คู่มือปฏิบัติงาน
งานยกเว้นผลการเรียน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบั ติงานที่ ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้ น ตอน
การปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภา พทั่ ว
ทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิ ภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็น ไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุ ณภาพ และบรรลุ
ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่า ยทอดให้กั บ ผู้เ ข้ามาปฏิบั ติงานใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็ น มื อ
อาชี พ และใช้ ป ระกอบการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากร รวมทั้ ง แสดงหรื อ เผยแพร่ ใ ห้กั บ บุ ค คลภายนอก หรือ
ผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้ องการ
1.3 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ การจัดทางานยกเว้นผลการเรียน
2. ขอบเขต
การจัดทาคู่มือปฏิบั ติ งานเล่ มนี้ มีเนื้อหาสาระคลอบคลุ มงานยกเว้ น ผลการเรี ยน ซึ่งได้อธิบายรายละเอีย ดของการ
ปฏิ บั ติ ง าน เช่ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ขั้ น ตอนกิ จกรรม และวิ ธีก ารปฏิ บั ติง าน โดยมี เ อกสารที่เ กี่ ย วข้ อ งอ้ างอิ ง ไว้ เ ป็ นตั ว อย่ างให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับผิดชอบได้ศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. คาจากัดความ
มหาวิทยาลัย

คือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

อธิการบดี

คือ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

นักศึกษา คือ ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ากว่าอนุปริญญา และให้หมายความรวมถึ ง ผู้
ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ที่ ปรึ ก ษา คือ อาจารย์ที่ได้รั บค าสั่ ง แต่ ง ตั้ งให้ท าหน้าที่ เ ป็น ที่ป รึก ษา ดูแล และรับผิด ชอบนั ก ศึก ษาที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
สถาบันอุดมศึก ษา คือ สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับหลังมัธยมศึก ษาตอนปลาย หลักสูตรไม่
ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
การศึกษาโดยระบบอื่น คือ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการ ณ์
จากการทางานด้วย
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การโอนผลการเรี ยน คือ การนาหน่วยกิตและค่า ระดับ คะแนนของทุ กรายวิชาที่ เ คยศึก ษาจากหลัก สูตรมหาวิท ยาลั ย
มาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก

การยกเว้นการเรี ย นรายวิช า คือ การยกเว้นให้นักศึก ษาไม่ ต้อ งเรี ยนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ หลั กสู ตรของมหาวิท ยาลั ย
กาหนด โดยนาหน่วยกิตและผลการศึ กษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึง
การนาผลการศึกษาและหน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดั บเดียวกันจากสถาบันอุ ด มศึก ษาอื่น และผลการศึกษาที่ไ ด้ รั บ
จากการศึกษาโดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ ไ ม่น้อ ยกว่า สามในสี่ของเนื้อ หาในรายวิชาตามหลั กสู ต รของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบของบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ที่มีต่อการการยกเว้นผลการเรียนมีดังต่อไปนี้
ผู้รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

1.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

1. กากับดูแลการปฏิบัติงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2.ผู้อานวยการสานัก

1. กากับดูแลการปฏิบัติงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. พิจารณาการยกเว้นผลการเรียน

4.อาจารย์ที่ปรึกษา

1. พิจารณาการยกเว้นผลการเรียนเบื้องต้น

5.เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

1. รับแบบฟอร์มคาร้องของยกเว้นผลการเรียน
2. ตรวจสอบคาร้องของยกเว้นผลการเรียน
3. ดาเนินการยื่นเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการยกเว้นผลการ
เรียน
4. เจ้าหน้าที่แจ้งนักศึกษารับแบบฟอร์มคาร้องขอยกเว้นผลการเรียนเพื่อ
นาไปชาระค่าธรรมเนียม

5.งานการเงิน

1. งานการเงินรับชาระเงินค่าธรรมเนียมในการยกเว้นผลการเรียน

6.งานทะเบียนและประมวลผล

1. งานทะเบียนและประมวลผลกรอกข้อมูลการยกเว้นผลการเรียนเข้าสู่
ระบบ
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5. การตรวจสอบเอกสาร
5.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
5.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
5.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550
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6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
ชื่อแผนก/กลุ่มงาน...........................งานหลักสู ตรและแผนการเรียน...............มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร............... ........
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน(STANDARD OPERATING PROCEDURE) ชื่อ................การยกเว้นผลการเรียน...........................
หน่วยงานที่จัดทา........งานหลักสูตรและแผนการเรียน........ผู้รับผิดชอบ........นางสาวชุลีพร....แสงสุ วรรณ์......
ลาดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น

15 นาที

2

รายละเอียดงาน

รับแบบฟอร์มคาร้อง
ขอยกเว้นผลการเรียน
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

