การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
การเทียบโอนผลการเรี ยนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย คืออะไร?
การเทียบโอนผลการเรี ยนตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ กําหนดให้ การจัดการศึกษามี
3 รูปแบบ คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จึงทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเทียบ
โอนความรู้ที่สะสมไว้ จากการเรี ยนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึ กอาชีพ หรื อกจากประสบการณ์ทํางาน เข้ าสู่
การศึกษาในระบบได้

สําหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ กําหนดออกมาเป็ น “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่ าด้ วยการเทียบ
โอนผลการเรี ยนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้ าสู่ในระบบ พ.ศ.2555”

เงื่อนไขการเทียบโอน
-

ต้ องเป็ นกระบวนวิชา/กลุม่ วิชา ตามหลักสูตรที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย/คณะ เป็ นผู้
กําหนดกระบวนวิชา หรื อกลุม่ วิชาที่สามารถเทียบโอนได้ โดยการทําเป็ นประกาศมหาวิทยาลัย
สามารถเทียบโอนได้ ไม่เกิน 36 หน่วยกิต และเกินกว่า 12 หน่วยกิตจะไม่มีสทิ ธิได้ รับปริญญาเกียรติ
นิยมและเหรี ยญรางวัลเรี ยนดีตลอดหลักสูตร
การขอเทียบโอนฯ ต้ องได้ รับผลประเมินไม่ตํ่ากว่าระดับ พอใช้ (C) จึงจะสามารถนับเป็ นหน่วยกิต
สําหรับการสําเร็จการศึกษา

การประเมินความรู้ สามารถทําได้ โดยวิธีดังนี ้
1.
2.

3.

4.

การทดสอบมาตรฐาน ได้ คา่ ลําดับขัน้ CS
การทดสอบที่ไม่ ใช่ การทดสอบมาตรฐาน
ได้ คา่ ลําดับขัน้ CE
การประเมิน หรื อการอบรมที่จัดโดน
หน่ วยงานต่ างๆ ได้ คา่ ลําดับขัน้ CT
การเสนอแฟ้มผลงาน ได้ คา่ ลําดับขัน้ CP

คําถามที่พบบ่อย
ระหว่างการรออนุมตั ินกั ศึกษาจะต้ องถอนกระบวนวิชาที่
ขอเทียบโอน และลงทะเบียนเรี ยนกระบวนวิชาต่อไปเลย
หรื อไม่?
ตอบ
ระหว่างรอการอนุมตั ิให้ เทียบผลการเรี ยน นักศึกษาต้ อง
ลงทะเบียนกระบวนวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
โดยสามารถเพิ่ม/ถอน กระบวนวิชาหลังกําหนดเป็ นกรณี
พิเศษโดยไม่ได้ รับอักษรลําดับขัน้ W เมื่อได้ รับอนุมตั ิแล้ ว

ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ
โดยมีการนําโปรแกรมเทียบโอนฯ มาช่ วยในขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
แจ้ งกระบวนวิชาที่ใช้ ใน

คณะ

การสอบเทียบโอนฯ

จัดทําประกาศฯ กลุม่ วิชาที่ใช้ สอบ
เทียบโอนฯ เสนอมหาวิทยาลัยลง
นาม และแจ้ งเวียนประกาศ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์

สํ านักทะเบียนฯ

สํารวจกระบวนวิชาที่ใช้
ในการสอบเทียบโอนฯ

ส่วนที่มีการนําโปรแกรมมา
บตั ิงาน
ใช้ ในขันตอนการปฏิ
้

นักศึกษา

กําหนดวัน/เวลา/
สถานที่ จัดสอบ

-ดําเนินการจัดสอบ

-ส่งผลการสอบเทียบฯ

จัดทําสําเนาใบคําร้ อง,
พิมพ์ใบรายชื่อผู้เข้ าสอบ
จากโปรแกรมฯ ส่งคณะ
เจ้ าของกระบวนวิชาที่มี
การจัดสอบ

-บันทึกกระบวนวิชาตามประกาศฯ
ลงในโปรแกรมฯ
-ประกาศกําหนดการสอบเทียบโอน
ฯ แจ้ งวันเวลา เปิ ด-ปิ ดระบบ และ
กําหนดเวลาการชําระเงินให้ ฝ่าย
IT และฝ่ ายการเงิน

เข้ าระบบเพื่อกรอกคําร้ อง และ
เลือกกระบวนวิชาที่ต้องการสอบ

นําคําร้ องไปยื่นผ่าน
ความเห็นชอบจาก

เทียบโอนฯ พิมพ์ใบคําร้ อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

แจ้ งเวียนกําหนด วัน/เวลา/
สถานที่ สอบไปยังคณะที่มี
นักศึกษาสมัครสอบ และ
ประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์
สํานักทะเบียนฯ

นําใบคําร้ องมาชําระเงินที่การเงิน
เคาน์เตอร์ บริ การงานทะเบียน

-รับเรื่ องผลสอบเทียบฯ จากคณะ
-จัดทําประกาศผลการสอบเทียบ
โอนฯ และเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมตั ิ
-แจ้ งเวียนผลสอบเทียบฯ และ
ประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์สํานัก
ทะเบียนฯ
-ลบวิชาที่ นศ.สอบไม่ผ่าน และโอน
ผลการสอบเทียบฯ ลงใน
Transcript ผ่านโปรแกรม
-แจ้ งกองคลังเพื่อจัดสรร
ค่าธรรมเนียม

เข้ าสอบ ในกระบวนวิชาที่มีการ
สอบข้ อเขียน ตามวันเวลาใน
ประกาศฯ

ตัวอย่ างใบคําร้ องขอเทียบโอนผลการเรี ยนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และโปรแกรมฯ
ใบคําร้ องจะปรากฏ
Barcode สามารถ
นําไปชําระเงินที่ช่อง
การเงินได้ เลย โดย
ไม่ ต้องผ่ าน
เคาน์ เตอร์

นักศึกษา Log in เข้ าสู่ระบบ
เพื่อกรอกคําร้ อง และเลือก
กระบวนวิชาที่ต้องการสอบ
เทียบโอนฯ ตามกระบวนวิชาที่
ฝ่ ายบริหารหลักสุตรฯ ระบุไว้ ใน
โปรแกรมฯ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย

