ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
พ.ศ. ๒๕๕๕
---------------เพื่อให้การเทียบโอนผลการเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 15 ซึ่งกําหนดให้การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และกําหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผ้เู รียนสะสมไว้จากการเรียนรู้
นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทํางาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ และ
ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา เข้าสู่การ
ศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 29 กันยายน 2545 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคงไว้ซึ่ง
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓)
แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงให้ออกข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
2.1 ผู้มีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทกุ สาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.2 การเทียบจะเทียบเป็นกระบวนวิชาหรือกลุ่มกระบวนวิชาตามหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้เทียบโอนได้ ไม่เกิน 36 หน่วยกิต
2.3 มหาวิทยาลัย คณะ สํานักวิชา / ภาควิชา หรือสาขาวิชา เป็นผู้กําหนดกระบวน
วิชาหรือกลุ่มกระบวนวิชาที่นกั ศึกษาสามารถขอเทียบโอนผลการเรียนได้ โดยจัดทําเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย
2.4 การประเมินความรู้หรือเทียบโอนผลการเรียนจะทําได้โดยการทดสอบมาตรฐาน
การทดสอบทีไ่ ม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมิน หรืออบรมที่จดั โดยหน่วยงานต่าง ๆ และการ
เสนอแฟ้มสะสมงาน
2.5 การขอเทียบเป็นกระบวนวิชาที่อยู่ในสังกัด สํานักวิชา / ภาควิชา หรือสาขาวิชาใด
ให้สํานักวิชา / ภาควิชา หรือสาขาวิชานั้นเป็นผู้กําหนดวิธีการและดําเนินการเทียบโอน โดยการ

๒

เทียบความรู้น้นั ต้องมีระบบการประเมินที่เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และต้อง
ได้รบั ผลการประเมินไม่ต่ํากว่าระดับพอใช้ (อักษรลําดับขั้น C) จึงจะสามารถนับเป็นหน่วยกิตสะสม
เพื่อสําเร็จการศึกษา ผลการประเมินที่ได้จะไม่นํามาคํานวณค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย การบันทึกผลการ
เรียนให้เป็นไปตามข้อ 3
ข้อ 3 ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมิน ดังนี้
3.1 หน่วยกิตทีไ่ ด้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บนั ทึก “CS” (credits from standardized
tests)
๓.๒ หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บนั ทึก “CE”
(credits from examination)
๓.๓ หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ให้บนั ทึก “CT”
(credits from training)
๓.๔ หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บนั ทึก “CP” (credits from portfolio)
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดทําประกาศเกีย่ วกับแนวปฏิบัติในการดําเนินการเทียบโอนผลการ
เรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีพิเศษ ให้อธิการบดีมีอํานาจสั่งการและปฏิบตั ิตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่
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มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าสู่การศึกษาในระบบ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
----------------------------เพื่อให้เป็นไปตามนัยแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.2555 ข้อ 5 ความว่า
“ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ทํ า ประกาศเกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ใ นการดํ า เนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย นจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ” อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และมติที่ประชุมสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2555 เมื่ อ วั น ที่ 24 มี น าคม 2555 มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง
เห็นสมควรให้กําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นดังนี้
1. ผู้มีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่
การศึกษาในระบบ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คณะแจ้งรายชื่อกระบวนวิชาในความรับผิดชอบที่นกั ศึกษาสามารถยื่นคําร้องขอเทียบโอนผล
การเรียนให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อจัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย สําหรับวิธีการ
ประเมินความรู้หรือเทียบโอนผลการเรียน และหลักเกณฑ์การตัดสินของกระบวนวิชา ให้จัดทํา
เป็นประกาศของคณะ
3. คณะที่นักศึกษาสังกัดต้องจัดให้มีการชี้แจงหลักการ วิธีการ และหลักเกณฑ์การเทียบโอนผล
การเรียนให้นักศึกษาทราบ
4. นักศึกษายื่นคําร้องขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา ส่งถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล ภายในระยะเวลาที่กําหนด
หากผลการเรียนที่ประสงค์จะเทียบโอน มิได้มีการประเมินโดยการสอบข้อเขียน หรือ
เป็ น กระบวนวิ ช าที่ มี ห ลั ก ฐานประกอบการประเมิ น ผลเพิ่ ม เติ ม ให้ นั ก ศึ ก ษายื่ น หลั ก ฐาน
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวที่ คณะ สํานักวิชา / ภาควิชาผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

2

ทั้ง นี้ การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอั ธยาศัย
การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมา ต้องไม่เกินระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
โดยนับจากวันยื่นคําร้อง
5. การเทียบโอนผลการเรียน ต้องเทียบได้กับกระบวนวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาที่
นักศึกษาสังกัด ทั้งนี้ ไม่นับรวมกระบวนวิชาทีไ่ ด้ผ่านการประเมินผลมาแล้ว การเทียบโอน
ผลการเรียนต้องได้รบั ผลการประเมินไม่ต่ํากว่าระดับพอใช้ (อักษรลําดับขั้น C) จึงจะนับเป็น
หน่วยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษา ผลการประเมินทีไ่ ด้จะไม่นํามาคํานวณค่าลําดับขั้นสะสม
เฉลี่ย และบันทึกผลการเรียนจะเป็นไปตามวิธีการประเมินของกระบวนวิชาหรือกลุ่มกระบวน
วิชานั้น โดยนักศึกษาจะขอเทียบโอนได้ไม่เกิน 36 หน่วยกิต
6. คณะเจ้าของวิชาแจ้งผลการพิจารณาต่อสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน
7. กําหนดวันเวลาในการยืน่ คําร้อง การประเมินผล และการประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
8. ในระหว่างที่รอการอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียน นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชาตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร โดยสามารถเพิ่มและถอนกระบวนวิชาหลังกําหนดเป็นกรณีพิเศษ
โดยไม่ได้รับอักษรลําดับขั้น W
9. นักศึกษามีสิทธิอุทธรณ์ผลการเทียบโอนผลการเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ ในกรณีที่ผู้ขอเทียบ
โอนผลการเรี ย นเห็ น ว่ า ไม่ เ ป็ น ธรรม โดยให้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ภ ายใน 7 วั น หลั ง จากวั น ที่
มหาวิทยาลัย ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน
10. นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน เกินกว่า 12 หน่วยกิต จะไม่มีสิทธิได้รบั การเสนอให้
ได้รบั ปริญญาเกียรตินิยม และเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
11. ค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
12. ในกรณีทีน่ อกเหนือจากประกาศของมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในอํานาจของอธิการบดีทจี่ ะ
พิจารณาตามทีเ่ ห็นสมควร
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ต้งั แต่ปกี ารศึกษา 2555 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555
(ลงนาม) วิภาดา คุณาวิกติกุล
(ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา
ปฏิบตั ิการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

