(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
-------------------------------------โดยที่เปนการสมควรใหมรี ะเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
นิสิตระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิต
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“นิสิต”
หมายความวา นิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษ
“คณะกรรมการบริหารวิชาการ” หมายความวา คณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวย
รองอธิการบดีฝายวิชาการ และคณบดี
“เทียบโอนผลการเรียน” หมายความวา การนําผลการเรียนรู ซึ่งเปนความรู
ทักษะและประสบการณของผูเรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางานมาประเมินเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอ ๔ คณะกรรมการประจําคณะ มีหนาทีด่ ําเนินการเทียบโอนผลการเรียน กําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการเรียน

-๒ขอ ๕ หลักเกณฑการขอเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ
๕.๑ การขอเทียบโอนผลการเรียน สําหรับนิสิตที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองทั้งภายในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ ใหใชหลักเกณฑดังนี้
๕.๑.๑ นิสิตอาจไดรับอนุญาตใหไปศึกษารายวิชา โดยตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะในคณะทีน่ ิสิตสังกัด
๕.๑.๒ นิสิตสามารถเทียบโอนผลการเรียนโดยขอโอนหนวยกิตของรายวิชา
ตามขอ ๕.๑.๑ มาเปนหนวยกิตในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะทีร่ ายวิชานัน้ สังกัด แตทั้งนี้ ตองไมเกินกึ่งหนึ่งของ
หลักสูตร
๕.๑.๓ รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน จะตองมีเนื้อหาไมนอยกวาสามในสี่
ของรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
๕.๑.๔ รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนใหนาํ มาคํานวณคาระดับขัน้ เฉลี่ย
ประจําภาคเรียน และคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
๕.๒ การขอเทียบโอนผลการเรียนในกรณีที่นิสิตเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้
๕.๒.๑ นิสิตสามารถขอเทียบโอนผลการเรียน ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งนี้ตอ งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะทีร่ ายวิชานัน้
สังกัด
๕.๒.๒ การขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา หรือหมวดวิชา หรือกลุมวิชา
๕.๒.๒.๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ที่มผี ล
การเรียนไมต่ํากวาระดับขั้น C หรือคาระดับขั้น ๒.๐๐ หรือเทียบเทา
๕.๒.๒.๒ ในกรณีที่จําเปน รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนอาจตอง
ผานการประเมินตามวิธีการที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด
๕.๒.๒.๓ จํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนผลการเรียนตองไมเกินกึ่งหนึง่
ของจํานวนหนวยกิตในหลักสูตรที่นิสิตศึกษา
๕.๒.๒.๔ รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะไมนํามาคํานวณคาระดับ
ขั้นเฉลี่ยประจําภาคเรียน และคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม เวนแตหลักสูตรที่มีองคกร วิชาชีพควบคุม
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และขอกําหนดขององคกรวิชาชีพนั้น

-๓๕.๒.๒.๕ ใหเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรู
และจุดประสงคสอดคลองกันไมนอยกวาสามในสี่ มาเปนรายวิชา ในสาขาวิชาที่นสิ ิตผูขอเทียบ
โอนผลการเรียนศึกษาอยู
๕.๒.๒.๖ นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง
ของปการศึกษาตามหลักสูตรที่นิสิตศึกษา
๕.๒.๒.๗ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหมจะเทียบโอนผลการ
เรียนเพื่อใหนสิ ิตเขาศึกษาไดไมเกินกวาชัน้ ปและภาคการศึกษาที่ไดรบั อนุญาตใหมนี ิสิตเรียนอยู
ตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบ
๕.๒.๒.๘ นิสิตที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ไมมีสิทธิ
ไดรับปริญญาเกียรตินยิ ม
๕.๓ การขอเทียบโอนผลการเรียนในกรณีที่นิสิตเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ใหปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
๕.๓.๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่มีผลการเรียนไม
ต่ํากวาระดับขัน้ C หรือคาระดับขั้น ๒.๐๐ หรือเทียบเทา
๕.๓.๒ จํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนผลการเรียนตองไมเกินกึ่งหนึ่งของหนวยกิต
ในหลักสูตรทีน่ ิสิตศึกษา
๕.๓.๓ รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะไมนํามาคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ย
ประจําภาคเรียน และคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม เวนแตหลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพควบคุมใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ และขอกําหนดขององคกรวิชาชีพนัน้
๕.๓.๔ นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนป
การศึกษาตามหลักสูตรที่นิสิตศึกษา
๕.๓.๕ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหมจะเทียบโอนผลการเรียนเพื่อให
นิสิตเขาศึกษาไดไมเกินกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนิสิตเรียนอยูต ามหลักสูตร
ที่ไดรับความเห็นชอบ
๕.๓.๖ นิสิตที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ไมมีสิทธิไดรับปริญญา
เกียรตินยิ ม
ขอ ๖ หลักเกณฑการขอเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดจากจากการศึกษานอกระบบ หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน เขาสูการศึกษาในระบบ
นิ สิ ต สามารถขอเที ย บโอนผลการเรี ย นจากการเรี ย นรู ทั ก ษะ และประสบการณ ที่ ไ ด จ ากการ
ฝกอบรม การทํางาน เปนรายวิชาตามหลักสูตร และระดับการศึกษาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชานั้นสังกัด

-๔ขอ ๗ การเทียบโอนผลการเรียน
๗.๑ การเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ เปนรายวิชา ใหคณะกรรมการ
ประจําคณะกําหนดคาระดับขั้นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
๗.๒ การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดจากการเรียนรู ทักษะ ประสบการณ ที่ไดจาก
การฝกอบรม หรือจากการทํางาน ใหคํานึงถึงความรูที่ไดเปนหลัก ตามมาตรฐานทางวิชาการของ
หลักสูตรที่ขอเทียบโอนผลการเรียน โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่นํามาแสดง หรือการ
ทดสอบตามวิธีการที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด
๗.๓ ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับขัน้ C หรือคาระดับขัน้ ๒.๐๐
จึงจะใหเทียบโอนผลการเรียนได
๗.๔ การบันทึกผลการเทียบโอนผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมินที่
คณะกรรมการประจําคณะทีร่ ายวิชานัน้ สังกัดกําหนด
๗.๕ จํานวนหนวยกิตทีใ่ หเทียบโอนผลการเรียนตองไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยกิตในหลักสูตรที่นิสิตศึกษา
๗.๖ นิสิตตองมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาครึง่ หนึ่งของปการศึกษาของ
หลักสูตรที่นิสิตศึกษา
ขอ ๘ ผลการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะทีร่ ายวิชานัน้ สังกัด และใหแจงผลการเทียบโอนผลการเรียน ใหงานทะเบียนและสถิตินิสิต
กองบริการการศึกษา ดําเนินการตอไป
ขอ ๙ คาธรรมเนียมในการดําเนินการเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้ หากเปนนิสิตที่
ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศใหชําระเฉพาะคาธรรมเนียมการเทียบโอนเทานั้น
ขอ ๑๐ ขั้นตอนการขอเทียบโอนผลการเรียน หลักฐานการขอเทียบโอนผลการเรียน และ
วิธีการในการขอเทียบโอนผลการเรียน ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาซึ่งนิสิตไดเคยศึกษา
และมีผลการเรียนจากสถาบันเดิมกอนขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย

-๕ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศกําหนดวิธี
ปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ กรณีทมี่ ีปญหาทางปฏิบัติใหใหอธิการบดีวนิ ิจฉัยตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงชื่อ)
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