
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เร่ือง การเทียบโอนความรู และ

การเทยีบโอนประสบการณระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548

เพื่อให การเทียบโอนความรู  และการเทียบโอนประสบการณระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนไปอยางยติุธรรมเชือ่ถอืและตรวจสอบไดมมีาตรฐานเดยีวกนั ทัง้ยงัคง
รักษาไวซึง่คณุภาพและมาตรฐานทางวิชาการ อาศัยอํ านาจตามความในขอ 16 และขอ 17 แหงขอบังคบั
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช วาดวยการศกึษาระดบัมหาบณัฑติและประกาศนยีบตัรบณัฑติ พ.ศ. 2547 
อธกิารบดโีดยความเหน็ชอบของสภาวชิาการในการประชุมคร้ังที่ 11/2548 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 
จงึเหน็ชอบใหก ําหนดหลกัเกณฑวาดวยการเทยีบโอนความรู และการเทยีบโอนประสบการณระดบับัณฑติศึกษา 
ไวดังนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช เร่ือง การเทยีบโอนความรู และ
การเทียบโอนประสบการณระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548"

ขอ 2 ในประกาศนี้
"มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
"สภามหาวิทยาลัย" หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
"สภาวิชาการ" หมายถึง สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
"สาขาวิชา" หมายถึง สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
"ความรู" หมายถงึ รายวชิาหรอืกลุมรายวชิาจากการศกึษาในหลกัสตูรระดบับัณฑติศึกษา

จากมหาวิทยาลัยอื่นหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
"ประสบการณ" หมายถึง ส่ิงที่กระทํ าหรือดํ าเนินการดวยตนเองหรือรวมกับบุคลากร

หรือองคกรอื่น ๆ อันนํ ามาซึ่งความรูทีส่ามารถเทยีบไดกบัชดุวชิาในหลกัสตูรระดบับัณฑติศกึษา อันไดแก 
ประสบการณท ํางาน ผลงาน การเขารับการอบรม การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

"การเทียบโอนความรู" หมายถึง การเทียบโอนรายวชิาหรอืกลุมรายวชิาจากการศกึษาใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
เขาสูชุดวิชาในโครงสรางหลักสูตรและโอนหนวยกิตของชุดวิชานั้นเปนสวนหนึ่งของหนวยกิตรวมของ
หลักสูตรที่ตองการศึกษา
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“การเทียบโอนประสบการณ” หมายถึง การเทียบโอนสิ่งที่กระทํ าหรือดํ าเนินการ

ดวยตนเองหรือรวมกับบุคลากรหรือองคกรอื่น ๆ อันนํ ามาซึ่งความรูทีส่ามารถเทยีบไดกบัชดุวชิาในหลกั
สูตรระดบับัณฑติศกึษา อันไดแก ประสบการณท ํางาน ผลงาน การเขารับการอบรม การศกึษานอกระบบ และ
การศกึษาตามอธัยาศยัเขาสูชดุวชิาในโครงสรางหลกัสตูรและโอนหนวยกติของชดุวชิานั้นเปนสวนหนึ่งของ
หนวยกิตรวมของหลักสูตรที่ตองการศึกษา

ขอ 3 มหาวทิยาลยัจะพิจารณาเทียบโอนความรู และ/หรือ ประสบการณใหแกผูที่มีสถานภาพ
เปนนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัยเทานั้น

ขอ 4 การเทียบโอนความรู จากรายวิชาหรือกลุ มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง จะตองมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของชุดวิชาที่ขอเทียบโอน และมีผลสอบไลไมต่ํ ากวาระดับคะแนน     
ตัวอักษร B หรือแตมระดับคะแนน 3.00 จากระบบ 4 แตม หรือเทียบเทา โดยบันทึกผลการเรียนของ   
ชุดวิชาที่ขอเทียบโอนเปนตัวอักษร P

ขอ 5 การเทียบโอนประสบการณเขาสู ชุดวิชาที่ขอเทียบโอนตองพิจารณาความรูที่ไดจาก
ประสบการณเปนหลัก โดยมีการประเมินความรู ด วยการสอบขอเขียนตามรูปแบบและวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกํ าหนด ผลการประเมินรวมตองเทียบไดไมต่ํ ากวาระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแตมระดับ
คะแนน 3.00 จากระบบ 4 แตม และผลการสอบขอเขียนตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 โดยมีการ
บันทึกผลการประเมินรวมของชุดวิชาที่ขอเทียบโอนเปนตัวอักษร P และบันทึกวิธีการประเมิน ดังนี้

