที่เก่ียวข้องอ้างอิงไว้เป็นตัวอย่างให้กับ

ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับผิดชอบได้ศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3. ค าจ ากัดความ 

 มหาวิทยาลัย   คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 อธิการบดี   คือ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นักศึกษา    คือ    ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้
ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

อาจารย์ท่ีปรึกษา คือ อาจารย์ที่ได้รับค าสั่งแต่งต้ังให้ท าหน้าที่ เป็นที่ปรึกษา ดูแล และรับผิดชอบนักศึกษาที่ ไ ด้รับ
มอบหมาย  

 สถาบันอุดมศึกษา คือ สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่
ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

 การศึกษาโดยระบบอ่ืน คือ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการ ณ์
จากการท างานด้วย 
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การโอนผลการเรียน คือ การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัย    
มาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

  

การยกเว้นการเรียนรายวิชา คือ การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึง
การน าผลการศึกษาและหน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับ
จากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 

 

4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

หน้าที่รับผิดชอบของบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ที่มีต่อการการยกเว้นผลการเรียนมีดังต่อไปนี้ 

ผู้รับผิดชอบ หน้าท่ีรับผิดชอบ 

1.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 1. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2.ผู้อ านวยการส านัก 1. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2. พิจารณาการยกเว้นผลการเรียน 

4.อาจารย์ที่ปรึกษา 1. พิจารณาการยกเว้นผลการเรียนเบื้องต้น 

5.เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร 1. รับแบบฟอร์มค าร้องของยกเว้นผลการเรียน 

2. ตรวจสอบค าร้องของยกเว้นผลการเรียน 

3. ด าเนินการยื่นเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการยกเว้นผลการ

เรียน  

4. เจ้าหน้าที่แจ้งนักศึกษารับแบบฟอร์มค าร้องขอยกเว้นผลการเรียนเพ่ือ

น าไปช าระค่าธรรมเนียม 

5.งานการเงิน 1. งานการเงินรับช าระเงินค่าธรรมเนียมในการยกเว้นผลการเรียน   

6.งานทะเบียนและประมวลผล 1. งานทะเบียนและประมวลผลกรอกข้อมูลการยกเว้นผลการเรียนเข้าสู่

ระบบ 
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5.  การตรวจสอบเอกสาร 

5.1   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554  
5.2   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548 
5.3   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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6.  ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อแผนก/กลุ่มงาน...........................งานหลักสูตรและแผนการเรียน...............มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร............... ........ 

มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน(STANDARD OPERATING PROCEDURE) ชื่อ................การยกเว้นผลการเรียน........................... 

หน่วยงานที่จัดท า........งานหลักสูตรและแผนการเรียน........ผู้รับผิดชอบ........นางสาวชุลีพร....แสงสุวรรณ์...... 

ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

 
1 
 

      

 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 นาที นักศึกษากรอกข้อมูล
การยกเว้นผลการเรียน
ในแบบฟอร์มค าร้อง
ขอยกเว้นผลการเรียน 

ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ว่า
ด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้น
การเรียน 

-แบบฟอร์มค าร้องขอ
ยกเว้นผลการเรียน 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนที่ 1 

เร่ิมต้น 

รับแบบฟอร์มค าร้อง        
ขอยกเว้นผลการเรียน    

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม 
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ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 วัน 

อาจารย์ที่ปรึกษา   
ผ่านความเห็นชอบใน
แบบฟอร์มค าร้องขอ
ยกเว้นผลการเรียน 
 
 
 
 
 
 
ตรวจสอบค าร้องของ
ยกเว้นผลการเรียน 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ว่า
ด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้น
การเรียน 
 
 
 
 
 
ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ว่า
ด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้น
การเรียน 
 

-แบบฟอร์มค าร้องขอ
ยกเว้นผลการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
-แบบฟอร์มค าร้องขอ
ยกเว้นผลการเรียน 

-ส าเนาผลการศึกษาจาก

สถาบันเดิม 

-ค าอธิบายรายวิชท่ีได้

เรียนมาจากสถาบันอ่ืน 

-บัญชีรายวิชาที่ขอยกเว้น
ผลการเรียน 
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนที่ 1 
 ตรวจสอบ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาเซ็นช่ือ 
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ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
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1 วัน น าแบบฟอร์มค าร้อง

ขอยกเว้นผลการเรียน 

ด าเนินการยื่นเสนอต่อ

คณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติการ

ยกเว้นผลการเรียน  

 

ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ว่า
ด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้น
การเรียน 
 

