
   

 

       

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ว่าด้วย การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

เ พ่ือให้การ เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี  และระดับ       
บัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๓๒ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ ๒๕๒๑ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการ
ประชุมครั้งที ่๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

  
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเทียบผล

การศึกษาและเทียบประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการได้มาและวิธีการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบ

ประสบการณข์องระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
 “การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์” หมายความว่า การเทียบงานรายวิชาของ 

ผู้ศึกษาในระบบการศึกษาหรือนอกระบบการศึกษา  หรือการเทียบงานหรือประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบ
การศึกษาหรือผู้ศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

“การเทียบผลการศึกษา”  หมายความว่า การเทียบงานรายวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษา  
หรือนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

“การเทียบประสบการณ์” หมายความว่า การน าประสบการณ์ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษา
หรือศึกษาตามอัธยาศัย หรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาสโดยศึกษาจาก
บุคคล ประสบการณ์ท างาน สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ มาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่ชุด
วิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 



 

 

-๒- 

 
ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพ่ือ

ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือกรณีที่ต้องวินิจฉัยตีความ  ให้อธิการบดี

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 
 

           หมวดทั่วไป 
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

ส่วนที่ ๑ 
คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ 

 
 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและ
เทียบประสบการณ”์ ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วย  

(๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ  
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจ านวนหกคน เป็นกรรมการ  
(๔) ผู้แทนสภาวิชาการจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  
(๕) ผู้แทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  
(๖) ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล เป็นกรรมการและเลขานุการ   
(๗) ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
ในกรณีจ าเป็นอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส านักทะเบียนและวัดผลหรือเจ้าหน้าที่ ของส านัก

บัณฑิตศึกษาอีกจ านวนไม่เกินสองคน  ให้ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

ข้อ ๗  ให้คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์มีอ านาจและหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ เพ่ือให้มีการก าหนด
ลักษณะหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ รวมทั้งการโอนชุดวิชาให้สอดคล้องกับ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(๒)  พิจารณาอนุมัติการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผู้ประสงค์จะขอเทียบผล
การศึกษาหรือเทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้ 

(๓) คณะกรรมการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์  อาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ของผู้
ประสงค์จะขอเทียบผลการศึกษาหรือเทียบประสบการณเ์พ่ือด าเนินการเฉพาะกิจหรือพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ก็ได้ 

(๔)  ด าเนินการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๘ ในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล  และ
ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา ด าเนินการดังตอ่ไปนี้ 



 

 

-๓- 

(๑) ให้ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๙  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐  เสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือเลือกและ
พิจารณาแต่งตั้ง 

 

(๒) ให้ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษาจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก     
ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๙  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐  เสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือเลือกและพิจารณา
แต่งตั้ง 

(๓) เมื่อสภาวิชาการได้รับบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๑) และ (๒) แล้ว ให้สภาวิชาการ
พิจารณาเลือกบุคคลจากบัญชีดังกล่าวตามจ านวนที่ก าหนดในข้อ ๖ และพิจารณาเลือกให้ครบถ้วนทุกกลุ่ม
สาขาวิชาตามข้อ ๙ และด าเนินการแต่งตั้งต่อไป 

ข้อ ๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็นผู้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล
หรือการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ หรือเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาตลอดชีวิต และต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(๒)  เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 
(๓)  เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
(๔)  เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการ 

การท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์ 
(๕)  เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์  
(๖)  เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(๗)  เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ ๑๐  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  เป็นผู้ถูกไล่ออก ให้ออก หรือปลดออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ

เพราะเหตุทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ 
(๒)  เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  เป็นผู้กระท าการฝุาฝืน หรือประพฤติผิดในจรรยาบรรณ คุณธรรม หรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
(๔)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕)  เคยหรือได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ 

ผู้ด ารงต าแหน่งที่รบัผิดชอบบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

ข้อ ๑๑ ให้กรรมการตามข้อ ๖ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในมหาวิทยาลัย ผู้แทนสภาวิชาการ และผู้แทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีวาระการด ารงต าแหน่งคราว
ละสามปแีตอ่าจได้รับการแต่งตั้งใหมอี่กได ้

ในกรณีกรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระและมีจ านวนไม่ถึงแปดคน  ให้มี
การแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง และวาระการด ารงต าแหน่งให้เริ่มต้นใหม่ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 



 

 

-๔- 

ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับแก่กรณีตามวรรคสองโดยอนุโลม โดยให้ผู้อ านวยการส านัก
ทะเบียนและวัดผลและผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะในกลุ่ม
สาขาวิชาที่ว่างลงเพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบและด าเนินการแต่งตั้งต่อไป 

ในกรณีผู้แทนที่เป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครบวาระการด ารงต าแหน่งตามวรรค
หนึ่ง  และยังไม่มีการแต่งตั้งผู้แทนที่เป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่  ให้กรรมการผู้แทนที่เป็น
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้แทนที่เป็นกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

