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 ระเบียบมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ว่าด้วย การเทยีบผลการศึกษาและเทยีบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 
   
  เพื่อใหก้ารดาํเนินการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 6 และ ขอ้ 47 ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ยการศึกษา 
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 อธิการบดีจึงกาํหนดระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
  
  ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ย การเทียบผลการศึกษา 

และเทียบประสบการณ์ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2551” 

     

  ขอ้ 2  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 
  ขอ้ 3  ในระเบียบน้ี   

 “การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์” หมายความวา่ การเทียบงานรายวิชาของ 
ผูศึ้กษาในระบบการศึกษาหรือนอกระบบการศึกษา  หรือการเทียบงานหรือประสบการณ์ของผูศึ้กษานอกระบบ
การศึกษาหรือผูศึ้กษาตามอธัยาศยั 

“การเทียบงานรายวิชา” หมายความวา่ การนาํงานรายวิชาหรือกลุ่มรายวชิาของผูศึ้กษาในระบบ 
การศึกษาหรือนอกระบบการศึกษา มาเทียบเป็นงานรายวิชาเขา้สู่ชุดวชิาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยั 

“การเทียบงาน”   หมายความวา่ การนาํงานหรือผลงานของผูศึ้กษานอกระบบการศึกษา  
หรือผูศึ้กษาตามอธัยาศยั มาเทียบเป็นงานรายวิชาเขา้สู่ชุดวิชาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั 

“การเทียบประสบการณ์” หมายความวา่ การนาํประสบการณ์ของผูศึ้กษานอกระบบการศึกษา 
หรือศึกษาตามอธัยาศยั หรือศึกษาดว้ยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพร้อม และโอกาสโดยศึกษาจาก 
บุคคล ประสบการณ์ทาํงาน สงัคม สภาพแวดลอ้ม ส่ือหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ มาเทียบเป็นงานรายวิชาเขา้สู่ 
ชุดวิชาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั 
  “การเทียบงานรายวิชาของผูศึ้กษาในระบบการศึกษา” หมายความวา่ การนาํรายวิชาหรือ 
กลุ่มรายวิชาท่ีไดศึ้กษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนหรือเทียบเท่า  มาเทียบเป็นงานรายวชิาเขา้สู่ชุดวิชาในหลกัสูตร 
ระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั 
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  “การเทียบงานรายวิชาของผูศึ้กษานอกระบบการศึกษา” หมายความวา่ การนาํผลการศึกษา 
หรือผลการฝึกอบรมจากสถาบนัการศึกษา หรือหน่วยงานมาเทียบเป็นงานรายวิชาเขา้สู่ชุดวิชาในหลกัสูตร 
ระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและ 
เทียบประสบการณ์ 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา่ คณะอนุกรรมการพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและ 
เทียบประสบการณ์ของสาขาวิชา 
  “นายทะเบียน”  หมายความวา่  ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากอธิการบดีใหท้าํหนา้ท่ีนายทะเบียน 
 
  ขอ้  4  มหาวิทยาลยัจะพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ใหเ้ฉพาะผูท่ี้ 
เขา้ศึกษาและมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัในหลกัสูตรตามท่ีคณะกรรมการบริหารการเทียบผล-
การศึกษาและเทียบประสบการณ์ไดป้ระกาศกาํหนด 

 
ขอ้  5  นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ไม่มีสิทธิไดรั้บ 

ปริญญาเกียรตินิยม 
 
  ขอ้  6  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี และใหมี้อาํนาจออกประกาศหรือคาํสัง่เพื่อ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

หมวด 1 
คณะกรรมการ 

 
  ขอ้  7  ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา่ “คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษา 

และเทียบประสบการณ์” ซ่ึงอธิการบดีแต่งตั้งประกอบดว้ยรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน-
กรรมการ กรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนสภาวิชาการ จาํนวนหน่ึงคน และกรรมการอ่ืนซ่ึงแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวฒิุ 

ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลยั อีกจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หกคน แต่ไม่เกินเกา้คน   

ใหผู้อ้าํนวยการสาํนกัทะเบียนและวดัผล  เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตั้ง 
เจา้หนา้ท่ีในสาํนกัทะเบียนและวดัผลอีกจาํนวนไม่เกินสองคน ใหท้าํหนา้ท่ีผูช่้วยเลขานุการกไ็ด ้
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 ขอ้  8  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

(1) มีความรู้และความเช่ียวชาญในสาขาสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์  
(2) มีความรู้เก่ียวกบัการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์   
(3) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนการสอนทางไกล 
(4) ไม่เป็นขา้ราชการการเมืองหรือผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือผูด้าํรงตาํแหน่งใน 

พรรคการเมือง 

(5) ไม่เป็นผูถู้กไล่ออก ใหอ้อก  หรือปลดออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 
ของรัฐ  เพราะเหตุทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี 

 

ขอ้  9  การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุตามขอ้ 7 วรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ และ 

ความเช่ียวชาญตามขอ้  8(1) อยา่งนอ้ยสาขาวิชาละหน่ึงคน และตอ้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมหาวิทยาลยั 

อยา่งนอ้ยสาขาวิชาละหน่ึงคน 

อธิการบดีอาจขอคาํแนะนาํจากสภาวิชาการในการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุก่อนมีการ 

แต่งตั้งกไ็ด ้

 
 ขอ้  10  ใหก้รรมการผูท้รงคุณวฒิุมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสองปี แต่อาจไดรั้บการ 

แต่งตั้งใหม่ได ้ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 
  ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ ใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งแทนมี
วาระเท่าท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 
  ในกรณีท่ีกรรมการครบวาระการดาํรงตาํแหน่งพร้อมกนัทั้งหมด  และยงัไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
ชุดใหม่  ใหก้รรมการชุดเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อนจนกวา่จะมีการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ 
 

ขอ้  11  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุอาจพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 8 
(4) อธิการบดีสัง่ใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
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ขอ้  12  ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  
(1) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลยัเพ่ือใหมี้การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเทียบผล- 

การศึกษาและเทียบประสบการณ์รวมทั้งการโอนชุดวิชาให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั   
(2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ 

ในแต่ละสาขาวิชา  
(3) พิจารณาอนุมติัการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผูป้ระสงคจ์ะขอ 

เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามระเบียบน้ี 
(4) พิจารณาวินิจฉยัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ 
(5) ดาํเนินการอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

  ขอ้  13  การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม 
  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการ 
คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

ขอ้  14  การแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งคณะอนุกรรมการตามขอ้ 12(2) ใหแ้ต่งตั้งจาก 
คณาจารยใ์นสาขาวิชาโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํสาขาวิชา จาํนวนสามคน โดยใหก้ระจาย 
ทุกแขนงวิชา กรณีท่ีสาขาวชิาใดมีแขนงวชิาเกินกวา่สามแขนงวิชาใหค้ณะอนุกรรมการประกอบดว้ยผูแ้ทน 
แขนงวิชาละหน่ึงคน และใหผู้อ้าํนวยการสาํนกัทะเบียนและวดัผล เสนอเจา้หนา้ท่ีของสาํนกัทะเบียนและวดัผล 
ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 
  ใหค้ณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึงเลือกอนุกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานอนุกรรมการ 
  ใหน้าํความในขอ้  10 และขอ้ 13 ของระเบียบน้ีมาใชบ้งัคบัแก่คณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ดว้ยโดยอนุโลม 

   
 ขอ้  15  ใหค้ณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งข้ึนในแต่ละสาขาวิชา เป็นผูพ้จิารณา 

เทียบผลการศึกษาหรือการเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชาเขา้สู่ชุดวิชาในหลกัสูตรของสาขาวิชาเพื่อประโยชน์
แห่งการเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์ของผูศึ้กษานอกระบบ และผูศึ้กษาตามอธัยาศยั  มหาวิทยาลยั
อาจพิจารณาทดสอบความรู้เน้ือหาสาระท่ีนาํมาเทียบผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและ 
ตามอธัยาศยัดว้ยวิธีต่าง ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร เช่น  สอบขอ้เขียน  สมัภาษณ์  ฝึกปฏิบติั  พิจารณา 
แฟ้มสะสมผลงาน หรือพิจารณาจากเอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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แนวปฏิบติั และหลกัเกณฑก์ารทดสอบความรู้เพื่อเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ 

ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
ค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้เพื่อเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ใหเ้ป็นไปตาม 

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุผลอนัสมควร คณะกรรมการอาจดาํเนินการ 
เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์โดยไม่ตอ้งรอผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกไ็ด ้

 
ขอ้  16  ใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณาเทียบงานรายวิชาและเทียบงานใหแ้ลว้เสร็จภายใน 

สิบหา้วนั ส่วนการพิจารณาเทียบประสบการณ์ใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัจากวนัท่ีไดรั้บคาํร้อง และ 
นาํเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมติั  พร้อมทั้งแจง้ผลใหค้ณะกรรมการประจาํสาขาวชิาทราบ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการประจาํสาขาวิชาไม่เห็นดว้ยกบัผลของการเทียบผลการศึกษาหรือ 
การเทียบประสบการณ์ของคณะอนุกรรมการ  ใหเ้สนอความเห็นไปยงัคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉยั ภายใน
สิบหา้วนั นบัแต่ไดรั้บทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ คาํวินิจฉยัของคณะกรรมการให ้
ถือเป็นท่ีสุด 

เม่ือไดรั้บผลการเทียบงานรายวิชา เทียบงานหรือเทียบประสบการณ์จากคณะอนุกรรมการ 
แลว้ ใหเ้ลขานุการของคณะกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินสิบหา้วนั 
นบัแต่ไดรั้บผล เม่ือคณะกรรมการอนุมติัแลว้ใหน้ายทะเบียนบนัทึกผลการเทียบผลการศึกษาหรือการ 
เทียบประสบการณ์ลงในทะเบียนประวติัการศึกษาของนกัศึกษาผูน้ั้น แลว้แจง้ใหน้กัศึกษาทราบภายใน 
สิบหา้วนันบัจากวนัท่ีคณะกรรมการอนุมติั  

 
หมวด 2 

การเทยีบงานรายวชิา 

 
ขอ้  17  การเทียบงานรายวิชาของผูศึ้กษาในระบบการศึกษา ใหน้กัศึกษายืน่คาํร้องขอเทียบงาน- 

รายวิชาต่อนายทะเบียน ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกเป็นตน้ไป โดยส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีมาพร้อมกบัการยืน่คาํร้อง 
(1)  ใบรายงานผลการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาอ่ืนหรือเทียบเท่าท่ีเคยศึกษา 
(2) รายละเอียดของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีไดศึ้กษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนหรือ 

เทียบเท่า 
(3) หลกัสูตรท่ีผูน้ั้นเขา้ศึกษาในระดบัอุดมศึกษาอ่ืนหรือเทียบเท่าและนาํมาเทียบงานรายวิชา 

หรือกลุ่มรายวชิา 
(4) เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
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 ขอ้  18  การเทียบงานรายวิชาของผูศึ้กษานอกระบบการศึกษา ใหน้กัศึกษายืน่คาํร้องขอ 

เทียบงานรายวชิาต่อนายทะเบียน ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกเป็นตน้ไป โดยส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีมาพร้อมกบั 
การยืน่คาํร้อง 

(1) เอกสารแสดงผลการศึกษาหรือการฝึกอบรม 
(2) รายละเอียดของวิชาหรือหวัขอ้ของหลกัสูตรการศึกษาหรือการฝึกอบรม 
(3) เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
 

