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1 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 

บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญในการจัดท าคู่มือ 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
นั่นหมายถึง การผลิตบัณฑิตให้สามารถ คิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น ซึ่งมีประวัติอันยาวนานมากกว่า  
40 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จัดตั้งเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตครู
อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ท าการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพ มี
ความพร้อมหลาย ๆ ด้าน จนกระทั้งในปี 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การบริหาร
จัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐด าเนินการโดยอิสระและมีความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ ภายใต้การก ากับดูแลของสถาบัน ดังนั้นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวม
วิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้น
การปฏิบัติทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 
แห่ง อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จาก
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 
2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 เป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2560) 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะหนึ่งที่อยู่ภายใต้การกับกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการ
พัฒนาก าลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรให้มีทักษะความช านาญด้านวิชาชีพ 
เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศไทย โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2477 จัดตั้งเป็นโรงเรียนประถม
วิสามัญเกษตรกรรมคลองรังสิต และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะเป็น “วิทยาลัยเกษตร
ปทุมธานี” จนถึงปี พ.ศ. 2531 จึงได้เปลี่ยนเป็นวิทยาเขตเกษตรปทุมธานี ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล จนถึงปี พ.ศ. 2548 ได้มีการยุบรวมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่งและจัดตั้งเป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวิทยาเขตเกษตรปทุมธานี เป็นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จนถึงปัจจุบัน (คณะเทคโนโลยีการเกษตร, 2560) 

 
 
 
 



 

2 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เปิด
โอกาสทางการศึกษา โดยการเปิดรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การสอบโควตา การสอบตรง 
รวมถึงการสอบแอดมิชชั่น ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบ TCAS แล้วนั้น ในปัจจุบันคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 5 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 1 
หลักสูตร ดังนี้ 
 

  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช  
  2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
  3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
  4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง  
  5.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
  6.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

 

การรับนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตรนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่จะมีนักศึกษาบางส่วนที่เป็นนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา เนื่องจากผลการเรียน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือเป็นนักศึกษาย้าย
สถานศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ด้วย นักศึกษากลุ่มนี้มีความประสงค์ที่จะน าผลการเรียนที่ เคยศึกษา
มาแล้ว แสดงความจ านงค์ขอเทียบโอนรายวิชา เพื่อให้สามารถน าความรู้มาขอยกเว้นรายวิชาในหลักสูตรได้ 
ผู้ปฏิบัติงานที่จะด าเนินการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนนั้น จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งต้องยึดถือกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานด้วย จากการด าเนินงานด้านการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านมานั้น ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรคในการท างานหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการด าเนินงาน ซึ่งมีนักศึกษา
บางส่วนที่ยังไม่เข้าใจในส่วนของการด าเนินงาน หรือการจัดเตรียมข้อมูล เอกสารของตัวนักศึกษาเอง ด้าน
การติดต่อสื่อสาร ทั้งจากตัวนักศึกษาเอง จากอาจารย์ หรือจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้เขียนจึงได้
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนผลการเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดจาก
การศึกษาในระบบ กรณีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เอง นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน การเทียบโอนผล
การเรียนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร รวมถึงการเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดจากการศึกษานอก
ระบบ ที่เกิดจากความรู้และประสบการณ์ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย  

 

การมีคู่มือในการปฏิบัติงาน เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้มี
ความชัดเจน มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ลดข้อผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้น สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ลดความล่าช้าในการให้บริการ สร้างความพึงพอในใจให้กับ
ผู้ใช้บริการ ดังนั้นผู้เขียน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรียน โดยได้รวบรวมขั้นตอน
และวิธีการปฏิบัติงาน ที่เป็นไปตามระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพ่ือใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป   
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วัตถุประสงค ์
 

 การจัดท าคู่มือการเทียบโอนผลการเรียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1.  เพ่ือน าเสนอขั้นตอนรายละเอียดของการปฏิบัติงานเทียบโอนผลการเรียนอย่างละเอียด 
 2.  เพ่ือรวบรวมข้อมูลการเทียบโอนผลการเรียน 
 3.  เพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างานได้ 
 

ขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติงาน 
 

 การจัดท าคู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระคลอบคลุมการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา กรณี
นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกรณี
นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่เข้ามาศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร การเทียบรายวิชาเนื่องจาก
หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายรายละเอียดในการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงาน โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องอ้างอิงไว้ใน
ภาคผนวกเป็นตัวอย่างให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
และถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งคู่มือ
การปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรียน มีเนื้อหา 5 บท ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

 บทที่ 1 บทน า กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จนมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 80 ปี 
จากโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมคลองรังสิต เป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรในปัจจุบัน 
 

 บทที่ 2 หลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วย หลักการการเทียบโอนผลการ
เรียนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนผลการเรียน  
 

 บทที่ 3 การวิเคราะห์งาน ประกอบด้วยโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
โครงสร้างของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงสร้างของฝ่ายวิชาการและวิจัย โครงสร้างของแผนกหลักสูตร 
 

 บทที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งเป็นการรวบรวมขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนผลการศึกษา โดยได้รวบรวมวิธีการและกระบวนการที่ส าคัญต่าง ๆ 
ไว้เพ่ือสะดวกในการใช้งาน 
 

 บทที ่5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ การปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานย่อมเกิดปัญหาและอุปสรรคที่
แตกต่างกัน ในการด าเนินงานเทียบโอนผลการเรียนก็มีปัญหาและอุปสรรค เข่นกัน ดังนั้นผู้เขียนคู่มือจึงได้
รวบรวมปัญหาและอุปสรรค จากประสบการณ์ของผู้เขียนเอง พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 การจัดท าคู่ปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้เขียนคาดหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับมีดังนี้ 
 1.  ผู้ปฏิบัติงาน ทราบขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
 2.  ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน   
 3.  บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานทดแทน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้ 
 

นิยามศัพท์  
 

 ผู้เขียนขออธิบายความหมายของค าย่อต่าง ๆ ที่เขียนไว้ในคู่มือเล่มนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าในที่
ตรงกันระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน ดังนี้ 
  

 การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การน าผลการเรียนที่นักศึกษาได้ศึกษามาแล้ว เทียบรายวิชา
เนื่องจากนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ทั้งนี้รายวิชาที่จะ
น ามาเทียบโอนผลการเรียนได้นั้น จะต้องมีค่าระดับคะแนน ตั้งแต่ C หรือ ค ขึ้นไป โดยผ่านการพิจารณาให้
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา 
 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หมายถึง การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วย
กิตโดยการน าความรู้และประสบการณ์ มาขอรับการประเมินเทียบโอน เพ่ือยกเว้นการเรียนรายวิชาใน
สถานศึกษาที่เข้าเรียน และนับเป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตร 
 ความรู้และประสบการณ์ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่เกิดจากการผ่าน
การศึกษา ฝึกอบรมในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย จากการประกอบอาชีพ จากประสบการณ์การ
ท างานที่ผ่านมา ที่สะท้อนถึงกระบวนการท างานและพัฒนาอาชีพ การฝึกอาชีพ การแสวงหาความรู้จาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ 
 การยกเว้นการเรียนรายวิชา หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ซึ่งมี
เนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตร โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
 การประเมินเบื้องต้น หมายถึง การสัมภาษณ์ ตรวจสอบหลักฐาน เพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคลที่มาขอ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาหรือกลุ่มวิชา มีความรู้ตามที่จะขอเทียบแน่นอนเพ่ือไม่ให้
เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่าย ทั้งผู้ขอเทียบโอนและสถานศึกษา 
 การศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
 การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีความยึดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมนผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการจัด
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่ม 
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  การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม หรือแหล่ง
ความรู้อื่น ๆ  
 อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาติดตามผลเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา 
 หัวหน้าสาขาวิชา หมายถึง อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท า
หน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับค าร้องของนักศึกษาและท าหน้าที่รับผิดชอบในสาขาวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอน 
 คณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา หมายถึง อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาซึ่งจะมี
คณะกรรมการจ านวน 3 ท่าน ในแต่ละหลักสูตร 
 Student Service Center หมายถึง ส่วนบริการด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่
จัดตั้งขึ้นภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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บทที่ 2 
หลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 หลักการ 
 

 การเทียบโอน เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจที่
จะศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเทียบโอนซึ่งเกิดจากการศึกษาในระบบ และการเทียบ
โอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งประโยชน์ของการเทียบโอนคือ 1) ไม่ต้อง
เสียเวลาในการเรียนสิ่งที่ตนเองมีความรู้แล้ว ประหยัดเวลาทรัพยากร 2) ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 3) วางแผนเส้นทางการศึกษาด้วยตนเอง 4) สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบคุณวุฒิอย่างเป็นระบบ
มีมาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์ในการเทียบโอนดังนี้ 
  1.  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่
ทบวงมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
  2.  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
  3.  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้ม
ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับระดับปริญญาตรี และไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้ม
ระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
  4.  เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรที่รับโอน 
  5.  รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่น ามาค านวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  6.  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอนอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
  7.  ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่า
ชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
  8.  ผู้ที่ขอเทียบโอนผลการเรียน จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม 
  
2.2 ความหมายของการเทียบโอน  
 

 การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การน าผลการเรียนรู้  ซึ่งเป็นความรู้จากทักษะและ
ประสบการณ์ ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาโดยจ าแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  1.  การศึกษาในระบบ (Formal Education; Formal Learning) คือ การจัดการเรียนการ
สอนโดยครูวิชาชีพอย่างเป็นระบบ ซึ่งมักเป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และในระดับ
มหาวิทยาลัย การศึกษาในระบบนั้นเป็นการศึกษาที่มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา ระยะเวลาใน
การศึกษา การวัดประเมินผล หลักสูตรและเงื่อนไขการศึกษาที่แน่นอน โดยในประเทศไทยแบ่งการศึกษาใน
ระบบออกเป็น 2 รูปแบบคือการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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  2.  การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) หรือการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เป็นการศึกษาที่มีการจัดหลักสูตร ระยะเวลาในการเรียนและการวัดและประเมินผลยืดหยุ่นสอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของผู้ เรียน โดยไม่ เป็นการจ ากัด อายุ  รูปแบบการเรียนการสอนหรือ
สถานที่ ส าหรับประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการศึกษานอกโรงเรียนอยู่เป็นจ านวนมาก 
โดยนิยมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหรือศูนย์การเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ได้ 
โดยภายในศูนย์จะมีอาจารย์ประจ าและอาจารย์อาสาสมัครเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  3.  การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เป็นการศึกษาที่ไม่มีรูปแบบตายตัว 
ไม่มีหลักสูตรและระยะเวลาในการเรียนที่แน่นอน โดยการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้เป็นการศึกษาองค์
ความรู้ต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์ตรงที่ได้ประสบในชีวิตประจ าวัน เช่นการฝึกอาชีพ หมายถึงการฝึกปฏิบัติ
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ฝีมือและทัศนคติจนท าให้ผู้รับการฝึกสามารถท างานในสาขาอาชีพที่รับการฝึกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอาจเป็นการฝึกทางด้านอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ อาทิทางด้านช่างทางด้านธุรกิจเป็นต้นหรือ
จากประสบการณ์การท างานซึ่งได้แก่ความสามารถทักษะที่สะท้อนถึงคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการสั่งสม
ประสบการณ์ในการท างานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  
2.3 ประเภทของการเทียบโอนผลการเรียน 
 

 จากประกาศกระทรวงมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ได้แบ่งประเภทของการเทียบโอนผลการเรียนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  1.  การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ หมายถึง การเทียบโอนผล
การเรียนของนักศึกษา ซึ่งอาจเกิดจากการย้ายสถานศึกษาการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการออกกลางคันหรือการ
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
  2.  การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ หมายถึง การเทียบโอนผลความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม เช่น การอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น การฝึกอาชีพ หรือความสามารถทักษะทีเ่กิดขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์ในการท างาน 
  การศึกษานอกระบบ คือ การเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ่งเพ่ือคุณวุฒิทางการศึกษา เป็นการเรียนรู้ที่
จัดให้กลุ่มบุคคลบางกลุ่ม ซ่ึงไม่ใช่ผู้เรียนตามปกติ เช่น การประชุมปฏิบัติการ การสัมมนา การประชุม
วิชาการ  การฝึกอบรม เป็นต้น  
  การศึกษาตามอัธยาศัย คือ การเรียนรู้ที่บุคคลเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ 
เช่น  หนังสือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน์ และจากประสบการณ์ต่าง  ๆ ซึ่งรวมถึงการ
ท่องเที่ยว ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์ชีวิต เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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วิธีการประเมินความรู้จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
  วิธีการประเมินความรู้จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือการเทียบ
ความรู้ มีดังนี้  (คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยรังสิต, 2561) 
  1.  การทดสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) การประเมินนี้เป็นการทดสอบ
มาตรฐานความรู้โดยหน่วยงานกลางซึ่งเป็นองค์กรมหาชน หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งมีมาตรฐาน
เทียบเท่ารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้
มาตรฐานการทดสอบและเกณฑ์การสอบผ่าน ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ/วิทยาลัย โดยการบันทึก
ผลทดสอบจากการเทียบโอนที่ผ่านเกณฑ์ ให้บันทึก “CS” (Credits from Standardized Test)  
  2.  การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Tests) การทดสอบ
ประเภทนี้เป็นการประเมินความรู้โดยมิได้ใช้ข้อสอบ มาตรฐานตามแบบแรก แต่เป็นการประเมินความรู้โดย
สาขาวิชา เช่น  

