
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ว�าด�วยการโอนผลการเรียน 
พ.ศ.๒๕๔๘ 

---------------------------- 
  ด�วย สภามหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี เห็นสมควรท่ีจะให�มีระเบียบว าด�วยการโอนผลการเรียนฉะน้ันอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  ๑๘(๒)  แห งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗และโดยมตสิภามหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานีในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๔๘   วันท่ี   ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงวางระเบียบไว�ดังน้ี 
 ข�อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว าด�วยการโอนผลการเรียน พ.ศ.๒๕๔๘” 
 ข�อ ๒ บรรดาระเบียบ หรือ ข�อบังคับ หรือ คําสั่งอื่นใดท่ีขัดหรือแย�งกับระเบียบน้ี ให�ใช�ระเบียบน้ีแทน 
 ข�อ ๓ ในระเบียบน้ี 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
  “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
  “หลักสูตรของมหาวิทยาลัย”   หมายความว า   หลักสูตรท่ีใช�จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งหมายความรวมถึง 
หลักสูตรท่ีอนุมัติโดยสภาสถาบันราชภัฏหรือสภาการฝEกหัดครูและหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยให�การรับรอง 
  “นักศึกษา”   หมายถึง  ผู�ท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกตขิองมหาวิทยาลัยและให�หมายความรวมถึงผู�ท่ีศึกษา 
อบรมตามโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนหรือโครงการจัดการศึกษาอื่นๆ  ท่ีใช�หลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือผู�ท่ีศึกษาตามหลักสตูร 
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
  “การโอนผลการเรียน”  หมายความว า การนําหน วยกิตและค าระดับคะแนนของรายวิชาท่ีเคยศึกษาทุกรายวิชา 
จากหลักสูตรวิทยาลัยครู หรือหลกัสูตรซ่ึงอนุมติัโดยสภาการฝEกหัดครูหรือสภาสถาบันราชภฏัหรือมมหาวิทยาลัยมาใช�โดยไม ต�องศึกษา 
รายวิชาน้ันอีก 
  “การโอนผลการเรียนรายวิชา”   หมายความว า   การนําหน วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรวิทยาลยัครูซ่ึงอนุมัต ิ
โดยสภาการฝEกหดัครู  หรือ สภาสถาบันราชภัฏ  หรือ มหาวิทยาลยัและให�หมายความรวมถึงการนําหน วยกิตของรายวิชาจากหลักสูตร 
ของสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีได�ศึกษามาแล�ว  หรือการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย  การฝEกอาชีพหรือประสบการณHทํางาน 
ซึ่งมีเน้ือหาสาระความยากง ายเทียบได�ไม น�อยกว าสามในสีข่องเน้ือหาในรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยและอยู ในระดับเดียวกันหรือสงู
กว ามาใช�โดยไม ต�องศึกษารายวิชาน้ันอีก 
  “สถาบันอุดมศึกษา”หมายความว าสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองมีการจัดการเรียนการสอนใน 
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม ต่ํากว าระดับอนุปริญญา หรือ เทียบเท า 
 ข�อ ๔ ผู�มีสิทธิโ์อนผลการเรียน  ได�แก  
  (๑)  ผู�ท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล�ว ซึ่งไม สําเร็จการศึกษากลับเข�ามาศึกษาสาขาวิชาใดๆ ในระดับเดิมอีก 
หรือผู�ท่ียังไม สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญากลับเข�ามาศึกษาสาขาวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรีหรือ 
  (๒)  ผู�ท่ีเคยศึกษาอบรมในรายวิชาใดวชิาหน่ึงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยหรือ 
  (๓)  ผู�ท่ีขอย�ายสถานศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น หรือ 
  (๔) ผู�ท่ีเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติเปJนนักศึกษาตามโครงการอื่นใช�หลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือ 
ผู�ท่ีศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใช�หลกัสูตรของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสภาพเปJนนักศึกษาภาคปกติหรือ 
  (๕) ผู�ท่ีกําลังศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตรของมหาวิทยาลยัเปลี่ยนสาขาวิชานั้นเปJนสาขาวิชาอื่นใน 
ระดับเดียวกัน หรือ 
  (๖) ผู�ท่ีกําลังศึกษาสาขาวิชาระดับอนุปริญญาของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนไปศึกษาสาขาวิชาระดับปริญญาตรี หรือ 
  (๗) ผู�ท่ีสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยเข�าศึกษาสาขาวิชาระดับปริญญาตรี หรือ 
 ข�อ ๕ เง่ือนไขการโอนผลการเรียน 