นักศึกษากรอกข้อมูล
การยกเว้นผลการเรียน
ในแบบฟอร์มคาร้อง
ขอยกเว้นผลการเรียน

ระเบียบมหาวิทยาลัย -แบบฟอร์มคาร้องขอ
ราชภัฏกาแพงเพชร ว่า ยกเว้นผลการเรียน
ด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้น
การเรียน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนที่ 1

5

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
10 นาที

3

อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นชื่อ

1 วัน
4

ตรวจสอบ

รายละเอียดงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผ่านความเห็นชอบใน
แบบฟอร์มคาร้องขอ
ยกเว้นผลการเรียน

มาตรฐานคุณภาพงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบมหาวิทยาลัย -แบบฟอร์มคาร้องขอ
ราชภัฏกาแพงเพชร ว่า ยกเว้นผลการเรียน
ด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้น
การเรียน

-แบบฟอร์มคาร้องขอ
ตรวจสอบค าร้ อ งของ ระเบียบมหาวิทยาลัย ยกเว้นผลการเรียน
ยกเว้นผลการเรียน
ราชภัฏกาแพงเพชร ว่า -สาเนาผลการศึกษาจาก
ด้วยการโอนผลการ
สถาบันเดิม
เรียนและการยกเว้น
-คาอธิบายรายวิชที่ได้
การเรียน
เรียนมาจากสถาบันอื่น
-บัญชีรายวิชาที่ขอยกเว้น
ผลการเรียน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนที่ 1

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนที่ 1
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ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
1 วัน

5

พิจารณาการยกเว้น

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอยกเว้นผลการเรียน ราชภัฏกาแพงเพชร ว่า
ดาเนินการยื่นเสนอต่อ ด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้น
คณะกรรมการ
การเรียน
พิจารณาอนุมัติการ

-แบบฟอร์มคาร้องขอ
ยกเว้นผลการเรียน
-สาเนาผลการศึกษาจาก

ยกเว้นผลการเรียน

เรียนมาจากสถาบันอื่น

นาแบบฟอร์มคาร้อง

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนที่ 1

สถาบันเดิม
-คาอธิบายรายวิชาที่ได้

-บัญชีรายวิชาที่ขอยกเว้น
ผลการเรียน
5 นาที
6

แจ้งนักศึกษามารับ
แบบฟอร์ม

10 นาที
7

นักศึกษารับแบบฟอร์มนาไป
ชาระค่าธรรมเนียม

แจ้งนักศึกษาให้มารับ
แบบฟอร์มการยกเว้น
ผลการเรียนไป
ดาเนินการต่อ

ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ว่า
ด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้น
การเรียน
นักศึกษารับแบบฟอร์ม ระเบียบมหาวิทยาลัย
นาไปชาระค่าธรรมเนียม ราชภัฏกาแพงเพชร ว่า
ด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้น
การเรียน

-แบบฟอร์มคาร้องขอ
ยกเว้นผลการเรียน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนที่ 1

-แบบฟอร์มคาร้องขอ
ยกเว้นผลการเรียน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนที่ 2

7

ลาดับ
ที่

8

9

ผังกระบวนการ

c

กรอกข้อมูล
การยกเว้น
ผลการเรียน

สิ้นสุด

ระยะเวลา
20 นาที

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ทาการบันทึกข้อมูล
ระเบียบมหาวิทยาลัย
การยกเว้นผลการเรียน ราชภัฏกาแพงเพชร ว่า
ด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้น
การเรียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มคาร้องขอ
ยกเว้นผลการเรียน
-สาเนาผลการศึกษาจาก
สถาบันเดิม
-บัญชีรายวิชาที่ขอยกเว้น
ผลการเรียน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนที่ 3

7

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. นักศึกษาขอรับแบบฟอร์มคาร้องของยกเว้นผลการเรียนที่ฝ่ายหลักสู ตรและแผนการเรียน
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9
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2. นักศึกษาดาเนินการกรอกรายละเอียดบนแบบฟอร์มให้ครบถ้ วนพร้อ มคาอธิบายรายวิชาที่ต้ อง
การขอยกเว้นผลการเรียน ของมหาวิทยาลัยเดิม พร้อมคาร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ในแบบฟอร์มยกเว้นผลการเรียน

อาจารย์ที่ปรึ กษาเซ็นชื่อ
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3. นักศึกษายื่นแบบฟอร์มคาร้องขอยกเว้นผลการเรียนที่ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
เอกสารประกอบการขอยกเว้นผลการเรียน
o แบบฟอร์มคาร้องขอยกเว้นรายวิชา
o แบบเทียบเนื้อหาสาระ รายวิชา คาอธิบายรายวิชาจากสถาบันเดิม
o สาเนาผลการศึกษาจากสถาบัน
4. เจ้าหน้าที่ดาเนินการแบบฟอร์มคาร้องขอยกเว้นผลการเรียนเสนอต่อคณะกรรมการในแต่ล ะรายวิชา
เพื่อพิจารณาว่าสมควรได้รับการยกเว้น ได้หรือไม่ (ขั้น ตอนนี้มีระยะเวลาดาเนินการภายใน 1 วัน)
รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
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5. เจ้าหน้าที่นาแบบฟอร์มคาร้องขอยกเว้นผลการเรียน ดาเนินการยื่นเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติการยกเว้นผลการเรียน
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คณะกรรมพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมพิจารณาอนุมัติ

6. เจ้าหน้าที่แจ้งนักศึกษารับแบบฟอร์มคาร้องขอยกเว้นผลการเรียนคืน เพื่อให้นักศึกษาดาเนินการต่อไป

14

7. นักศึกษานาแบบฟอร์มคาร้องขอยกเว้นผลการเรียน ยื่นที่ฝ่ายการเงินเพื่อชาระเงินค่า ธรรมเนียม
หน่วยกิตละ 50 บาท

ชาระเงินฝ่ ายการเงิน หน่วยกิ ตละ 50 บาท
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8. นักศึกษานาแบบฟอร์มคาร้องขอยกเว้นผลการเรียน ที่ผ่านการชาระค่า ธรรมเนียมแล้ว ยื่นต่อ
ฝ่ายงานฝ่ายทะเบียนและประมวลผลเพื่อกรอกข้ อมูลการยกเว้น

ฝ่ ายทะเบียนกรอกข้ อมูล
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8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร
ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเว้นผลการเรียน ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2550
ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้ นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่ อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(2) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึก ษาอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(4) เป็นนักศึกษาที่ ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่นาผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(2) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
ให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(3) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้น การเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจานวน 16 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และ ข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
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(4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีกวิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องนา
เงื่อนไขข้อ 4 และ ข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(5) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(6) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 1 ปีการศึกษา
(7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียน การเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้น การเรียนรายวิชาตามข้อ
8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการ
เรียนเป็นรายวิชา
ข้อ 9 นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้
ถือเกณฑ์ดังนี้
(1) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(2) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาค
เรียน
(3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะ ภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจานวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน
ข้อ 11 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอน ผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
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ข้อ 12 ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้แ ละให้มีอานาจตี ความและวินิจฉัย ชี้ ข าด
ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด

9. มาตรฐานคุณภาพงาน

ขั้นตอน
นักศึกษาขอรับแบบฟอร์มคาร้องของยกเว้นผลการเรียนที่ฝ่ายหลัก สูตรและแผนการเรียน

ระยะเวลา
10 นาที

นักศึกษาดาเนินการกรอกรายละเอียดบนแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อ มคาอธิบายรายวิ ช า 10 นาที
ที่ต้องการขอยกเว้ นผลการเรียน ของมหาวิทยาลัยเดิ ม พร้อมคาร้องผ่านความเห็ น ชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาในแบบฟอร์มยกเว้นผลการเรียน
นักศึกษายื่นแบบฟอร์มคาร้องขอยกเว้นผลการเรียนที่ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน

1 วัน

เอกสารประกอบการขอยกเว้นผลการเรียน
เจ้าหน้าที่นาแบบฟอร์มคาร้องขอยกเว้นผลการเรียน ดาเนินการยื่นเสนอต่อ

1 วัน

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการยกเว้นผลการเรียน
เจ้าหน้าที่แจ้งนักศึกษารับแบบฟอร์มคาร้องขอยกเว้นผลการเรียนคืน เพื่อให้นักศึกษา

5 นาที

ดาเนินการต่อไป
นักศึกษานาแบบฟอร์มคาร้องขอยกเว้นผลการเรียน ยื่นที่ฝ่ายการเงินเพื่อชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมหน่วยกิตละ 50 บาท

10 นาที
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นักศึกษานาแบบฟอร์มคาร้องขอยกเว้นผลการเรียน ที่ผ่านการชาระค่า ธรรมเนียมแล้ว

20 นาที

ยื่นต่อฝ่ายงานฝ่ายทะเบียนและประมวลผลเพื่อกรอกข้อ มูลการยกเว้น

10. ระบบติดตามประเมินผล
1. เจ้าหน้าที่งานหลักสู ตรเมื่ อรับ เอกสารการยกเว้ นแล้ว เจ้า หน้า ที่ต้ อ งตรวจสอบความถูก ต้ องใน การ
ยกเว้นผลการเรียนให้ข้อ มูลถู กต้ องเป็น ไปตามระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียนและการยกเว้นการเรียน
2. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการยกเว้นผลการเรียนแก่นักศึกษา พร้อมทั้งให้นักศึกษาสาเนาเอกสารการยกเว้ น
เก็บไว้เป็นหลักฐานในการยกเว้น
3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการยกเว้นผลการเรียนได้ที่ https://tabian.kpru.ac.th