  2.1 การสอบข้อเขียน (Paper Exams) การสอบนี้จะถูกก าหนดโดยสาขาวิชา เพ่ือวัด
ความรู้ด้านเนื้อหา หรือความส าเร็จของผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยไม่ประสงค์จะเข้าเรียนวิชานั้น แต่
ประสงค์ที่จะแสดงว่าตนมีความรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น เพ่ือเทียบความรู้และโอนหน่วยกิต โดย
ข้อสอบที่สร้างขึ้นต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและบนพ้ืนฐานของเนื้อหาสาระที่สอน และต าราเรียนที่
ใช้ในรายวิชานั้น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นการเข้าสอบข้อสอบเดียวกันพร้อมกับนักศึกษาในระบบก็ได้ โดยต้องสอบได้
ตามเกณฑ์ของวิทยาลัย/คณะวิชาก าหนด  

  2.2 การสอบปากเปล่า (Oral Exams) เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจในรายวิชา
ที่นักศึกษาขอเทียบความรู้ซึ่งอาจจะประกอบด้วย การสัมภาษณ์ และการอภิปรายหัวข้อหรือตอบค าถามต่าง ๆ 
โดยอาจารย์ประจ าสาขาวิชา โดยเนื้อหาของการสอบจะอยู่บนพ้ืนฐานของรายวิชาที่เปิดสอน  

  2.3 การทดสอบทักษะปฏิบัติ เป็นการให้ผู้ที่ขอเทียบความรู้ได้สาธิตหรือแสดงออก
ถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบว่ามีทักษะ ความสามารถ ตรงกับผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ขอ
เทียบโอนหน่วยกิต  

  2.4 การสอบผสมผสาน สาขาวิชาอาจจะก าหนดให้มีการทดสอบโดยผสมผสาน
การทดสอบข้างต้น 2 วิธี หรือ 3 วิธี  

  2.5 การทดสอบอ่ืน ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย/คณะเห็นชอบ อาจจะก าหนดวิธีการ
ทดสอบที่นอกเหนือจากวิธีการข้างต้นก็ได้ เพ่ือเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับสาขาวิชานั้น 
ๆ โดยการบันทึกผลการทดสอบจากวิธีการประเมินนี้ ให้บันทึก “CE” (Credits from Exam)  
  3.  การประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ (Evaluation of Non-College 
Sponsored Training) การประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถน าผลการศึกษาหรือการ
ฝึกอบรมมาขอเทียบโอนผลการเรียนได้ การประเมินจะด าเนินการโดยสาขาวิชาที่รับเทียบโอน และปัจจัยที่
น ามาพิจารณามีดังนี้  

  3.1 ผลการศึกษา/อบรมที่มุ่งหวัง  
  3.2 ระยะเวลาในการศึกษา/อบรม (1 หน่วยกิตใช้เวลาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง)  
  3.3 เนื้อหาของหลักสูตรจะต้องไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  3.4 ระดับความยากของเนื้อหา  
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  3.5 วิธีการประเมินความส าเร็จของผลการศึกษา/อบรม Training) โดยการ
บันทึกผลการประเมินจากวิธีการประเมินนี้ ให้บันทึก “CT” (Credits from Training) 

  4.  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลการเรียนรู้มาก่อน (Evaluation of Prior Learning 
Portfolio/ Academic Portfolio) เป็นการสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
จากประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือขอเทียบโอนหน่วยกิต การขอเทียบความรู้รายวิชาเพ่ือโอนหน่วยกิต 
จากการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหรือประสบการณ์นี้ จ าเป็นต้องมีดุลยภาพระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
รวมทั้งความรอบรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น ๆ ดังนั้นการจัดแฟ้มรายงานผลการเรียนรู้ จึงเป็นวิธีที่
จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเทียบความรู้เพ่ือโอนหน่วยกิตได้ โดยไม่ต้องเข้าห้องเรียน แต่การเรียนรู้และ
ประสบการณ์ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ประสบการณ์เป็นวิธีหนึ่งของการเรียนรู้ ดังนั้นในการเทียบความรู้โดยใช้
ประสบการณ์นั้น ผู้ขอเทียบความรู้จะต้องแสดงหรือพิสูจน์ให้ได้ว่า ตนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งที่ท ามา แต่
ไม่ใช่เป็นการแสดงว่าตนได้ท าอะไรมาบ้าง ซึ่งเนื้อหาสาระจะต้องแสดงถึงความเชี่ยวชาญของผู้เรียน ทั้ง
ทางด้านความรู้และทักษะที่ผู้เรียนได้จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้  

  4.1 การเรียนรายวิชาซึ่งไม่มีหน่วยกิต  
  4.2 การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการสัมมนา  
  4.3 การศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้วยตนเอง  
  4.4 ประสบการณ์จากการท างาน  
  4.5 การด าเนินงานอาชีพด้านวัฒนธรรมและศิลปะ  
  4.6 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ  
  4.7 การทัศนศึกษา  
  4.8 กิจกรรมสาธารณกุศล และการบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชนและสังคม  
  4.9 กิจกรรมอาสาสมัคร  
  4.10 งานเต็มเวลาหรือบางเวลา  

ฯลฯ 
 

2.4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ 
ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้ 
 หมวด 3 ระบบการศึกษา 

มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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  (1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา 
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 

  (2) การศึกษานอกระบบ  เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ส าคัญของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

  (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม 
สื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็
ได้ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะ
เป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย  การ
ฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน 
 
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา 
 

โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ก าหนดให้มีการเทียบโอน
ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว เน้นให้สถานศึกษามีความเป็น
อิสระความคล่องตัว และมีเสรีภาพทางวิชาการภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษา โดยที่การเทียบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญาสามารถด าเนินการได้หลายวิธี  ดังนั้นทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ควรจะก าหนดแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เพ่ือเป็นข้อแนะน าทั่วไปเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนให้สถาบันต่าง  ๆ น าไปใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีปฏิบัติที่จะท าให้การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
เป็นไปอย่างยุติธรรม เชื่อถือ และตรวจสอบได้ มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและ
มาตรฐานทางวิชาการ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย จึงออกประกาศข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี
ในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาดังนี้ 

หลักการ 
1.  การเทียบโอนผลการเรียนต้องสามารถเทียบโอนผลการเรียนทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.  การเทียบโอนผลการเรียนยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่สถาบันอุดมศึกษายังคง

รักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3.  สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือ

ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า/ปรึกษาและด าเนินการให้มีการเทียบโอนผลการเรียนตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

4.  วิธีการและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินการเทียบความรู้และโอนหน่วยกิตต้องชัดเจน
สมเหตุสมผลและเชื่อถือได้รวมทั้งท าให้กระบวนการประเมินมีความโปร่งใสและประกันได้ว่าผู้ขอเทียบโอนผล
การเรียนทุกคนได้รับการพิจารณาอย่างยุติธรรม 
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5.  การประเมินการเทียบโอนผลการเรียนจะต้องชัดเจนและกรณีที่ผลการเรียนรู้คล้ายกันจะต้อง
ได้รับการพิจารณาด้วยบรรทัดฐานเดียวกัน 

6.  ควรมีการทบทวนวิธีการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนเป็นระยะ ๆ เพ่ือเพ่ิมความชัดเจน
ลดความซ้ าซ้อนของวิธีการประเมินและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและสังคม 

 
 แนวทางส าหรับวิธีการและหลักเกณฑ์การประเมิน 
  1.  วิธีการทั่วไป 
 1.1 การประเมินผลการเรียนควรด าเนินการดังนี้ 

 (1) ระบุระดับการศึกษาหลักสูตรและรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะเทียบโอนผลการ
เรียนให้ชัดเจน 
   (2) ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
   (3) สถาบันอุดมศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าผลการเรียนนั้นเพียงพอที่จะให้
เทียบโอนผลการเรียนหรือไม่ 

1.2 สถาบันอุดมศึกษาต้องประกาศวิธีการเทียบโอนผลการเรียนพร้อมแสดง
รายละเอียดและข้ันตอนการขอเทียบโอนและการประเมินอย่างชัดเจน 

1.3 สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดให้มีหน่วยงานหรืออาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญใน
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะเทียบโอนผลการเรียนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนรวมถึง
การให้ค าแนะน าแก่ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนด้วย 

1.4 การประเมินต้องอยู่บนพ้ืนฐานของหลักฐานการแสดงผลการเรียนตามวิธีการและ
เวลาที่ก าหนด 

1.5 การประเมินจะต้องค านึงถึงการพิจารณาที่ผ่านมาของกรณีที่ผลการเรียนรู้
คล้ายกันและควรมีการรวบรวมการพิจารณาท่ีผ่านมาเพ่ือให้แนวทางการตัดสินใจเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน 
 
  2.  หลักเกณฑ์การประเมิน 

2.1 ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติด้านความรู้พื้นฐานตามที่ก าหนด 
     ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยในระดับที่ขอเทียบ

โอนผลการเรียนดังนี้ 
(1) กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
(2) กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
2.2 สถาบันอุดมศึกษาอาจจะก าหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ของผู้ขอเทียบโอนผลการ

เรียนให้ชัดเจนเช่นผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาในคณะวิชาที่ต้องการขอ
เทียบโอนผลการเรียนตามวิธีที่สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาก าหนดเป็นต้น 

2.3 สถาบันอุดมศึกษาควรด าเนินการเทียบความรู้และโอนหน่วยกิตภายใต้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
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ก. หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ 
   ระดับปริญญาตรี  
   (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่
ทบวงมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
   (2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
   (3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือ
แต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า 
   (4) เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวม 
ของหลักสูตรที่รับโอน 
   (5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่น ามา
ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   (6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอนอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา 
   (7) ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 
   ระดับบัณฑิตศึกษา 
   (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าที่
ทบวงมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
   (2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
   (3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือ
แต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าหรือได้ระดับคะแนนตัวอักษร S  
   (4) การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่สถาบันอุดมศึกษา
ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
   (5) เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิต         
รวมของหลักสูตรที่รับโอน 
   (6) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่น ามา
ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   (7) ใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอนอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาและ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือเรียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   (8) ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
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ข. หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
   (1) การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรและระดับ
การศึกษาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอเทียบต้องการ 
   (2) การเทียบประสบการณ์จากการท างานต้องค านึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์   
เป็นหลัก 
   (3) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา และเกณฑ์
การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธี ให้เป็นไปตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด โดยความเห็นชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษา 
   (4) ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน
ตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จึง
จะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษรและไม่มีการน ามาคิด
คะแนนผลการเรียนหรือค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   (5) การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมิน เช่น ถ้าได้หน่วยกิตจากการ
ทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) ให้บันทึก “CS” (credits from standardized test) ถ้าได้หน่วยกิ
ตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (non-standardized tests) ให้บันทึก “CE” (credits from 
exam) ถ้าได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
(evaluation of non-sponsored training) ให้บันทึก “CT” (credits from Training) และถ้าได้หน่วยกิตจาก
การเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้บันทึก “CP” (credits from portfolio) เป็นต้น 
   (6) การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้หน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่ขอเทียบ และใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอนอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา ส าหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา ก าหนดให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่ขอเทียบ และหลักเกณฑ์การเทียบโอนระหว่าง
การศึกษาในระบบ 
 

 ข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการ 
  1.  สถาบันอุดมศึกษาควรเผยแพร่สารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน เกี่ยวกับกระบวนการขอเทียบ
โอนผลการเรียนแก่ผู้สนใจ เช่น จัดท าเอกสารคู่มือแนะน าวิธีการขอเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งมีรายละเอียดทุก
ขั้นตอนตั้งแต่การยื่นขอเทียบโอนผลการเรียน ค่าธรรมเนียม และการประเมิน เช่น การเตรียมตัว วิธีการวัดและ
ประเมินผล หลักเกณฑ์การตัดสิน การแจ้งผล และการอุทธรณ์ผลการประเมิน ในกรณีที่ผู้ขอเทียบโอนผลการ
เรียนเห็นว่าไม่ เป็นธรรม เป็นต้น 
  2.  ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ความรู้และทักษะที่ตนได้เรียนรู้มาว่า
สอดคล้องกับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินที่สถาบันอุดมศึกษา/คณะ
วิชาก าหนด ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนจึงต้องจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วน 
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ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ พ.ศ. 2545 
 

 โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ก าหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียน
จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และทบวงมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาไปแล้วนั้น 
เพ่ือการรักษามาตรฐานการศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนดังกล่าว ทบวงมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควร
ก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ขึ้น ฉะนั้น
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของ
ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของ
ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยออกประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยไว้ ดังนี้ 
 
  1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน 

1.1 ต้องมีความรู้ พ้ืนฐานตามที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาของ
ทบวงมหาวิทยาลัยในระดับที่ขอเทียบโอนผลการเรียนดังนี้ 

(1) กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

(2) กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

1.2 ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตาม
กฎหมายรับรอง 

1.3 สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา อาจก าหนด
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนเพ่ิมเติมก็ได้ เช่น ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยจะต้องสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาได้ในคณะวิชาที่ต้องการขอเทียบ
โอนผลการเรียน ตามวิธีที่สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาก าหนด เป็นต้น 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550 
 

 โดยที่เป็นการสมควรจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียนให้สอดคล้องกับความตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่ง
ก าหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ลงวันที่  29 กันยายน 2545 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาศัย
อ านาจตามมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมติสภา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2550 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  
 

