(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2547
----------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเทียบโอน
ผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2533
สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิต
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2547”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2546
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยบูรพา
“คณะ”
หมายความรวมถึงวิทยาลัยดวย
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความรวมถึงคณะกรรมการประจําวิทยาลัยดวย
“นิสิต”
หมายความวา นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
“เทียบโอนผลการเรียน”
หมายความวา นําผลการเรียนรู ซึ่งเปนความรูทักษะและ
ประสบการณของผูเรียนที่เกิดจากการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจาก
ประสบการณการทํางานมาประเมิน
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
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ขอ 5 คณะกรรมการประจําคณะ มีหนาที่ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน กําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการเรียน
ขอ 6 หลักเกณฑการขอเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ
6.1 การขอเทียบโอนผลการเรียน สําหรับนิสิตที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองทั้งภายในประเทศและตางประเทศใหใช
หลักเกณฑดังนี้
6.1.1 นิสิตอาจไดรับอนุญาตใหไปศึกษารายวิชา โดยตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะในคณะที่นิสิตสังกัด
6.1.2 นิสิตสามารถเทียบโอนผลการเรียนโดยขอโอนหนวยกิต ตามขอ 6.1.1 มาเปน
หนวยกิตในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งรายวิชาที่นิสิตไปเรียนสังกัดอยู แตทั้งนี้
ตองไมเกินกึ่งหนึ่งของหลักสูตร
6.1.3 รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน จะตองมีเนื้อหาไมนอยกวาสามในสี่
ของรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
6.1.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนใหนํามาคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยประจํา
ภาคเรียน และคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
6.2 การขอเทียบโอนผลการเรียนในกรณีทนี่ ิสิตเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้
6.2.1 นิสิตสามารถขอเทียบโอนผลการเรียนที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งนี้
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชานัน้ สังกัด
6.2.2 การขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา หรือหมวดวิชา หรือกลุมวิชา
6.2.2.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาทีม่ ีผลการเรียน
ไมต่ํากวาระดับขั้น C หรือคาระดับขั้น 2.00 หรือเทียบเทา
6.2.2.2 รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนนั้น คณะกรรมการประจําคณะ
ที่รายวิชาสังกัด อาจจะดําเนินการประเมินดวยก็ได
6.2.2.3 จํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนผลการเรียนตองไมเกินกึ่งหนึ่งของหนวยกิต
ในหลักสูตรทีน่ ิสิตศึกษา
6.2.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะไมนํามาคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ย
ประจําภาคเรียน และคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม เวนแตหลักสูตรที่มีองคกร
วิชาชีพควบคุมใหเปนไปตามหลักเกณฑ และขอกําหนดขององคกร
วิชาชีพนัน้
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6.2.2.5 ใหเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา หรือหมวดวิชา หรือกลุมวิชา
ซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรูแ ละจุดประสงคสอดคลองกันไมนอยกวา
สามในสี่ มาเปนรายวิชา หมวดวิชา หรือกลุมวิชา ในสาขาวิชาที่นิสิต
ผูขอเทียบโอนผลการเรียนศึกษาอยู
6.2.2.6 นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนปการศึกษาตามหลักสูตรที่นิสิตศึกษา
6.2.2.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหมจะเทียบโอนผลการเรียน
เพื่อใหนิสิตเขาศึกษาไดไมเกินกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับ
อนุญาตใหมีนสิ ิตเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบ
6.2.2.8 นิสิตที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ไมมีสิทธิไดรับปริญญา
เกียรตินยิ ม
6.3 การขอเทียบโอนผลการเรียนในกรณีทนี่ ิสิตเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
ใหใชหลักเกณฑดังนี้
6.3.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่มีผลการเรียน
ไมต่ํากวาระดับขัน้ C หรือคาระดับขัน้ 2.00 หรือเทียบเทา
6.3.2 จํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนผลการเรียนตองไมเกินกึ่งหนึ่งของหนวยกิต
ในหลักสูตรที่นิสิตศึกษา
6.3.3 รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะไมนาํ มาคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ย
ประจําภาคเรียน และคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม เวนแตหลักสูตรที่มีองคกร
วิชาชีพควบคุมใหเปนไปตามหลักเกณฑ และขอกําหนดขององคกร
วิชาชีพนัน้
6.3.4 นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนปการศึกษาตามหลักสูตรที่นิสิตศึกษา
6.3.5 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหมจะเทียบโอนผลการเรียน
เพื่อใหนิสิตเขาศึกษาไดไมเกินกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับ
อนุญาตใหมีนิสิตเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบ
6.3.6 นิสิตที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ไมมีสิทธิไดรับปริญญา
เกียรตินยิ ม
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ขอ 7 หลักเกณฑการขอเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน เขาสูการศึกษาในระบบ นิสิตสามารถขอเทียบโอนผลการเรียน
จากการเรียนรู ทักษะ และประสบการณทไี่ ดจากการฝกอบรม การทํางาน เปนรายวิชา หรือหมวดวิชา
หรือกลุมวิชาตามหลักสูตร และระดับการศึกษาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะทีร่ ายวิชาหรือ หมวดวิชา หรือกลุมวิชา นั้นสังกัด
ขอ 8 การเทียบโอนผลการเรียน
8.1 การเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ เปนรายวิชา หรือหมวดวิชา หรือกลุมวิชา
ใหคณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชาสังกัดกําหนดคาระดับขั้นตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
8.2 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดจากการเรียนรู ทักษะ ประสบการณ ที่ไดจากการฝกอบรม
หรือจากการทํางาน ใหคํานึงถึงความรูที่ไดเปนหลัก ตามมาตรฐานทางวิชาการของ
หลักสูตรที่ขอเทียบโอนผลการเรียน โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่นํามาแสดง
หรือการทดสอบตามวิธีการที่คณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชาสังกัดกําหนด
8.3 ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับขั้น C หรือคาระดับขั้น 2.00 จึงจะให
เทียบโอนผลการเรียนได เฉพาะขอ 6.2 และ 6.3 จะไมนําคาระดับขั้นมาคํานวณ
คาระดับขั้นเฉลี่ยประจําภาคเรียน และคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
8.4 การบันทึกผลการเทียบโอนผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมินที่คณะกรรมการ
ประจําคณะที่รายวิชาสังกัดกําหนด
8.5 จํานวนหนวยกิตที่ใหเทียบโอนผลการเรียนตองไมเกินกึง่ หนึ่งของจํานวนหนวยกิต
ในหลักสูตรที่นิสิตศึกษา
8.6 นิสิตตองมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนปการศึกษา
ของหลักสูตรที่นิสิตศึกษา
ขอ 9 ผลการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
ที่รายวิชานัน้ สังกัด และใหแจงผลการเทียบโอนผลการเรียน ใหงานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา
ดําเนินการตอไป
ขอ 10 คาธรรมเนียมในการดําเนินการเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้ หากเปนนิสิตที่ไดรบั อนุญาต
ใหไปศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นทีม่ หาวิทยาลัยรับรองทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศใหชําระเฉพาะคาธรรมเนียมการเทียบโอนเทานั้น
ขอ 11 ขั้นตอนการขอเทียบโอนผลการเรียน หลักฐานการขอเทียบโอนผลการเรียน และวิธีการ
ในการขอเทียบโอนผลการเรียน ใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
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ขอ 12 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาซึ่งนิสิตไดเคยศึกษาและ
มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมกอนขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย
ขอ 13 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547
(ลงชื่อ)

มีชัย ฤชุพนั ธุ
(นายมีชยั ฤชุพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

สําเนาถูกตอง
(นางกิตติมา ศักดากัมปนาท)
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