  ขอ้  19  นกัศึกษาท่ีขอเทียบงานรายวิชาจะตอ้งยืน่คาํร้องพร้อมเอกสารตาม ขอ้ 17 หรือ ขอ้ 18 
แลว้แต่กรณี  ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด พร้อมชาํระค่าธรรมเนียมการขอเทียบงานรายวิชาตาม 
อตัราท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

 
ขอ้  20  เม่ือไดรั้บคาํร้องแลว้ใหน้ายทะเบียนตรวจสอบเอกสารตามขอ้ 17 หรือขอ้ 18 ภายใน 

สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บเอกสาร  แลว้เสนอต่อคณะอนุกรรมการของสาขาวิชาท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นเขา้ศึกษา เพื่อ 
พิจารณาเทียบงานรายวิชา   
   

ขอ้  21  รายวชิาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนาํมาขอเทียบงานรายวิชาตามขอ้ 17 ตอ้งมีลกัษณะ เป็น 
งานรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหค้วามเห็นชอบ 
หรือรับรอง  และตอ้งมีเน้ือหาสาระตรงหรือครอบคลุมเน้ือหาของชุดวิชาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของ 
สาขาวิชาท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นเขา้ศึกษา ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของชุดวิชาท่ีขอเทียบผลการศึกษาของรายวชิาหรือ 
กลุ่มรายวิชานั้น และตอ้งไดร้ะดบัคะแนนไม่ตํ่ากวา่ 2.00 หรือเทียบเท่า 
 
  ขอ้  22  รายวชิา กลุ่มรายวิชา หรือผลการฝึกอบรมท่ีนาํมาขอเทียบงานรายวิชา ตามขอ้ 18  
ตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า หรือหน่วยงานของรัฐ  
หรือ องคก์รวชิาชีพ ไดจ้ดัข้ึนและออกใบรับรองการศึกษาหรือการอบรมให ้  
  ใหค้ณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเทียบรายวิชา  กลุ่มรายวิชา  หรือผลการฝึกอบรมเพ่ือ 
เขา้สู่ชุดวิชาของมหาวิทยาลยัโดยใหค้าํนึงถึงเน้ือหาสาระของรายวิชาหรือกลุ่มรายวชิา  จาํนวนชัว่โมงหรือจาํนวน
หน่วยกิต  ท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละหลกัสูตร 
 
  ขอ้  23  การเทียบงานรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาใหเ้ทียบไดไ้ม่เกินสามในส่ีของจาํนวนชุดวิชา 
ตามหลกัสูตรท่ีขอเทียบ และเม่ือเทียบงานรายวิชานกัศึกษาจะตอ้งมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปีการศึกษา 
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  งานรายวิชาหรือกลุ่มงานรายวิชาท่ีเทียบงานรายวิชากบัชุดวิชาในหลกัสูตรแลว้นั้นจะไม่นาํมา
รวมคาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสมของการศึกษาในหลกัสูตร 
 

หมวด 3 
การเทยีบงาน 

 
ขอ้  24  การเทียบงานของผูศึ้กษานอกระบบการศึกษาหรือผูศึ้กษาตามอธัยาศยั ใหน้กัศึกษายืน่ 

คาํร้องขอเทียบงานต่อนายทะเบียน ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกเป็นตน้ไป โดยส่งผลงานหรือเอกสารรับรองผลงาน 
มาพร้อมกบัการยืน่คาํร้อง 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการส่งผลงานและเอกสารรับรองผลงานใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ 
กาํหนด 

  
ขอ้  25  นกัศึกษาท่ีขอเทียบงานจะตอ้งยืน่คาํร้องพร้อมเอกสารตามขอ้ 24 ภายในระยะเวลาท่ี 

มหาวิทยาลยักาํหนด พร้อมชาํระค่าธรรมเนียมการขอเทียบงานตามอตัราท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
 
ขอ้  26  ใหน้าํความ ขอ้ 20 และขอ้ 23   มาใชบ้งัคบัแก่การเทียบงานโดยอนุโลม 
 

หมวด  4 
การเทยีบประสบการณ์ 

 
ขอ้  27  ผูมี้สิทธิขอรับการเทียบประสบการณ์เทียบเท่าระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและมีสิทธิ 

เขา้ศึกษาหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรหรือระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรส่ีปีของมหาวิทยาลยั  ตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นผูป้ระสบความสาํเร็จอยา่งสูงในการประกอบอาชีพ  การดาํรงชีวิตหรือการเป็น 
ผูน้าํสงัคม  และมีอายตุั้งแต่ยีสิ่บหา้ปีข้ึนไปนบัถึงวนัเปิดภาคเรียนของปีการศึกษาท่ีจะขอเร่ิมเขา้ศึกษา  หรือ 

(2) เป็นผูป้ระกอบอาชีพใดอาชีพหน่ึงและผา่นการศึกษาในหลกัสูตรซ่ึงตรงหรือเก่ียวขอ้ง 
กบัสาขาวิชาท่ีประสงคจ์ะสมคัรเขา้ศึกษา  และมีอายตุั้งแต่ยีสิ่บหา้ปีข้ึนไป  นบัถึงวนัเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา
ท่ีจะขอเร่ิมเขา้ศึกษา  หรือ 

(3) เป็นผูป้ระกอบอาชีพและมีประสบการณ์ซ่ึงตรงหรือเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรท่ีตอ้งการเขา้ 
ศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  มีอายตุั้งแต่ยีสิ่บหา้ปีข้ึนไป  นบัถึงวนัเปิดภาคเรียนของปีการศึกษาท่ีจะขอเร่ิมเขา้ศึกษา  
ยกเวน้  ผูป้ระสงคจ์ะเขา้ศึกษาสาขาวิชาท่ีมีการควบคุมโดยองคก์รวิชาชีพ  จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขและ
ขอ้กาํหนดขององคก์รวิชาชีพนั้น ๆ   
 
 



45 
ขอ้  28  ผูมี้สิทธิขอรับการเทียบประสบการณ์เทียบเท่าระดบัอนุปริญญา  และมีสิทธิเขา้ศึกษา 

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรหรือระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรสองปีต่อเน่ืองของมหาวิทยาลยั  ตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นผูป้ระสบความสาํเร็จอยา่งสูงในการประกอบอาชีพ  การดาํรงชีวิตหรือการเป็นผูน้าํ 
สงัคม  และมีวฒิุการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  และมีอายตุั้งแต่สามสิบปีข้ึนไปนบัถึง 
วนัเปิดภาคเรียนของปีการศึกษาท่ีจะขอเร่ิมเขา้ศึกษา  หรือ 

(2) เป็นผูป้ระกอบอาชีพ  มีวฒิุการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  และ 
ผา่นการศึกษาในหลกัสูตรซ่ึงตรงหรือเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ีประสงคจ์ะสมคัรเขา้ศึกษา  และมีอายตุั้งแต่ 
สามสิบปีข้ึนไป  นบัถึงวนัเปิดภาคเรียนของปีการศึกษาท่ีจะขอเร่ิมเขา้ศึกษา  หรือ 

(3) เป็นผูป้ระกอบอาชีพ  มีวฒิุการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  และมี 
ประสบการณ์ซ่ึงตรงหรือเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรท่ีตอ้งการเขา้ศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  มีอายตุั้งแต่สามสิบปีข้ึนไป   
นบัถึงวนัเปิดภาคเรียนของปีการศึกษาท่ีจะขอเร่ิมเขา้ศึกษา  ยกเวน้  ผูป้ระสงคจ์ะเขา้ศึกษาสาขาวชิาท่ีมีการ 
ควบคุมโดยองคก์รวิชาชีพจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดขององคก์รวิชาชีพนั้น ๆ 