 หมวด 1 การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ 
 

 ข้อ 13 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่าง
การศึกษาในระบบ ดังนี้ 
  1) ให้เทียบโอนรายวิชา หรือกลุ่มวิชา ซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มวิชาในสาขาวิชาที่นักศึกษาผู้ขอเทียบโอนศึกษาอยู่ 
  2) รายวิชาหรือกลุ่มวิชา ที่จะน ามาเทียบโอนต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ค หรือ C 
  3) รายวิชาหรือกลุ่มวิชา ที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่
เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
  4) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและ
ภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 ข้อ 14 ให้สถานศึกษาด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อผู้ขอเทียบโอนจะได้รับทราบจ านวนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต ที่จะต้องศึกษาเพ่ิมเติม
ตามหลักสูตร 
 กรณีจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่
ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาจะพิจารณาให้ขอเทียบโอน แต่ต้องไม่ เกินภาคการศึกษาที่ 2 ในปี
การศึกษานั้น 
 ข้อ 15 ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้ 
  1) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค 
และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึก Transfer Credits ไว้ในส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ใน
ใบแสดงผลการเรียน 
  2) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และ
ต้องใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้ก าหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน เพ่ือน ามา
คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “TC” (Transfer 
Credits)ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการเรียน 
 
 หมวด 2 การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่
การศึกษาในระบบ 
 

 ข้อ 16 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ มีดังนี้ 
  1) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้  จะกระท าได้โดยการทดสอบมาตรฐาน การ
ทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา /อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ และ
การประเมินแฟ้มสะสมงาน 
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  2) การเทียบโอนความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอน ใน
มหาวิทยาลัย โดยรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่
ของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
  3) การขอเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่อยู่ในสังกัดภาควิชาหรือสาขาวิชา
ใดให้ภาควิชาหรือสาขาวิชานั้น เป็นผู้ก าหนดวิธีการและการด าเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรู้
นั้นต้องได้รับผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ ากว่า ค หรือ C จึงจะให้นับจ านวนหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
นั้น 
  4) รายวิชาที่เทียบโอนให้จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึก Prior Learning Credits ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ ในใบ
แสดงผลการเรียน เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของ
องค์กรวิชาชีพนั้น 
  ในกรณีมีเหตุจ าเป็น มหาวิทยาลัยมีเอกสิทธิ์ที่จะให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาท าการประเมิน
ความรู้ของผู้ที่จะขอเทียบโอนความรู้ 
 ข้อ 17 ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
  1) หน่วยกิตที่ ได้รับการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก “CS” (Credits from 
Standardized Test)  
  2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก “CE” (Credits from 
Examination) 
  3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ให้
บันทึก “CT” (Credits from Training)  
  4) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึก “CP” (Credits from 
Portfolio) 
  การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในข้อ (1) (2) (3) และ (4) ให้บันทึกไว้
ส่วนท้ายของรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้อง ใช้ผล
การเรียนประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ก าหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพ่ือ
น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior 
Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการเรียน 
 ข้อ 18 ให้มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน
จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
 ข้อ 19 การเทียบโอนผลการเรียนในหมวดนี้ ไม่ใช้บังคับกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาภาค
สมทบพิเศษ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550 ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ที่เปลี่ยนแปลง ให้มี
ความเหมาะสม อาศัยอ านาจตามความในข้อ 17(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2558 และมีข้อที่เก่ียวข้องดังนี้  
 ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (5) ในข้อ 13 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550 
 “(5) ผู้ขอเทียบโอนที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือ
ปริญญาตรี สามารถเทียบโอนเข้าสู่การศึกษาในระบบได้โดยการทดสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวด
วิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน 
 การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่อยู่ในสังกัดภาควิชาหรือสาขาวิชา ให้สภาวิชาการ
เป็นผู้ก าหนดหลักการและวิธีการ แล้วให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาเป็นผู้ด าเนินการเทียบโอน โดยการ
ประเมินผลความรู้ และต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ค หรือ C จึงจะให้นับจ านวนหน่วยกิตรายวิชา
หรือกลุ่มวิชานั้น 
 กรณีมีเหตุจ าเป็น สถานศึกษาอาจมอบให้ให้ภาควิชาหรือสาขาวิชาท าการประเมินผลความรู้ ของผู้
ที่จะขอเทียบโอนความรู้ก็ได้” 
 ข้อ 4 ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจ
วินิจฉัย ตีความเพ่ือให้การปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ขอเทียบโอนที่ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 3 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับ 
 
2.5 แนวปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  

 การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม-ลดรายวิชา หรือการ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนนั้น นักศึกษาจะต้องปรึกษาหรือได้รับความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสิ้น เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาถือเป็นบุคคลที่มีความส าคัญและมีความใกล้ชิดกับ
นักศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษานั้นจะต้องมีแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ดังต่อไปนี้  (คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , 2557) 
 

 1.  คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษามีดังนี้ 
1.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
2.  มีความรับผิดชอบดี 
3.  ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 
4.  มีความรู้กว้างขวางและทันเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 
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5.  มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
6.  มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
7.  มีความเมตตากรุณา 
8.  ไวต่อการรับรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว 
9.  มีหลักจิตวิทยาในการให้ค าปรึกษาและมีจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา 
10.  มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี 
11.  รู้และปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี 

 
 2.  จรรยาบรรณของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษา ต้องมีหน้าที่ให้การปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ อบรม ดูแลนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาจึงต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณ ดังนี้ 

1.  ต้องค านึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษาโดยไม่กระท าการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่
นักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม 

2.  ต้องรักษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนักศึกษาในความดูแลไว้เป็นความลับ 
3.  ต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ (ภายในขอบเขตความสามารถของตน) 

หากมีปัญหาใดที่เกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ก็ให้ค าแนะน านักศึกษาผู้นั้นไปรับบริการจากบุคลากรอ่ืนที่
คาดว่าจะให้ความช่วยเหลือนักศึกษาได้ 

4.  ไม่วิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือสถาบันใดให้นักศึกษาฟังในทางที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
บุคคลหรือสถาบันนั้น ๆ 

5.  ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในสาขาที่ตนสอน และมี
ศีลธรรมจรรยาที่ดีงามเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 

 
 3.  หน้าที่อาจารย์ท่ีปรึกษา 
      อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ดังนี้ 
      1.  หน้าที่ของอาจารย์ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานสอนวิจัย และให้บริการวิชาการ 

 1.1 ท าการสอนและศึกษาอบรม 
 1.2 วิจัยและค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
 1.3 ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 1.4 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 1.5 ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
2.  หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การเลือกวิชาเรียน และการ
ลงทะเบียน 
  2.2 ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
  2.3 ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านการวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  2.4 ให้ค าแนะน านักศึกษาเก่ียวกับวิธีการเรียนและการศึกษาค้นคว้า 
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  2.5 ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าหรือ
ตักเตือนเมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ าลง 
  2.6 ให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาด้านการเรียน
ในวิชาต่าง ๆ 
  2.7 ให้ความรู้เกี่ยวกับการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  2.8 ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงและการประกอบอาชีพ 
  2.9 ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการฝึกงาน/สหกิจศึกษา 