-แบบฟอร์มค าร้องขอ
ยกเว้นผลการเรียน 

-ส าเนาผลการศึกษาจาก

สถาบันเดิม 

-ค าอธิบายรายวิชาที่ได้

เรียนมาจากสถาบันอ่ืน 

-บัญชีรายวิชาที่ขอยกเว้น
ผลการเรียน 
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนที่ 1 
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7 

 
 
 
 
 
 

5 นาที 
 
 
 
 
10 นาที 
 

แจ้งนักศึกษาให้มารับ
แบบฟอร์มการยกเว้น
ผลการเรียนไป
ด าเนินการต่อ 
 
นักศึกษารับแบบฟอร์ม

น าไปช าระค่าธรรมเนียม 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ว่า
ด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้น
การเรียน 
ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ว่า
ด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้น
การเรียน 
 

-แบบฟอร์มค าร้องขอ
ยกเว้นผลการเรียน 
 
 
 
-แบบฟอร์มค าร้องขอ
ยกเว้นผลการเรียน 
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนที่ 1 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนที่ 2 
 

พิจารณาการยกเว้น 

แจ้งนักศึกษามารับ

แบบฟอร์ม 

นักศึกษารับแบบฟอร์มน าไป

ช าระค่าธรรมเนียม 
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ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

 
 

    8 

 
 
c 
 
 

20 นาท ี ท าการบันทึกข้อมูล
การยกเว้นผลการเรียน 

ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ว่า
ด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้น
การเรียน 
 

แบบฟอร์มค าร้องขอ
ยกเว้นผลการเรียน 

-ส าเนาผลการศึกษาจาก

สถาบันเดิม 

-บัญชีรายวิชาที่ขอยกเว้น
ผลการเรียน 
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนที่ 3 

 
9 

      
 
 

 

 

 

ส้ินสุด 

กรอกข้อมูล
การยกเว้น  

ผลการเรียน 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1.  นักศึกษาขอรับแบบฟอร์มค าร้องของยกเว้นผลการเรียนที่ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน 
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2. นักศึกษาด าเนินการกรอกรายละเอียดบนแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมค าอธิบายรายวิชาที่ต้อง 

การขอยกเว้นผลการเรียน ของมหาวิทยาลัยเดิม พร้อมค าร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

ในแบบฟอร์มยกเว้นผลการเรียน 

 

 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาเซ็นช่ือ 
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3. นักศึกษายื่นแบบฟอร์มค าร้องขอยกเว้นผลการเรียนที่ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน 

เอกสารประกอบการขอยกเว้นผลการเรียน 

o แบบฟอร์มค าร้องขอยกเว้นรายวิชา  

o แบบเทียบเนื้อหาสาระ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชาจากสถาบันเดิม 

o ส าเนาผลการศึกษาจากสถาบัน 

 

4. เจ้าหน้าที่ด าเนินการแบบฟอร์มค าร้องขอยกเว้นผลการเรียนเสนอต่อคณะกรรมการในแต่ละรายวิชา

เพ่ือพิจารณาว่าสมควรได้รับการยกเว้น ได้หรือไม่ (ขั้นตอนนี้มีระยะเวลาด าเนินการภายใน 1 วัน)  

รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
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5. เจ้าหน้าที่น าแบบฟอร์มค าร้องขอยกเว้นผลการเรียน ด าเนินการยื่นเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา

อนุมัติการยกเว้นผลการเรียน  
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6. เจ้าหน้าที่แจ้งนักศึกษารับแบบฟอร์มค าร้องขอยกเว้นผลการเรียนคืน เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการต่อไป  

 

 

 

คณะกรรมพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมพิจารณาอนุมัติ 
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7. นักศึกษาน าแบบฟอร์มค าร้องขอยกเว้นผลการเรียน  ยื่นที่ฝ่ายการเงินเพ่ือช าระเงินค่าธรรมเนียม     

หน่วยกิตละ  50 บาท 

 

 
 

 

 

 

ช าระเงินฝ่ายการเงิน หน่วยกิตละ 50 บาท 
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8. นักศึกษาน าแบบฟอร์มค าร้องขอยกเว้นผลการเรียน ที่ผ่านการช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ยื่นต่อ 

ฝ่ายงานฝ่ายทะเบียนและประมวลผลเพ่ือกรอกข้อมูลการยกเว้น 

 

 

 

ฝ่ายทะเบยีนกรอกข้อมูล 
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8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 

 
ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการยกเว้นผลการเรียน ระเบียบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

 

ผู้มีสิทธ์ิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

   (2)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

  (3)  เป็นนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

  (4)  เป็นนักศึกษาที่ ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  

 ผู้มีสิทธ์ิยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

 

การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้  

  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 

(2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา  

ให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549  เป็นต้นไป  ให้ยกเว้น  การเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเง่ือนไขข้อ  4  และ  ข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  



17 

 

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีกวิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องน า
เง่ือนไขข้อ  4  และ  ข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  

  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา  รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   

  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า  1  ปีการศึกษา 

  (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียน การเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้น  การเรียนรายวิชาตามข้อ 
8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการ
เรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ  9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้
ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน  

   (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน  12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาค
เรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะ ภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน  

ขอ้ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งต้ัง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอน ผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
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ข้อ 12  ให้อธิการบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัย ชี้ขาด
ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 

 

 

 

 

 

 

9. มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา 

นักศึกษาขอรับแบบฟอร์มค าร้องของยกเว้นผลการเรียนที่ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน 10 นาที 

นักศึกษาด าเนินการกรอกรายละเอียดบนแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมค าอธิบายรายวิ ชา

ที่ต้องการขอยกเว้นผลการเรียน ของมหาวิทยาลัยเดิม พร้อมค าร้องผ่านความเห็น ชอบ

จากอาจารย์ที่ปรึกษาในแบบฟอร์มยกเว้นผลการเรียน 

10 นาที 

นักศึกษายื่นแบบฟอร์มค าร้องขอยกเว้นผลการเรียนที่ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน

เอกสารประกอบการขอยกเว้นผลการเรียน 

1 วัน 

เจ้าหน้าที่น าแบบฟอร์มค าร้องขอยกเว้นผลการเรียน ด าเนินการยื่นเสนอต่อ

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการยกเว้นผลการเรียน  

1 วัน 

เจ้าหน้าที่แจ้งนักศึกษารับแบบฟอร์มค าร้องขอยกเว้นผลการเรียนคืน เพ่ือให้นักศึกษา

ด าเนินการต่อไป  

5 นาที 

 

นักศึกษาน าแบบฟอร์มค าร้องขอยกเว้นผลการเรียน  ยื่นที่ฝ่ายการเงินเพ่ือช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมหน่วยกิตละ  50 บาท 

10 นาที 
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นักศึกษาน าแบบฟอร์มค าร้องขอยกเว้นผลการเรียน ที่ผ่านการช าระค่าธรรมเนียมแล้ว 

ยื่นต่อฝ่ายงานฝ่ายทะเบียนและประมวลผลเพ่ือกรอกข้อมูลการยกเว้น 

20 นาที 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ระบบติดตามประเมินผล 

1. เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรเม่ือรับเอกสารการยกเว้นแล้วเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องในการ

ยกเว้นผลการเรียนให้ข้อมูลถูกต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการ

เรียนและการยกเว้นการเรียน  

2. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการยกเว้นผลการเรียนแก่นักศึกษา   พร้อมทั้งให้นักศึกษาส าเนาเอกสารการยก เว้น

เก็บไว้เป็นหลักฐานในการยกเว้น 

 3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการยกเว้นผลการเรียนได้ที่  https://tabian.kpru.ac.th  

 

 

https://tabian.kpru.ac.th/
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วิชาที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน จะขึ้นหน้าจอ รายวิชาที่ยกเว้น 
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11.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 

1.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554  
2.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ  

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

3.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

 4.  แบบฟอร์มค าร้องขอยกเว้นรายวิชา  

5. ส าเนาผลการศึกษาจากสถาบันเดิม 

6. แบบเทียบเนื้อหาสาระ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชาจากสถาบันเดิม 

 

 

 

12.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 แบบฟอร์มค าร้องขอยกเว้นรายวิชา 
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13. ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 
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ท่ี ผังกระบวนการ ปัญหา/ความเส่ียงส าคัญ 

ท่ีพบได้ในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ 

ลดความเส่ียง 

1 ขั้นตอนการยื่นค าร้องขอยกเว้นผลการ

เรียน 

- เตรียมเอกสารมาไม่ครบ 

- เขียนข้อมูลเบื้องต้นให้ไม่

ครบถ้วน 

-ไม่ยื่นค าร้องตามก าหนดเวลา

ที่ก าหนด  

- แจ้งเอกสารที่ใช้ในการ

ยกเว้นผลการเรียน 

- ตรวจสอบเอกสาร 

- เจ้าหน้าที่แจ้งนักศึกษา

พร้อมทั้งประกาศให้

นักศึกษายื่นค าร้องการ

ยกเว้นผลการเรียน ภายใน

ภาคเรียนแรก 

2 ขั้นตอนการรับเอกสารในการยกเว้น -ให้เบอร์โทรติดต่อไม่ได้ 

-ไม่มารับค าร้องไปด าเนินการ

ต่อ 

เจ้าหน้าที่แจ้งนักศึกษาให้

มาติดต่อหลังจากรับ

เอกสารยืนค าร้องขอยกเว้น

ผลการเรียน พร้อมขอเบอร์

โทรศัพท์ติดต่อกลับ 

3 ขั้นตอนการช าระเงินค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการยกเว้น      