(4) เป็นผูส้าํเร็จมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ไดรั้บการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร 
ของมหาวิทยาลยัหรือประกาศนียบตัรของสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง  มีประสบการณ์ 
ในการทาํงานในสาขาท่ีตรงกบัหลกัสูตรอยา่งนอ้ยหา้ปี  และมีอายตุั้งแต่สามสิบปีข้ึนไปนบัถึงวนัเปิดภาคเรียน 
ของปีการศึกษาท่ีจะขอเร่ิมเขา้ศึกษา 
 

ขอ้  29  การเทียบประสบการณ์ของผูศึ้กษานอกระบบการศึกษาหรือผูศึ้กษาตามอธัยาศยั  
ใหน้กัศึกษายืน่คาํร้องขอเทียบประสบการณ์ต่อนายทะเบียน ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกเป็นตน้ไป โดยส่งหลกัฐาน 
แสดงประสบการณ์หรือเอกสารรับรองประสบการณ์มาพร้อมกบัการยืน่คาํร้อง 

 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการส่งหลกัฐานแสดงประสบการณ์และเอกสารรับรองประสบการณ์ให้
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

 
   10ขอ้  30  ใหค้ณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเทียบประสบการณ์ โดยพิจารณาจาก 
การประกอบอาชีพ การดาํรงชีวิต การเป็นผูน้าํสงัคม ประสบการณ์จากการศึกษา การฝึกอบรมท่ีตรงหรือ 
เก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ีศึกษาหรือผลจากการทดสอบความรู้เพื่อเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ 

 
ขอ้  31  นกัศึกษาท่ีขอเทียบประสบการณ์จะตอ้งยืน่คาํร้องพร้อมเอกสารตามขอ้ 29 ภายใน

ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด พร้อมชาํระค่าธรรมเนียมการขอเทียบประสบการณ์ตามอตัราท่ีคณะกรรมการ
กาํหนด 

 
ขอ้  32 ใหน้าํความ ขอ้ 20 และขอ้ 23 มาใชบ้งัคบัแก่การเทียบประสบการณ์โดยอนุโลม 

  



46 
หมวด 5 

การบันทกึและการอุทธรณ์การเทยีบผลการศึกษาและเทยีบประสบการณ์ 
 
  ขอ้  33  ใหน้ายทะเบียนบนัทึกผลการศึกษาของการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ 
ตามวิธีการประเมิน ดงัน้ี 

(1) หน่วยกิตท่ีไดจ้ากการเทียบงานรายวิชา ใหบ้นัทึก “CL” (Credits from Learning) 
(2) หน่วยกิตท่ีไดจ้ากการเทียบงาน ใหบ้นัทึก “CW” (Credits from Work) 
(3) หน่วยกิตท่ีไดจ้ากการเทียบประสบการณ์ ใหบ้นัทึก “CE” (Credits from Experience) 
(4)   หน่วยกิตท่ีไดจ้ากวิธีการอ่ืนตามหลกัเกณฑแ์ละการบนัทึกอกัษรยอ่ตามท่ีคณะกรรมการ 

กาํหนด 
   

ขอ้  34  ผูย้ืน่คาํร้องผูใ้ดท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการเทียบผลการศึกษาหรือการเทียบประสบการณ์  
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภามหาวทิยาลยัไดภ้ายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บผลการเทียบผลการศึกษาหรือ 
การเทียบประสบการณ์  ทั้งน้ีตามท่ีกาํหนดใน ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ยการอุทธรณ์ 
และการพจิารณาวนิิจฉยัช้ีขาดอุทธรณ์ของนกัศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 

                ประกาศ ณ วนัท่ี  29  เมษายน  พ.ศ. 2551 
 
 
       (ลงนาม)  ปรัชญา  เวสารัชช ์
              (ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา เวสารัชช)์ 
        อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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