  (๑) ผู�ขอโอนต�องไม เคยถูกสั่งให�ออกจากสถานศึกษาตามข�อบังคับสภาการฝEกหัดครู ว าด�วย  การประเมินผล 
การศึกษาของวิทยาลัยครู หรือข�อบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี  หรือข�อบังคับมหาวิทยาลัย ว าด�วย การศึกษาระดับ 
อนุปริญญาและปริญญาตรี 
  (๒) การโอนต�องโอนทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษามา  โดยไม จํากัดจํานวนหน วยกิตท่ีขอโอน 
 ข�อ ๖ ผู�มีสิทธิไ์ด�รับการโอนผลการเรียนรายวิชา ได�แก  ผู�มีคุณสมบัตขิ�อใดข�อหน่ึง ดังต อไปน้ี 
  (๑) ผู�ท่ีสําเร็จการศึกษาหรือผู�ท่ีเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
  (๒) ผู�ท่ีสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข�ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  (๓) ผู�ท่ีผ านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัย 
  (๔) ผู�ท่ีศึกษาจากการศึกษานอกระบบและ / หรือการศึกษาตามอัธยาศัย การฝEกอาชีพ หรือจากประสบการณH 
การทํางาน ผู�มีสิทธิ์การขอโอนผลการเรียนรายวิชาตาม (๓) และ(๔) ต�องมีความรู�พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท า 
 ข�อ ๗ เง่ือนไขการขอโอนผลการเรียนรายวิชา 
  (๑)  ต�องเปJนรายวิชาท่ีได�รับค าระดับคะแนนไม ต่ํากว า  C  หรือร�อยละ ๖๐  หรือ  P  หรือเทียบเท าและต�องมี 
และต�องมีเน้ือหาสาระเทียบได�ไม น�อยกว ารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  (๒)  การกําหนดเกณฑHและวิธีการประเมิน  การโอนผลการเรียนรายวิชา  กรณีผู�ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ 
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย การฝEกอาชีพ หรือจากประสบการณHทํางานให�เปJนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  (๓)  ผู�สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท าเข�าศึกษาระดับอนุปริญญาในอีกสาขาวิชาหน่ึง หรือผู�สําเร็จ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีเข�าศึกษาระดับปริญญาตรีในอีกสาขาวิชาหน่ึง หรือสําเร็จในอีกสาขาวิชาหน่ึงการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ต อเน่ือง)  เข�าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต อเน่ือง)  ในอีกสาขาวิชาหน่ึงได�สิทธ์ิขอโอนผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 
ท้ังหมดในระดับน้ันๆ  โดยไม นําเง่ือนไขข�อ ๗ (๑) มาพิจารณา 
  (๔) ผู�สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท าเข�าศึกษาระดับปริญญาตรี  ได�สิทธิ์การโอนผลการเรียน 
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไประดับอนุปริญญา ผู�สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท าและสําเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีเข�าศึกษาระดับปริญญาตรีได�สิทธิ์การโอนผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไประดับปริญญาตรี โดยไม นําเง่ือนไข 
ข�อ ๗ (๑) มาพิจารณา 
  (๕)  จํานวนหน วยกิตท่ีได�รับการโอนผลการเรียนรายวิชา  รวมแล�วต�องไม เกินสามในสีข่องหน วยกิตรวมขั้นต่ําของ 
หลักสตูรท่ีกําลังศึกษาและเม่ือโอนผลการเรียนรายวิชาแล�วต�องมีเวลาศึกษาอยู ในมหาวิทยาลัยไม น�อยกว า  ๑ 
  (๖) รายวิชาท่ีได�รับการโอนผลการเรียนรายวิชาให�บันทึกในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช�ค าระดับคะแนน 
ท่ีเทียบเท าในช องระดับคะแนน ยกเว�นการขอโอนผลการเรียนรายวิชา ตามข�อ๗ (๓) และ ๗ (๔) ให�ใช�สัญลักษณHการประเมินระบบไม มี 
ค าระดับคะแนน 
  (๗) กรณีการขอโอนผลการเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรี (ต อเน่ือง)   รายวิชาท่ีขอโอนผลการเรียนต�องไม เปJน 
ไม เปJนรายวิชาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท าเว�นแต รายวิชาน้ันหลักสตูรได�กําหนดไว�เปJนอย างอื่น 
 ข�อ ๘ เพ่ือให�เปJนไปตามข�อบังคับว าด�วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีเกี่ยวกับสภาพการเปJนนักศึกษาของ 
ผู�ท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร การนับจํานวนภาคการศึกษาของผู�ท่ีได�รับการโอนผลการเรียนและการขอโอนผลการเรียนรายวิชา 
ให�ถอืเกณฑHดังน้ี 
  (๑) นักศึกษาภาคปกติให�นับจํานวนหน วยกิตได�ไม เกิน  ๒๒ หน วยกิต เปJน ๑ ภาคการศึกษา 
  (๒) ผู�ท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอื่นท่ีใช�หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให�นับหน วยกิตไม เกิน ๑๒ หน วยกิต เปJน   
๑  ภาคการศึกษา 
  (๓)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตาม ข�อ ๔ (๑) ให�นับเฉพาะภาคการศึกษาท่ีเคยศึกษาและผลการเรียนของ 
นักศึกษาตามข�อ ๔ (๓) (๕) และ (๖)  ให�นับจํานวนภาคการศึกษาต อเน่ืองกัน 
 ข�อ  ๙ การโอนผลการเรียนและการโอนผลการเรียนรายวิชาต�องชําระค าธรรมเนียม ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว าด�วย 
การเก็บค าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข�อ ๑๐   ผู�ท่ีจะขอโอนผลการเรียนต�องกระทําให�เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเข�าศึกษา      
 ข�อ ๑๑   ให�คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต งต้ังเปJนผู�พิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียนและโอนผลการเรียนรายวิชา 
 ข�อ ๑๒ ผู�ท่ีได�รับการโอนผลการเรียน  ไม เสียสิทธิท่ีจะได�รับปริญญาเกียรตินิยมแต ผู�ท่ีได�รับการโอนผลกรเรียนรายวิชา 
ไม มสีิทธิได�รับปริญญาเกียรตินิยม 



 ข�อ ๑๓ ให�อธิการบดีเปJนผู�รักษาการให�เปJนไปตามระเบียบน้ี และเปJนผู�ชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปRญหาจาการใช�ระเบียบน้ี 
 ข�อ ๑๔ ให�ใช�ระเบียบน้ี  ตั้งแต ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปSการศึกษา ๒๕๔๘  เปJนต�นไป 
     

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
     
   

 
   (นางเยาวเรศ  ชนิวัตร) 
    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

 