-นักศึกษาไม่มารับเอกสารไป

ช าระเงิน 

เจ้าหน้าที่แจ้งนักศึกษาให้

มารับเอกสารไปช าระเงิน 

4 ขั้นตอนการยื่นเอกสารให้กับงานฝ่าย

ทะเบียนและประมวลผลเพ่ือกรอก

ข้อมูลการยกเว้น 

-นักศึกษาช าระเงินแล้ว ไม่น า

เอกสารในการยกเว้นผลการ

เรียนมาส่งฝ่ายทะเบียนและ

ประมวลผล 

เจ้าหน้าที่แจ้งนักศึกษาให้

มารับเอกสารไปช าระเงิน

และน ามาส่งฝ่ายทะเบียน

และประมวลผล 
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14. บรรณานุกรม 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน. เข้าถึงได้จาก 

http://reg.kpru.ac.th  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. งานหลักสูตรและแผนการเรียน. เข้าถึงได้จาก 

http://reg.kpru.ac.th/curriculum/index.html 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ระบบตรวจสอบแผนการเรียน. เข้าถึงได้จาก 

https://e-student.kpru.ac.th/extended/index.php 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ก. ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



27 

 

 

 

 



28 

 



29 

 

ภาคผนวก ข. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

 

 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๔ 

------------------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาร ะดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔"  

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือ

ซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจาก  สภามหาวิทยาลัย  

โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาค
การศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้น ๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษา  ไม่น้อยกว่า
แปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนใน       ภาคการศึกษา ปกติ
ส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ ๖ ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ ๗  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๘ นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้า ศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน เวลา
ราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซ่ึงจัดเฉพาะ    นอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ ๙ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือ   เทียบโอนหน่วยกิ
ตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ จัด
การศึกษา   หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการไ ด้   

ข้อ ๑๑ โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็น      ค่าหน่วยกิต 
การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร
อุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ ๑๒ มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา  

ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่
แตกต่างไปจาก ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ ๑๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐา นการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษาที่
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพกา รเป็น
นักศึกษาก็ได้  

ข้อ ๑๖ อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 

ข้อ ๑๘ ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิ ชาชี พ
หรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ ศึกษา 
และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 

ข้อ ๑๙ ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้อาจารย์
ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
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ข้อ ๒๐ การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๒๑ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 

 
ประกาศ ณ วันที่   ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
เกษม จันทร์แก้ว 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ใน
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐาน  เชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผลการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเ มินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548” 

 ข้อ 2. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 

 ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท า

หน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“ภาคเรียนถัดไป” หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร

ประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ 
 ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาค

เรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม  
เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบ
ปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืนตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัติผล
เป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
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 ข้อ 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบดังนี้ 
  6.1  ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด ให้ประเมินผล การเรียนในระบบค่า

ระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

 C+ ดีพอใช้ (Fair Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

 D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก (Fail) 0.0 

 
  ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน เป็น 
“E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้
ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
  ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผลการ
ประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้า
ได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภาก าหนดให้เรียนเพ่ิมเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่
คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

ระดับการประเมิน    ผลการเรียน 
PD (Pass with Distinction)   ผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass)     ผ่าน 
F (Fail)     ไม่ผ่าน 

  ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้  
 ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
Au (Audit) ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เ พ่ือ

ร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่าน เกณฑ์
การประเมินผลท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด 

W 
(Withdraw) 

ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
      (1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเม่ือพ้นก าหนด 15 
วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
      (2) นักศึกษาถูกสั่งให้ พักการ เรียนหลั งจ า กที่
ลงทะเบียนในภาคเรียน นั้นแล้วและได้รับอนุมัติให้ถอน
รายวิชานั้น ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่า สอง
สัปดาห์ 
      (3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง(Audit) 
โดยไม่นับหน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินผลท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด 

I 
(Incomplete) 

ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
     (1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเ ม่ือสิ้น
ภาคเรียน ซ่ึงนักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็น ค่า
ระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 
     (2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธ์ิสอบปลายภาค แต่
ขาดสอบและได้ยื่นค าร้อง  ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบ
นั้น ซ่ึงคณะกรรมการ ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณา
อนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 