3.  หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการพัฒนานักศึกษา 
3.1 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

และชุมชน 
3.2 ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปัญหาสังคม เช่น การปรับตัวและ

การคบเพ่ือน 
3.4 ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติและจริยธรรม 
3.5 ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพการงาน ในมุมมองทางด้านต่าง ๆ เช่นลักษณะของงาน

สภาพแวดล้อมของงานตลาดแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 
3.6 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

4.  หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านทั่วไป 
4.1 พิจารณาค าร้องต่าง ๆ ของนักศึกษาและด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
4.2 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกองพัฒนา

นักศึกษา (กพน.) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เพ่ือช่วยเหลือในกรณีท่ีมีปัญหา 
4.3 ก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ เพ่ือขอค าปรึกษาแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 
4.4 ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาจากเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th 
4.5 เก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือใช้กับระเบียนสะสม

ของนักศึกษา 
4.6 สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษาอาจารย์และมหาวิทยาลัย 
4.7 ให้การรับรองนักศึกษา เมื่อนักศึกษาต้องการน าเอกสารไปแสดงแก่ผู้ อ่ืน เช่น 

การศึกษาต่อ การรับทุนการศึกษา เป็นต้น 
4.8 ป้อนข้อมูลย้อนกลับมายังผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษา 
4.9 ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารคณะ 
4.10 ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และหน้าที่ของนักศึกษาต่ออาจารย์

ที่ปรึกษา 
4.11 ตักเตือนนักศึกษาที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม เช่น แต่งกายผิดระเบียบ เป็นต้น 
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 4.  ข้อปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
1.  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษา 
2.  ควรก าหนดวันเพ่ือให้ท าความรู้จักนักศึกษาและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ

และระเบียบต่าง ๆ ให้นักศึกษาเข้าใจก่อนลงทะเบียนเรียน 
3.  ควรก าหนดวันนัดพบนักศึกษา เพ่ือสอบถามถึงผลการสอบกลางภาค และแก้ไขปัญหาต่าง 

ๆของนักศึกษา 
4.  ติดตารางการท างานไว้ที่ท างาน หรือให้หมายเลขโทรศัพท์ หรือตั้งกลุ่มสังคมออนไลน์

เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบและสามารถติดต่อได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหา 
5.  มีความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ข่าวสังคมเศรษฐกิจ

และการเมืองให้ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือน ามาใช้ประกอบในการให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษา 
6.  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 5.  เทคนิคในการให้ค าปรึกษาการให้ค าแนะน า (Advising)  
      เป็นวิธีที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้การช่วยเหลือนักศึกษา สิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน านักศึกษา
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่ใช้กันอยู่เป็นประจ า เช่น การลงทะเบียนเรียน 
การเพ่ิมหรือลดวิชาเรียน หรือบางกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะและประสบการณ์มากกว่า
นักศึกษา อาจให้ค าแนะน า เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็น และสามารถแก้ปัญหาได้ การให้
ค าแนะน าให้เหมาะสมกับปัญหาที่เก่ียวกับอารมณ์รุนแรง ปัญหาบุคลิกภาพ หรือปัญหาที่ต้องตัดสินใจเลือก
ท าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การเลือกอาชีพ การเลือกสาขาวิชาเอก เป็นต้น 
      การให้ค าปรึกษา(Counseling) เป็นกระบวนการการช่วยเหลือให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง
สภาพแวดล้อม และปัญหาที่เผชิญอยู่ และสามารถใช้ความเข้าใจดังกล่าวในการแก้ปัญหา หรือตัดสินใจเลือก
เป้าหมายในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง เพ่ือการปรับตัวที่ดีในอนาคต เทคนิคในการให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาที่ส าคัญที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ มีดังต่อไปนี้ 

1.  การฟัง (Listening) หมายถึง การฟังที่แสดงความสนใจต่อนักศึกษา เป็นการตั้งใจฟังด้วยหู
ต่อค าพูด เทคนิคในการฟังนี้จ าเป็นต้องมีการใส่ใจ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ประกอบด้วยการประสานสายตา การ
วางท่าทางอย่างสบาย การใช้มือประกอบการพูดที่แสดงถึงความสนใจต่อนักศึกษาในการฟังนี้  บางครั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาอาจสะท้อนข้อความ หรือตีความให้กระจ่างชัด หรือถามค าถามเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและ
ความต้องการของนักศึกษา 

2.  การน า (Leading) เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาซึ่งบางครั้งไม่กล้าพูดได้พูดออกมา การน าจึงเป็น
การกระตุ้นให้นักศึกษาส ารวจ หรือแสดงออกถึงความรู้สึกทางด้านทัศนคติ ค่านิยม หรือพฤติกรรมของตน 

3.  การสะท้อนกลับ (Reflecting) เป็นการช่วยท าให้นักศึกษาเข้าใจตนเองเกี่ยวกับความรู้สึก
ประสบการณ ์หรือปัญหาได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น 

4.  การเผชิญหน้า (Confrontation) เป็นเทคนิคที่อาจารย์ที่ปรึกษาใช้ในกรณีที่พบว่า นักศึกษามี
ความขัดแย้งกันในความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม โดยการน าความขัดแย้งมาน าเสนอในรูปประโยคบอกเล่า 
และจะใช้ค าว่า “และ” เชื่อมระหว่างความขัดแย้ง 2 ประเด็นโดยห้ามใช้ค าว่า “แต่” เชื่อมโดยเด็ดขาดเพราะจะ
เป็นการต าหนิ 
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5.  การตั้งค าถาม (Questioning) อาจารย์ที่ปรึกษาควรใช้ค าถามที่เหมาะสม และใช้ค าถามเพ่ือให้
ได้ค าตอบที่แน่ชัด โดยมีจุดมุ่งหมายจะสร้างความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ ของนักศึกษา 

6.  การตีความ (Interpretation) เป็นกระบวนการที่อาจารย์ที่ปรึกษาอธิบายความหมายของ
เหตุการณ์ ให้นักศึกษาได้เข้าใจปัญหาของตนเอง ในด้านอ่ืนที่อาจยังไม่ได้มองมาก่อน และช่วยให้นักศึกษาได้
เข้าใจถึงปัญหาของตนเองให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

7.  การสรุป (Summarization) คือการที่อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมความคิด และความรู้สึกที่ส าคัญ 
ๆ ที่นักศึกษาแสดงออก การสรุปจึงเป็นการให้นักศึกษาส ารวจความคิด และความรู้สึกของตนเองให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น 

8.  การให้ข้อมูล (Informing) เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลที่จ าเป็นในการปรึกษา ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมของสังคม ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจ หรือเห็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา 

9.  การให้ก าลังใจ (Encouragement) เมื่อมีปัญหานักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษามัก
มีความรู้สึกท้อแท้ ขาดความม่ันใจ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรช่วยกระตุ้นให้ก าลังใจแก่นักศึกษา สู้ปัญหาเกิด
ความมั่นใจและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา 