20

วิชาที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน จะขึ้นหน้าจอ รายวิชาที่ยกเว้น
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11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบั ติงาน
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550
4. แบบฟอร์มคาร้องขอยกเว้นรายวิชา
5. สาเนาผลการศึกษาจากสถาบันเดิม
6. แบบเทียบเนื้อหาสาระ รายวิชา คาอธิบายรายวิชาจากสถาบันเดิม

12. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มคาร้องขอยกเว้นรายวิชา
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13. ปัญหาสาคัญในการปฏิ บัติงานและวิธีการแก้ไข
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ที่

ผังกระบวนการ

1 ขั้นตอนการยื่นคาร้องขอยกเว้นผลการ
เรียน

ปัญหา/ความเสี่ยงสาคั ญ

วิธีการแก้ไขปัญหา/

ที่พบได้ในการปฏิบัติงาน

ลดความเสี่ยง

- เตรียมเอกสารมาไม่ครบ
- เขียนข้อมูลเบื้องต้นให้ไม่
ครบถ้วน

- แจ้งเอกสารที่ใช้ในการ
ยกเว้นผลการเรียน
- ตรวจสอบเอกสาร

-ไม่ยื่นคาร้องตามกาหนดเวลา
ที่กาหนด

- เจ้าหน้าที่แจ้งนักศึกษา
พร้อมทั้งประกาศให้
นักศึกษายื่นคาร้องการ
ยกเว้นผลการเรียน ภายใน
ภาคเรียนแรก

-ให้เบอร์โทรติดต่อไม่ได้
-ไม่มารับคาร้องไปดาเนินการ
ต่อ

เจ้าหน้าที่แจ้งนักศึกษาให้
มาติดต่อหลังจากรับ
เอกสารยืนคาร้องขอยกเว้น
ผลการเรียน พร้อมขอเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อกลับ

3 ขั้นตอนการชาระเงินค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมในการยกเว้น

-นักศึกษาไม่มารับเอกสารไป
ชาระเงิน

เจ้าหน้าที่แจ้งนักศึกษาให้
มารับเอกสารไปชาระเงิน

4 ขั้นตอนการยื่นเอกสารให้กับงานฝ่าย
ทะเบียนและประมวลผลเพื่อกรอก
ข้อมูลการยกเว้น

-นักศึกษาชาระเงินแล้ว ไม่นา
เอกสารในการยกเว้นผลการ
เรียนมาส่งฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล

เจ้าหน้าที่แจ้งนักศึกษาให้
มารับเอกสารไปชาระเงิน
และนามาส่งฝ่ายทะเบียน
และประมวลผล

2 ขั้นตอนการรับเอกสารในการยกเว้น
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14. บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน. เข้าถึงได้จาก
http://reg.kpru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. งานหลักสูตรและแผนการเรียน. เข้าถึงได้จาก
http://reg.kpru.ac.th/curriculum/index.html
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. ระบบตรวจสอบแผนการเรียน. เข้าถึงได้จาก
https://e-student.kpru.ac.th/extended/index.php
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ภาคผนวก ข.