ข้อ ๑๒  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑)  ตาย   
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๙ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ 
(๔)  อธิการบดีสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

ข้อ ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 

ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข  และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้เป็นไปตามอัตราที่ประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
 

     หมวด ๑ 
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี 

 
 

ข้อ ๑๕  ให้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาเทียบผลการศึกษาหรอืเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชาเข้า
สู่ชุดวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชา  ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป  
ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องจากส านักทะเบียนและวัดผล  เว้นแต่มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดได้  ให้เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือขอ
ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน หรือเป็นกรณีมีข้อบังคับหรือระเบียบก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน 

     เมื่อสาขาวิชาพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัตแิละให้ส านักทะเบียนและวัดผลบันทึกผลการเทียบผล
การศึกษาและเทียบประสบการณ์ลงในทะเบียนประวัติการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น  แล้วแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ภายในสิบวันนับจากวันที่คณะกรรมการอนุมัติ 

     ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและสาขาวิชามีความเห็นอย่าง
หนึ่งอยา่งใด ให้คณะกรรมการน าไปประกอบการพิจารณาเป็นรายๆ ไป  และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์แล้ว  ให้ส านักทะเบียนและวัดผลด าเนินการตามวรรคสองต่อไป 
 



 

 

-๕- 
 

ข้อ ๑๖ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา หรืองานหรือประสบการณ์ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบที่ 
น ามาขอเทียบงานรายวิชาของนักศึกษาซึ่งได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว  และงานหรือประสบการณ์
ของผู้ศึกษานอกระบบการศึกษาหรือผู้ศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงยื่นค าร้องขอเทียบงานรายวิชาต้องมีลักษณะตาม
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาวิชาการก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

 

ข้อ ๑๗ ในกรณีคณะกรรมการได้พิจารณาผลของสาขาวิชาแล้วเห็นว่า  เพ่ือให้การเทียบผล
การศึกษาและเทียบประสบการณ์เป็นไปโดยถูกต้องหรือมีความแน่ชัด  คณะกรรมการอาจด าเนินการเองหรือ
ก าหนดกรอบเวลาการด าเนินการหรือมอบหมายให้สาขาวิชาใช้วิธีการทดสอบความรู้เนื้อหาสาระแบบอ่ืน เช่น 
สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ฝึกปฏิบัติ พิจารณาแฟูมสะสมผลงาน หรือพิจารณาจากเอกสาร  หลักฐานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมก็ได ้

 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจด าเนินการเทียบ
ผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ได้โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของสาขาวิชาก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุผลอันสมควรไว้ในการประกอบการพิจารณาในเรื่องนั้นด้วย 

 

ข้อ ๑๙ นักศึกษาที่ประสงค์ขอเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ สามารถยื่นค าร้องต่อ
ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผลได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป 

ค่าธรรมเนียมการยื่นค าร้องและค่าธรรมเนียมชุดวิชาที่เทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ได ้
ให้เป็นไปตามอัตราทีป่ระกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

 

ข้อ ๒๐ การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
(๑) การเทียบงานรายวิชาหรือชุดวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษา เป็นการน ารายวิชาหรือ 

กลุ่มรายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือเทียบเท่าเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัย 

(๒) การเทียบงานรายวิชาหรืองานหรือประสบการณ์ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบเป็น 
การน างานรายวิชาหรือประสบการณ์ในรายวิชาของผู้ศึกษานอกระบบมาเทียบเป็นงานรายวิชาเข้าสู่ ชุดวิชาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

(๓) การเทียบงานหรือประสบการณ์เป็นงานรายวิชาของผู้ศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการน างานหรือ 
ประสบการณ์ของผู้ศึกษาตามอัธยาศัยหรือศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส 
โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ท างาน สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ มาเทียบเป็นงาน
รายวิชาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๒๑ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่น ามาขอเทียบงานรายวิชาของนักศึกษาซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว  และได้ยื่นค าร้องขอเทียบงานรายวิชาเข้าสู่ ชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีในระดับ
มหาวิทยาลัย ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
(๒)  เนื้อหาของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้นต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหาของชุด

วิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา  ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาที่ขอเทียบผล
การศึกษาของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น  และต้องได้ล าดับขั้นไม่ต่ ากว่าตัวอักษร C หรือมีแต้มช่วงระดับคะแนน
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า 



 

 

-๖- 

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาน ามาขอเทียบผลการศึกษา ต้องผ่านการตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาโดยนายทะเบียนว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ให้การรับรองโดยสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ออก
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่นักศึกษาน ามายื่นขอเทียบผลการศึกษากับมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๒๒ การเทียบงานรายวิชาหรือกลุ่มวิชาให้เทียบได้ไม่เกินสามในสี่ของชุดวิชาตามหลักสูตรที่ขอ
เทียบ และเม่ือเทียบงานรายวิชาแล้วนักศึกษาจะต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา 