10.  การเสนอแนะ (Suggestion) ในบางกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาอาจเสนอความคิดเห็นที่เหมาะสม 
เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษา การเสนอแนะดังกล่าว ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เหตุผลของ
ตนเอง ให้มากเพ่ือให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เทคนิคในการให้ค าปรึกษาดังกล่าวเป็นเทคนิคการ
ให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งต้องมีการศึกษาอบรมและมีการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ความช านาญ จึงจะ
สามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้อย่างกว้างขวาง อาจารย์ที่ปรึกษาที่มิได้ผ่านการอบรมทางด้านนี้โดยเฉพาะ 
แต่มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือนักศึกษา จึงต้องศึกษาและฝึกเทคนิคดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความรู้ความช านาญในระดับ
หนึ่ง อย่างไรก็ตามปัญหาของนักศึกษาบางกรณีเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก หรือการแก้ไขต้องใช้เวลา เช่น ปัญหา
ด้านการเงิน ปัญหาครอบครัวที่มีการขัดแย้งระหว่างบิดามารดา อาจารย์ที่ปรึกษาควรช่วยแนะน านักศึกษาให้
ยอมรับสภาพและหาทางคลี่คลายปัญหา ต่อไปในขณะที่มีปัญหานักศึกษาอาจมีอาการเก็บกด อาจารย์ที่ปรึกษา
ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษา  ได้ระบายอารมณ์หรือความรู้สึกด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดี ควรให้ก าลังใจให้ความอบอุ่น 
โดยใช้เทคนิคที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ถ้านักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับ
อารมณ์ ปัญหาการเลือกอาชีพการเลือกสาขาวิชา หรือปัญหาที่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่ส าคัญมาก อาจารย์ที่
ปรึกษาควรแนะน าให้นักศึกษาไปขอรับความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น นักแนะแนวที่กองพัฒนา
นักศึกษา นักจิตวิทยาซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์งาน 

 
3.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม หมายถึงการสร้างบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยี สามารถคิดค้นและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาได้ ดังนั้นนักศึกษาจะต้อง
เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติได้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
 โดยมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยดังนี้  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ประกอบด้วย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ประกอบด้วย อธิการบดี หน่วยตรวจสอบภายใน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี  
ประกอบด้วย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  คณบดีคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้อ านวยการวิทยาลัย
แพทย์แผนไทย ส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กอง
บริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองประชาสัมพันธ์ ส านักงานจัดการทรัพย์สินส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา ส านักงานสหกิจศึกษา และได้จัดตั้งสถาบัน/ส านักประกอบด้วยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อไปนี้ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
สภาคณาจารย ์
และข้าราชการ 

สภาวิชาการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

ส านักงานอธิการบดี (10) คณะ (11) สถาบัน / ส านักงาน 
(6) 

วิทยาลัย (1) 

- กองกลาง 
- กองคลัง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองบริหารงานบุคคล 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- กองประชาสัมพันธ ์
- ส านักจัดการทรัพย์สิน 
- กองอาคารสถานที ่
- กองยุทธศาสตร์
ต่างประเทศ 
- กองกฎหมาย 
 
 
 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
- คณะศิลปศาสตร์ 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
 
 

-สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
-สหกิจศึกษา 
- ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- ส านักบัณฑิตศึกษา 
 
 
 

วิทยาลยัการแพทย์
แผนไทย 
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3.2 โครงสร้างคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีโครงสร้างการบริหาร
หน่วยงาน ประกอบด้วย คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ หัวหน้า
ส านักงานคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และรองคณบดี เป็นผู้บริหาร โดยได้แบ่งการบริหารหน่วยงานออกเป็น 3 
ฝ่าย ซึ่งมีรองคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแล ได้แก่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายบริหารและวางแผน ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา ซึ่งทุกหน่วยงานได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของคณะ ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 2  โครงสร้างคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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3.3 โครงสร้างฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3  โครงสร้างฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีภารกิจในการสนับสนุนการบริหารงานและ
ด าเนินงานตามภาระหน้าที่ของคณะ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
การให้บริการทางการศึกษา ประกอบด้วย 12 แผนก ดังนี้ 
 
 แผนกที่ 1 สารบรรณฝ่ายมีหน้าที่หลักดังนี้ 

1.  งานรับส่งหนังสือ 
2.  งานตารางสอน 
3.  งานเบิกค่าสอนระดับปริญญาตรี 
4.  งานอาจารย์พิเศษ 
5.  การจัดเตรียมเอกสารประชุมต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 

 

สารบรรณฝ่าย 

แผนกทะเบียนและวัดผล 

แผนกหลักสูตร 

แผนกบัณฑิตศึกษา 

แผนกวิจัย 

แผนกบริการวิชาการ 

แผนกฝึกงานและสหกิจศึกษา 

แผนกวิเทศสัมพันธ์ 

แผนกเทคโนโลยีการศึกษา 

แผนกห้องสมุด 

แผนกประกันคุณภาพการศึกษา 

งานฟาร์ม 
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 แผนกที่ 2 แผนกทะเบียนและวัดผลมีหน้าที่หลักดังนี้ 
1.  งานรับเข้าศึกษาแผนการรับนักศึกษา 
2.  ด าเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
3.  ด าเนินงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนก าหนด และนักศึกษาตกค้างหลักสูตรที่ไม่สามารถลงทะเบียนในระบบของ
มหาวิทยาลัยได้ 

4.  การด าเนินการตามใบค าร้องของนักศึกษา เช่น การลงทะเบียนล่าช้า การลงทะเบียนเพ่ิม-
ถอนรายวิชา การลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ การลาออกจากการเป็นนักศึกษ าการลาพักการ
เรียนการขอคืนสภาพนักศึกษา เป็นต้น 
  
 แผนกที่ 3 แผนกหลักสูตร มีหน้าทีห่ลักดังนี้ 

1.  ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
2.  งานเทียบโอนผลการเรียน 
3.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตร สมอ.07 ทุกภาคการศึกษา 
4.  ตรวจสอบและติดตาม การด าเนินงาน มคอ.3-7 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ทุกภาคการศึกษา 
5.  ประเมินผลการใช้หลักสูตรและความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียน

การสอน ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกชั้นปี 
ทุกปีการศึกษา ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

6.  ประมวลผลการประเมินต่าง ๆ เสนอประธานหลักสูตร และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริหาร 

 
 แผนกที่ 4 แผนกบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่หลักดังนี้ 

1.  งานรับนักศึกษา แผนการรับนักศึกษา  
2.  งานทะเบียนของนักศึกษา  
3.  จัดท าแบบเปิดและแผนการเรียน  
4.  งานตารางสอน  
5.  งานเบิกค่าสอน  
6.  ด าเนินการตามค าร้องของนักศึกษา เช่น การลงทะเบียนเรียน การลาพักการศึกษา การ

ลาออก การขอส าเร็จการศึกษา การเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การขอสอบหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

7.  งานอาจารย์พิเศษ  
8.  งานด้านการสอบคัดเลือก  
9.  งานด้านเอกสารการประชุมต่าง ๆ 
10.  การจัดท าค าสั่ง ประกาศที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
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 แผนกที่ 5 แผนกวิจัย มีหน้าที่หลักดังนี้ 
1.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน ระหว่าง ระดับสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัย 

ในการจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล 
2.  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท างานวิจัยในเรื่องต่าง ๆ ที่รับทราบมาจากมหาวิทยาลัย (สวพ.) 