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๔
------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อ บัง คั บว่า ด้วยการจั ด การศึก ษาระดับ ปริญญาตรี ของมหาวิท ยาลัย เพื่อ ให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดับอุ ดมศึก ษาแห่งชาติและเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุ ดมศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอานาจตามมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า "ข้อบังคับมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ กาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึ ก ษาร ะดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔"
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้ว ในข้อบั งคั บนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย
โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึก ษาไม่น้ อยกว่าสิบห้าสั ปดาห์ต่ อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิ ชาใด ๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาค
การศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสู ตรนั้น ๆ
มหาวิทยาลัยอาจจัด ให้ มีการเรีย นการสอนในภาคการศึ ก ษาฤดูร้ อนที่ มีร ะยะเวลาศึ กษา ไม่น้อยกว่ า
แปดสัปดาห์ ด้ว ยก็ ไ ด้ โดยจัดให้มีการเรีย นการสอนครบตามจานวนชั่ วโมงเรี ยนใน
ภาคการศึกษา ปกติ
สาหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาสาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ ๖ ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลั กสู ตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึก ษาตอน ปลาย
หรือเทียบเท่าเว้นแต่หลักสู ตรการศึ กษาต่อ เนื่อง จะต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุ ปริญญา หรือประกาศนียบั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่ มหาวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ ๗ การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๘ นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้า ศึกษาในระบบการศึ กษาภาคปกติที่จัด การเรียนการสอนใน เวลา
ราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะ นอกเวลาราชการก็ได้
ข้อ ๙ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือ เทียบโอนหน่วยกิ
ตรายวิ ช า โดยน าประสบการณ์ หรื อ ผลการเรี ย นรายวิ ช าจากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ นที่
มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยสามารถจั ดการศึ ก ษาหลัก สูต รควบปริ ญญาตรีส องปริ ญญาตามแนวทางการ จั ด
การศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้
ข้อ ๑๑ โครงสร้างหลักสูตรของแต่ ล ะสาขาวิชา การคิดเทียบจานวนชั่วโมงเรี ยนเป็น
ค่าหน่วยกิ ต
การกาหนดหน่วยกิ ตรวมและระยะเวลาของหลั กสู ตรแต่ ล ะสาขาวิ ชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สู ต ร
อุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษากาหนด
ข้อ ๑๒ มหาวิทยาลัย ต้อ งจัด ให้ มีอ าจารย์ ที่ป รึ กษาของนั ก ศึ กษา เพื่อทาหน้าที่ ใ ห้ คาปรึ กษาแน ะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา
ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึก ษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต
ในกรณีที่มีความจาเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ ที่
แตกต่างไปจาก ที่กาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๑๔ การลงทะเบียนเรี ยนจะสมบู รณ์ ต่ อเมื่ อได้ชาระค่าธรรมเนีย มต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐา นการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษาที่
พ้นสภาพการเป็ นนั ก ศึ กษา ด้วยเหตุไม่ ล งทะเบีย นเรีย นในภาคการศึก ษาปกติแ ละไม่ ไ ด้รั ก ษาสภาพกา รเป็ น
นักศึกษาก็ได้
ข้อ ๑๖ อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้อ งจัด ทารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชาที่ตนสอน
ข้ อ ๑๗ ในกรณี ที่ ร ายวิ ชาเดี ยวกั น มี อ าจารย์ผู้ ส อนหลายคน ให้ อ าจารย์ ผู้ส อนทุก คนร่ว มกั น จัดทา
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของรายวิชานั้น
ข้อ ๑๘ ให้แต่ละคณะมี ค ณะกรรมการทาหน้า ที่ กากับ และควบคุ มดู แลการฝึก ประสบการณ์วิ ช าชี พ
หรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดทารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพหรื อสหกิจ ศึ ก ษา
และรายงานผลการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ ๑๙ ให้มหาวิทยาลัยประเมิ นผลการสอนของอาจารย์ผู้ส อนอย่า งน้ อยปีล ะหนึ่ง ครั้ง เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
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ข้อ ๒๐ การวัดและประเมินผลการศึ กษา ให้เป็นไปตามข้อบังคั บของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้ อ ๒๑ ให้ อ ธิ ก ารบดี รั กษาการตามข้ อบั ง คั บนี้ และให้มีอ านาจตีค วามและวิ นิ จฉั ยชี้ ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เกษม จันทร์แก้ว
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการประเมินผลการศึก ษาระดับอนุ ปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ใน
ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริญ ญาตรี เพื่ อ ก ากับ มาตรฐาน เชิ ง คุ ณภาพในการด าเนิ นการประเมิ น ผลการศึกษา
สาหรับนักศึก ษาภาคปกติ และภาคพิ เ ศษของมหาวิ ทยาลั ย จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึก ษาระดั บอนุป ริ ญ ญา
และปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมิ น ผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548”
ข้ อ 2. บรรดาข้ อ บั ง คับ ประกาศ หรื อ ค าสั่ง อื่ นใด ในส่ ว นที่ ขั ด หรื อแย้ง กั บ ข้อ บั ง คั บนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้สาหรับประเมินผลการศึ กษาของนัก ศึก ษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึ กษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี ย นท า
หน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“ภาคเรียนถัดไป” หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจั ดการศึ กษาสาหรับ บุค ลากร
ประจาการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอื่นที่ ไม่ใช่นั กศึก ษาภาคปกติ
ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุ กรายวิ ชาที่จั ดให้ มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอดภาค
เรียนอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติ ก รรม
เพื่อทราบความก้า วหน้าในการเรี ยน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อ ยละ 30 ถึง 70 และต้องมีก ารสอบ
ปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัติ ผ ล
เป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
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ข้อ 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบดังนี้
6.1 สาหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรกาหนด ให้ประเมินผล การเรียนในระบบค่ า
ระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ กาหนด 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
ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับ คะแนน เป็ น
“E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบี ยนและเรีย นวิ ชานั้ นใหม่จนกว่ าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่ เป็ นวิ ชาเลื อก ให้
ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
สาหรับรายวิชาเตรีย มฝึก ประสบการณ์วิ ชาชี พ และรายวิชาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ผลการ
ประเมินที่มีค่าระดับ คะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบี ยนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้า
ได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึก ษา
6.2 สาหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภากาหนดให้เรียนเพิ่มเติ มตามข้อ กาหนดเฉพาะ โดยไม่
คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับการประเมิน
ผลการเรียน
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยี่ยม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผ่าน
ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน
สัญลักษณ์
ความหมาย และการใช้
Au (Audit)
ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นัก ศึก ษาลงทะเบียนเรีย น เพื่ อ
ร่วมฟังโดยไม่ นับ หน่ วยกิ ตและมีผ ลการเรี ยนผ่าน เกณฑ์
การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
W
ใช้บันทึกผลการเรียนของนัก ศึก ษาลงทะเบี ยน ในกรณี ใ ด
(Withdraw) กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
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สัญลักษณ์