งานรายวิชาหรือกลุ่มงานรายวิชาที่เทียบงานรายวิชากับชุดวิชาในหลักสูตรแล้วนั้นจะไม่น ามารวม
ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาในหลักสูตร 

นักศึกษาที่ได้รับการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามข้อบังคับนี้ ไม่มีสิทธิได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม 

หมวด ๒ 
การเทียบผลการศึกษา และการเทียบประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

ข้อ ๒๓ ให้น าความในข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ วรรคสอง มาบังคับใช้กับการเทียบผล
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๒๔  ให้สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาเทียบผลการศึกษาหรอืเทียบประสบการณ์เป็นงานรายวิชาเข้า
สู่ชุดวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชา  ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  
ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องจากส านักบัณฑิตศึกษา เว้นแต่มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดได้  ให้ เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือขอขยาย
ระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน หรือเป็นกรณีมีข้อบังคับหรือระเบียบก าหนดไว้เป็นอย่าง
อ่ืน 

     เมื่อสาขาวิชาพิจารณาการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและให้ส านักบัณฑิตศึกษาบันทึกผลการเทียบผล
การศึกษาและเทียบประสบการณ์ลงในทะเบียนประวัติการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น  แล้วแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ภายในสิบวันนับจากวันที่คณะกรรมการอนุมัติ 

     ในกรณีมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและสาขาวิชามีความเห็นอย่าง
หนึ่งอย่างใด ให้คณะกรรมการน าไปประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์แล้ว  ให้ส านักบัณฑิตศึกษาด าเนินการตามวรรคสองต่อไป 
 

ข้อ ๒๕ การขอเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์จากการศึกษาในระบบจากหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือเทียบเท่า เข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเทียบผลการศึกษาต่อผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาเป็นต้นไป  

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเทียบผลการศึกษา รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากหลักสูตรของ 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือเทียบเท่าต้องมีลักษณะตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาวิชาการก าหนดโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการ 
 

ข้อ ๒๖ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาน ามาขอเทียบผลการศึกษา ต้องมีลักษณะเป็นรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้                      
ความเห็นชอบหรือรับรอง และต้องมีเนื้อหาสาระตรงหรือครอบคลุมเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตรระดับ



 

 

-๗- 

บัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาที่น ามาขอเทียบผลการศึกษา
จากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้นๆ และต้องมีผลการสอบไล่จากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่น ามาเทียบผล
การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า 

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาน ามาขอเทียบผลการศึกษา ต้องผ่านการตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาโดยนายทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษาว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้  ให้การรับรองโดย
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ออกหนังสือรับรองคุณวุฒิที่นักศึกษาน ามายื่นขอเทียบผลการศึกษากับ
มหาวิทยาลัย 

 
ข้อ ๒๗ การเทียบผลการศึกษาจากการศึกษาในระบบจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือเทียบเท่าเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้เทียบได้ไม่
เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ และใช้ระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ ไม่น้อย
กว่าหนึ่งปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่
เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
        รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการเทียบผลการศึกษาเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยแล้วนั้น จะไม่น าไปค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ไม่สามารถเทียบผล
การศึกษาและเทียบประสบการณ์ได้ 
 

หมวด ๓ 
การอุทธรณ์ 

 
ข้อ ๒๘ นักศึกษาผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้         

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์            
ของนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ในกรณีที่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเทียบผลการศึกษาและเทียบ
ประสบการณ์ในการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ให้น าหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับกับ
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยอนุโลม 

 
 

      บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๒๙ บรรดาหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ  ระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  ค าสั่งหรือมติอ่ืนใดๆ ที่มีผล
ใช้บังคับอยู่ก่อนประกาศใช้ข้อบังคับนี้  ให้ใช้หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ  ระเบียบ  ข้อก าหนด ประกาศ  ค าสั่งหรือ
มตินัน้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีหลักเกณฑ์ ระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  ค าสั่งหรือมติข้ึนใหม่ตามข้อบังคับนี้ 
 
 

  ประกาศ ณ วันที ่ ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 
                    (ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  ณ นคร) 
              อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

               ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



 

 

-๘- 

 
หมายเหตุ:- โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๕ ก าหนดให้มี
การเทียบโอนผลการเรียนจากผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและให้มี
การเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจาก
ประสบการณ์การท างาน ประกอบกับประกอบกับประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบพ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
ดังกล่าวไว้ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ ๒๕๔๗ และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ ๒๕๕๓  ให้เทียบผลการ
เรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้ และเพ่ือให้การเทียบผลการศึกษาและเทียบ
ประสบการณ์ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 