“CT”  (Credits  from  training) หมายถงึ  หนวยกติจากการประเมนิประสบการณ
จากการศกึษาอบรมตามหลกัสตูรที่
ก ําหนดไวชดัเจน และการสอบขอเขยีน

“CP”  (Credits  from  portfolio) หมายถงึ  หนวยกติจากการประเมนิประสบการณ
จากการเสนอแฟมสะสมผลงานและ
การสอบขอเขียน

“CS”  (Credits  from  standardized  test) หมายถงึ  หนวยกติจากการประเมนิประสบการณ
โดยการสอบขอเขยีนทีใ่ชแบบทดสอบ
มาตรฐาน

“CE”  (Credits  from  examination ) หมายถงึ  หนวยกติจากการประเมนิประสบการณ
โดยการสอบขอเขียน
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เกณฑการบันทึกและวิธีการประเมิน กรณทีดสอบความรูประกอบกับการประเมินประสบ

การณและ/หรือ ผลงาน มีดังนี้
หากบนัทกึวิธีการประเมินเปน CT หรือ CP  ก ําหนดใหสัดสวนการประเมินจากประสบการณ

ไมเกินรอยละ 60 และการประเมินจากการสอบขอเขียนไมนอยกวารอยละ 40
หากบนัทกึวิธีการประเมินเปน CS หรือ CE ก ําหนดใหสัดสวนการประเมินจากการสอบขอเขียน

ไมนอยกวารอยละ 60 และการประเมินจากประสบการณไมเกินรอยละ 40
ขอ 6 การเทียบโอนความรู และการเทียบโอนประสบการณสามารถเทียบโอนรวมกันไดไมเกิน

หนึ่งในสามของจํ านวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่ตองการศึกษา และตองใชเวลาศึกษาในหลักสูตรที่
ตองการศึกษาอยางนอยหนึ่งปการศึกษา โดยใหยื่นคํ ารองตอมหาวิทยาลัยพรอมหลักฐานแสดงความรู
หรือประสบการณที่เกี่ยวของกับหลักสูตรนั้นไดต้ังแตภาคการศึกษาแรกที่มีสิทธิขอเทียบโอนและชํ าระ
คาธรรมเนยีมตามทีม่หาวทิยาลัยกํ าหนด ทั้งนี้ชุดวิชาวิทยานิพนธ ชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ ชุดวิชา
ประสบการณวชิาชพีมหาบณัฑติหรอืการอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบณัฑติ ไมสามารถเทยีบโอนความรู
หรือเทียบโอนประสบการณได

ขอ 7 ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํ าสาขาวิชาเปนผูกํ าหนดเกณฑและวิธีการเทียบโอน
ความรู และการเทยีบโอนประสบการณ ตามขอ 4 และ ขอ 5 โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบณัฑติศกึษา
มหาวทิยาลยั

การเทยีบโอนความรู และการเทยีบโอนประสบการณลักษณะอืน่ทีไ่มเปนไปตามขอ 4  และ 
ขอ 5 ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํ าสาขาวิชาเปนผูกํ าหนดเกณฑและวิธีการเทียบโอนเปนการ
เฉพาะกรณ ีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัและสภาวชิาการตามล ําดบั

ขอ 8 ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํ าสาขาวิชาเปนผูพิจารณาเทียบโอนความรู และการ
เทียบโอนประสบการณของนักศึกษาในสาขาวิชานั้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย

ขอ 9 การบนัทึกผลการเทียบโอนความรู และการเทียบโอนประสบการณจะไมนํ ามาคํ านวณ
คะแนนเฉลีย่ประจํ าภาคการศึกษา (GPA) และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

ขอ 10 ระเบยีบ หรือประกาศใด ที่ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ ใหใชประกาศฉบับนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่   16  พฤษภาคม พ.ศ. 2548

(ลงนาม)               ปรัชญา  เวสารัชช
(ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา  เวสารัชช)

          อธกิารบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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