ความหมาย และการใช้
(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกาหนด 15
วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน
(2) นั ก ศึ ก ษาถู ก สั่ ง ให้ พัก การ เรี ย น หลั ง จ า กที่
ลงทะเบียนในภาคเรียน นั้นแล้วและได้รับ อนุ มัติใ ห้ ถ อน
รายวิชานั้น ก่อนกาหนดสอบภาคปลายไม่ น้อ ยกว่ า สอง
สัปดาห์
(3) นั ก ศึ ก ษาลงทะเบีย นเรี ยน เพื่ อ ร่ ว มฟั ง (Audit)
โดยไม่นับหน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
I
ใช้ บั น ทึ ก ผลการเรีย นของนัก ศึ ก ษาในกรณี ใ ดกรณีหนึ่ง
(Incomplete) ดังต่อไปนี้
(1) เป็นรายวิชาที่นักศึ กษายัง ทางานไม่เ สร็จ เมื่ อ สิ้ น
ภาคเรียน ซึ่งนักศึกษาจะต้ อ งขอรั บ การประเมิน เป็ น ค่ า
ระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป
(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิ ทธิ์ส อบปลายภาค แต่
ขาดสอบและได้ยื่นคาร้อ ง ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบ
นั้ น ซึ่ ง คณะกรรมการ ที่ มหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง พิ จ ารณา
อนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้ อ งส่ งบัน ทึก รายละเอีย ดคะแนนเก็บ ทั้ง หมดในภาค
การศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย
ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรั บค่าระดับ คะแนนรายวิชาที่ ได้ “I” ทางานไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด
ให้อาจารย์ผู้สอนทาการประเมิน ผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เ ป็น “ศูนย์” และใน
กรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียน
รายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึ ก ษาได้ ลงทะเบี ยนเรีย นไว้ต้ อ งได้รั บการประเมิ นผลจากอาจารย์ ผู้ส อน และ
กาหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบัง คับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผล
การประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้
งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 สาหรับบันทึกผลการประเมิน สาหรับรายวิชาที่ไ ด้รับ การยกเว้ น
การเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน
ข้อ 11. กรณีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิ ทยาลัย สถาบันราชภัฏ
หรือหลักสูตรที่อนุ มัติ โดยสภาการฝึ กหั ด ครู เข้าศึกษาในหลักสูต รปริญ ญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบี ย น
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รายวิชาซ้าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดั บอนุปริญ ญาไม่ ได้และให้ เว้นการนับ หน่ ว ย
กิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กาลังศึ กษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่ วั น ที่
สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ปี
ข้อ 12. การหาค่าระดับ คะแนนเฉลี่ย ประจาภาคเรียนและค่าระดั บคะแนนเฉลี่ ยสะสมให้คิ ด เป็ น เล ข
ทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ
12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็นตัวหารด้วย
12.1 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบีย นเรียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่ส อบได้แล้ ว หรือเรียนรายวิชาที่เ ป็ น
วิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกาหนดให้นับหน่วยกิตและค่ าระดับคะแนนเฉพาะวิ ชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ 13. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย กาหนด
นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนต้องมีเ วลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิท ยาลัยแต่ ง ตั้ ง
พิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนได้
ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิ์ส อบเนื่อ งจากมี เวลา เข้าชั้นเรียนไม่
ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิท ธิ์ส อบปลายภาคตามที่กาหนดในข้อ 13 วรรค
ท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้ อ 15. นั ก ศึ ก ษาที่ มีสิ ท ธิ์ สอบปลายภาคเรีย นแต่ ข าดสอบ ให้ อ าจารย์ผู้ ส อนบั นทึ ก ผลการประเมิน
รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมี เหตุจาเป็น อื่นที่ เป็นเหตุสุ ดวิ สัยอย่ า งยิ่ ง
และได้ยื่นคาร้องต่องานทะเบีย นและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิ ด
ภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่ มหาวิ ทยาลัยแต่ ง ตั้ง พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้อาจารย์
ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ทาการสอบให้ในภาคเรีย นที่ถั ด ไปนั้น ได้ และให้บัน ทึ ก ผล
การประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้
ข้อ 16. ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
16.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสู ตร รวมทั้งรายวิชาที่หลัก สูต รหรื อสภากาหนดให้
เรียนเพิ่ม
16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
16.4 ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ มี เ วลาเรี ย นไม่ ต่ ากว่ า 4 ภาคเรี ย น และมี ส ภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี ที่เรียนหลักสู ตร 2 ปี ไม่ต่ากว่า 5 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่ เกิ น 12 ภาคเรียนปกติติด ต่อ กัน ในกรณี ที่ เรียนหลั กสู ตร 3 ปี และไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรีย น
ปกติ และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อ กัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ ต่ า
กว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี

36

16.5 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูต ร 2 ปี ไม่ต่ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น นัก ศึก ษาไม่เ กิน 7 ปี ในกรณี ที่
เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ากว่า 12ภาคเรียน ไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 15 ภาค
เรียนและไม่เกิน 11 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดั งต่อไปนี้
(1) ผลการประเมินได้ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรีย นปกติ
ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติที่ 4 ที่
6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(3) ลงทะเบี ย นเรี ย นและเรี ย นครบตามที่ ห ลั กสู ต รก าหนดแล้ ว แต่ ยั ง ได้ ค่ า ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
(4) มีสภาพเป็นนัก ศึก ษาครบ 8 ภาคเรียนปกติ ติด ต่ อกัน ในกรณี เรีย นหลั ก สูตร 2 ปี
ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกั นในกรณีเรีย นหลั กสู ตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อ กัน ในกรณี ที่
เรียนหลักสูตร 4 ปี ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสู ตร 5 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2
และ 16.3 ในการเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(5) ไม่ ผ่ า นการประเมิ น รายในวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หรื อ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนั กศึ กษาเมื่ อผลการประเมิน ได้ ค่าระดับ คะแนน
เฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า 1.80 เมื่ อ สิ้ นภาคเรีย นที่ 4 นั บ ตั้ ง แต่ เ ริ่มเข้า เรี ยนกรณี ห ลัก สู ต ร 2 ปี สิ้ น ภาคเรียนที่ 6
นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสู ตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี สิ้น
ภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสู ตรก าหนด
แต่ยังได้ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมิ นในรายวิ ชาเตรีย มฝึก ประสบการ ณ์
วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
ข้อ 18. เมื่อนักศึกษาเรียนได้จานวนกิตครบตามที่ กาหนดไว้ในหลัก สู ตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิช าเพิ่ มเติ ม เพื่อทาค่าระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึ ง 2.00
ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย
ข้อ 19. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่
กรณีดังนี้
19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ
19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ
19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 20. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติค รบถ้วนดังต่อไปนี้
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20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบหลักสู ต ร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ สาหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 แต่
ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดั บสอง
สาหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย สะสมระดั บอนุปริญ ญาหรื อ
เทียบเท่าจากสถานศึ กษาเดิมไม่น้อ ยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสู ตรได้ ค่าระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในมหาวิ ทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิย มอัน ดั บหนึ่ ง ส่วนผู้ ที่ได้ค่าระดับ คะแนน เฉลี่ ย
สะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ ไ ด้ “F” ตามระบบไม่ มีค่ า ระดั บ คะแนน ส าหรับ ผู้ส าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี (หลั ง อนุป ริญ ญา) จะ
พิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิ น 4 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 6
ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรีย น
ปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
นักศึกษาภาคพิเศษมีเ วลาเรีย นไม่เ กิน 8 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 ภาค
เรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 4 ปี และ ไม่เกิน 17 ภาคเรีย นปกติ
สาหรับหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 21. การนับกาหนดวันสิ้น สุด ภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิ ทยาลัย กาหนดเป็นวั นสุ ดท้า ยของการ
สอบปลายภาคเรียน
ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้ อบัง คับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิ ด ปั ญ หา
จากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2548
เกษม จันทร์แก้ว
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพขร
ว่าด้วยการโอนผลการเรีย นและการยกเว้ นการเรียนรายวิชา ระดับอนุปริญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. 2550
------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่ออานวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของ
มหาวิยาลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออก
ระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอน ผลการเรีย น
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบี ยบ คาสั่ง หรือข้อบังคับ อื่ นใดที่เ กี่ ยวกับ การโอนผลการเรีย นและการยกเว้น การ เรี ย น
รายวิชา ซึ่งได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นั ก ศึ ก ษา” หมายความว่ า ผู้ ที่ ศึ ก ษาตามหลั ก สู ตรของมหาวิท ยาลั ย ในระดั บ ที่ ไ ม่ ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใ ช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจั ด การเรี ยนการสอน ในระดั บ
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับ อนุปริ ญญาหรือ เทีย บเท่า ที่คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา
รับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับ คะแนนของทุกรายวิ ช าที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึก ษาไม่ ต้อ งเรี ยนรายวิ ช า ใด
วิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาหนด โดยนาหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับ
เดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและหน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูต รใน
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ระดับเดียวกันจากสถาบันอุ ด มศึก ษาอื่ น และผลการศึกษาที่ไ ด้รั บจากการศึก ษาโดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระ
ความยากง่ายเทียบได้ไ ม่น้ อยกว่าสามในสี่ข องเนื้ อหาในรายวิ ชาตามหลัก สูตรของมหาวิ ทยาลัย ที่ข อยกเว้ น การ
เรียน
ข้อ 4 ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้ ในการโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็ น
ผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษาหรือ ภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการ
เรียน หรือวันสุดท้ายของการศึ ก ษาโดยระบบอื่ นที่ ไ ด้รับ ผลการเรี ยนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึ ก ษา ใน
มหาวิทยาลัย
กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกิน กว่าที่กาหนดใน วรรค
ต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้น การเรี ยนรายวิชาอาจขอให้ อาจารย์ ประจาหลัก สูตรของรายวิ ชาที่จ ะนามาขอโอน หรื อ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้และนาผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรื อ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาในระดับ อนุ ปริญญาหรื อปริญ ญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึ กษาในมหาวิท ยา ลั ย
และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ศึกษา
(2) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ อื่น
(3) เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่เ ปลี่ ยนสภาพ จากนัก ศึ ก ษาภาคปกติ เ ป็น นัก ศึ ก ษาตาม โครงการอื่ นที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึก ษาภาคปกติ
(4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