 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาค
การศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น “ศูนย์” และใน
กรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียน
รายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอน และ
ก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผล
การประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้
งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยก เว้น
การเรียน ตามระเบียบเก่ียวกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ 11. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ 
หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียน
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รายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้และให้เว้นการนับหน่วย
กิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับต้ังแต่วันที่
ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ปี 
 ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็ นเล ข
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
  12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็นตัวหารด้วย 
  12.1 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนรายวิชาที่เป็น
วิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
 ข้อ 13. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 นักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 80  ของ
เวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแ ต่ง ต้ัง
พิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนได้ 
 ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธ์ิสอบเนื่องจากมีเวลา    เข้าชั้นเรียนไม่
ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ 13 วรรค
ท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการประเมิน
รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่า งยิ่ง 
และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิด
ภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้อาจารย์
ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้บันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 

ข้อ 16. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
  16.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภาก าหนดให้
เรียนเพ่ิม 
  16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00  
  16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า      5 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ ากว่า 6   ภาคเรียน
ปกติ และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ า
กว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  5 ปี 
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  16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่
เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ ากว่า 12ภาคเรียน ไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี  และไม่ต่ ากว่า 15 ภาค
เรียนและไม่เกิน 11 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี 
 ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เม่ือสิ้นภาคเรียนปกติ 
ภาคเรียนที่ 2 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน 
   (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติที่ 4 ที่ 
6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน 
   (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
   (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี 
ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16    ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่
เรียนหลักสูตร 4 ปี ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 
และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเม่ือผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เม่ือสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับต้ังแต่เริ่มเข้า เรียนกรณีหลักสูตร   2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6 
นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเม่ือสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี สิ้น
ภาคเรียนที่ 8 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด
แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการ ณ์
วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
 ข้อ 18. เม่ือนักศึกษาเรียนได้จ านวนกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต้ังแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 
ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
 ข้อ 19. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่
กรณีดังนี้ 
  19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
  19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
  19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 20. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
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  20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เม่ือเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 แต่
ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
  ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน เฉลี่ย
สะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 

20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ 
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะ
พิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
  20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 6 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียน
ปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี  

  นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี      ไม่เกิน 11 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และ  ไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
 ข้อ 21. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นวันสุดท้ายของการ
สอบปลายภาคเรียน 
 ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งต้ังเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
 ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหา
จากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม   2548 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
------------------------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของ
มหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออก
ระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอน   ผลการเรียน
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ  2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เก่ียวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ เรียน
รายวิชา ซ่ึงได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับ
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชา ใด
วิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับ
เดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรใน
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ระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระ
ความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้ นการ
เรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้ในการโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็น
ผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษาหรือ ภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการ
เรียน หรือวันสุดท้ายของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษา ใน
มหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดในวรรค
ต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธ์ิได้รับโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  

(1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยา ลัย 
และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ศึกษา 

(2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
(3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตาม โครงการอ่ืนที่ใช้

หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
(4)  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกส่ังให้ออกจากมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการประเมินผลการศึกษา  

  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษามาโดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิตท่ีขอโอน 

   (4)  ผลการเรียนรายวิชาท่ีจะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในข้อ 4 ของระเบียบนี้ 
การโอนผลการเรียนไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธ์ิท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

 ข้อ  7  ผู้มีสิทธ์ิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาท่ี ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  

 ผู้มีสิทธ์ิยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
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การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้ นการ
เรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้ มีความรู้ พ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ  8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 

(2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา  
ให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549  เป็นต้นไป  ให้ยกเว้น  การเรียนรายวิชาในหมวด
วิชาการศึกษาท่ัวไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ท่ีเข้าศึกษาใน ระดับ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และ  ข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  

  (4)  ใ ห้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปท้ังหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีกวิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และ  ข้อ  
8 (1)  มาใช้บังคับ  

  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา  รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่ วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า  1  ปีการศึกษา 

  (7)  รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียน การเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษร
ย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาท่ีได้รับการยกเว้น  การเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ  9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้
ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษา ตามหลักสู ตรในร ะบบปกติข อง
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน  

   (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน  12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาค
เรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะ ภาคเรียนที่ เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน  
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ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งต้ัง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอน ผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 12  ให้อธิการบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัย ชี้ขาด

ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2550 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 

                                        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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