(1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัย ตามระเบีย บมหาวิทยาลัย ว่ า
ด้วยการประเมินผลการศึกษา
(3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามาโดยไม่จากัดจานวนหน่วยกิตที่ขอโอน
(4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 4 ของระเบียบนี้
การโอนผลการเรียนไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม

ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดั งต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(2) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึก ษาอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(4) เป็นนักศึกษาที่ ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น

ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่น ตาม(4) ที่นาผลการเรียนมาขอยกเว้ น การ
เรี ย นรายวิ ช า จะต้ อ งเป็ น การอบรมหรื อ การศึ ก ษาโดยระบบอื่ น ที่ จัด ขึ้ น ส าหรั บ ผู้ มีค วามรู้ พื้น ฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(2) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
ให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิ ทยาลั ย ซึ่งประเมินตามหลัก เกณฑ์ และวิธี การที่ มหาวิ ทยาลั ยกาหนด โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(3) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลั กสู ตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้น การเรียนรายวิชาในหมวด
วิชาการศึกษาทั่ วไปจานวน 16 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึ ก ษาในระดั บอนุ ปริญญาหรื อเทียบเท่า ที่เข้าศึกษาใน ระดั บ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และ ข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(4) ให้ ย กเว้ นการเรี ยนรายวิ ชาในหมวดวิ ชาการศึ ก ษาทั่ วไปทั้ งหมด ส าหรับ ผู้ สาเร็จ การศึ ก ษาในระดับ
ปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีกวิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และ ข้อ
8 (1) มาใช้บังคับ

(5) จานวนหน่วยกิต ที่ ไ ด้รั บการยกเว้น รายวิ ชา รวมแล้วต้อ งไม่ เกิ น สองในสามของหน่ ว ย
กิตรวมขั้นต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(6) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัย ไม่ น้ อ ย
กว่า 1 ปีการศึกษา
(7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียน การเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษร
ย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้น การเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา

ข้อ 9 นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้น การเรียนรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 การนับจานวนภาคเรียนของนัก ศึก ษาที่ไ ด้รับโอนผลการเรียนหรื อยกเว้ นการเรียนรายวิ ชา ให้
ถือเกณฑ์ดังนี้
(1) ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ใ ช้ ผ ลการศึ ก ษาจากการศึ ก ษา ตามหลั ก สู ต รในร ะบบปกติ ข อง
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(2) ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ใ ช้ ผ ลการศึ ก ษาจากการศึ ก ษาตามโครงการอื่ นที่ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาค
เรียน
(3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้ อ 5(1) ให้นับเฉพาะ ภาคเรียนที่ เคยศึ ก ษา
และได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจานวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน
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ข้ อ 11 การโอนผลการเรี ย น และการยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า ต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อ ธิการบดีแ ต่ง ตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุ มัติ การโอน ผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 12 ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้แ ละให้มีอานาจตี ความและวินิจฉั ย ชี้ ข าด
ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
เกษม จันทร์แก้ว
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก ง. ประวัติของผู้จัดทา

ชื่อ

นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ์

อาชีพ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ตาแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ

องค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คณะ/ศูนย์/สานัก

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หน่วยงาน/สาขาวิชา

งานหลักสูตรและแผนการเรียน

ที่อยู่

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000

โทรศัพท์

0810265498

อีเมล์

chu_021@hotmail.com

การศึกษา
2558

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ประวัติการทางาน
2552-ปัจจุบัน

นักวิชาการศึกษา ประจางานหลักสูตรและแผนการเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2539-2552

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจางานหลักสูตรและแผนการเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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