แจ้งนักวิจัยทราบ 
3.  เก็บรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานวิจัย ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมาย 
4.  ให้บริการข้อมูลด้านงานวิจัยทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพตามตัวบ่งชี้ 
5.  จัดเตรียมเอกสารส าหรับการประชุม /เข้าร่วมประชุม/ จดบันทึกการประชุม/ พิมพ์

รายงานการประชุม 
6.  รับผิดชอบการจัดท าข้อมูล SAR ตามองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมาย 
7.  ตรวจเช็คเอกสารขั้นตอนการด าเนินงานและการเบิกจ่ายของนักวิจัยเบื้องต้น ส่งแผนก

การเงิน 
8.  พิมพ์หนังสือราชการส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 

  
 แผนกที่ 6 แผนกบริการวิชาการ มีหน้าที่หลักดังนี้ 

1.  ก าหนดนโยบายวางแผนและพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

2.  ส ารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน พิจารณาโครงการและจัดท าแผน
บริการวิชาการ 

3.  จัดกิจกรรมความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

4.  ติดตาม ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ เข้ากับภารกิจด้านอ่ืน ๆ 
5.  ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม 
6.  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของ

หน่วยงาน สอดคล้องกับตัวบ่งชี้มาตรฐานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 
7.  ส่งเสริมกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรในคณะและมหาวิทยาลัย 
8.  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
 

 แผนกที่ 7 แผนกฝึกงาน และสหกิจศึกษา มีหน้าที่หลักดังนี้ 
1.  จัดท าเอกสารคู่มือ หนังสือส่งตัวนักศึกษา เพ่ือเข้ารับการฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
2.  ให้ค าแนะน านักศึกษาในการเตรียมตัวและการลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน และสหกิจ

ศึกษารวมทั้งการช่วยเหลือแนะน าในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการฝึกงาน และสหกิจศึกษาทุกด้าน 
3.  จัดนิเทศนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
4.  ประสานงานกับอาจารย์ในสาขาเพ่ือจัดท าแผนการนิเทศงานของผู้รับผิดชอบทั้งในส่วน

ของฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
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5.  รวบรวมผลการประเมินจากสถานประกอบการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละสาขา 
6.  ประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาฝึกงาน และสหกิจศึกษาทุก ๆ ด้านภายใน

คณะกับส านักงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
 แผนกที่ 8 แผนกวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่หลักดังนี้ 

1.  จัดท าแผนงานด้านวิเทศสัมพันธ์เพ่ือสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ
ร่วมกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.  การประสานงานและด าเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
หรือองค์กรต่างประเทศด้านวิชาการทุนการศึกษาฝึกอบรมวิจัยดูงานโครงการแลกเปลี่ยนและอ่ืน ๆ 

3.  อ านวยความสะดวกในการให้บริการการต้อนรับ 
4.  ติดตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานต่าง ๆ 

 
 แผนกที่ 9 แผนกเทคโนโลยีการศึกษา มีหน้าที่หลักดังนี้ 

1.  สนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน 
2.  สนับสนุนและประสานงานด้านวิจัยและพัฒนา 
3.  จัดท าฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ มาใช้อย่าง

เป็นระบบเพ่ือสามารถน า ไปใช้และเกิดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมาย 
 

 แผนกที่ 10 แผนกประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่หลักดังนี้ 
1.  จัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.  เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
3.  ให้ค าปรึกษา แนะน า และบริการข้อมูล เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพ่ือรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา  
5.  จัดท าข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมาย  
6.  จัดท ารายงานการประเมินตนประจ าปีระดับคณะ 
7.  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะ 

กรรมการประจ าคณะ 
8.  งานด้านการจัดการความรู้ (KM)    
 

 แผนกที่ 11 แผนกห้องสมุด มีหน้าที่หลักดังนี้ 
1.  การรวบรวมและจัดเก็บสถิติต่าง ๆ ของห้องสมุด 
2.  การบริการยืม-คืนหนังสือ 
3.  การบริการให้ค าปรึกษาแนะน าการบริการ 
4.  การคัดเลือกหนังสือสิ่งพิมพ์การจัดหาสารนิเทศเข้าห้องสมุด 
5.  การเตรียมและลงทะเบียนหนังสือการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือและท าบัตรรายการ 
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6.  การเรียงหนังสือขึ้นชั้นการรักษาหนังสือการซ่อมแซมหนังสือและเย็บเล่มวารสาร 
 

 แผนกที่ 12 แผนกงานฟาร์ม มีหน้าที่หลักดังนี้ 
1.  ด าเนินการผลิตตามเป้าหมายที่สาขาก าหนด 
2.  ตรวจสอบและดูแลความเป็นอยู่ของสัตว์ป้องกันโรคและรักษาสุขภาพของสัตว์ให้ดีอยู่เสมอ 
3.  จัดท าบันทึกจ านวนสัตว์ ทรัพยากร ผลผลิต และการจ าหน่าย และรายงานต่อสาขาเป็นราย

เดือน 
4.  รักษาทรัพย์สินของหน่วยผลิตมิให้สูญหาย และบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ของหน่วย

ผลิตให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ 
5.  เตรียมสัตว์หรือผลผลิตจากสัตว์ส าหรับการสอนภาคปฏิบัติ ในวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามแผนที่

ก าหนดแต่ละภาคเรียน 
6.  เตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับการสอบภาคปฏิบัติ ในวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามแผนที่ก าหนด

แต่ละภาคเรียน 
7.  ควบคุมดูแลความสะอาดเรียบร้อย ของหน่วยผลิตทั้งภายในอาคาร และภูมิทัศน์ 
8.  สาธิตการปฏิบัติด้านเทคนิคต่อนักศึกษา และน าการเยี่ยมชม หรือสาธิตแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม

กิจการ 
9.  ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของคนงานฟาร์มสัตวศาสตร์ 
10.  วางแผนการใช้ทรัพยากรหน่วยผลิต เช่น อาหาร เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง ให้มีความ

ต่อเนื่อง 
11.  หาตลาดและควบคุมการจ าหน่วยผลผลิต 
12.  ประสานงานในการจัดซื้อวัสดุงานฟาร์ม และวัสดุฝึก 
13.  ประสานจัดท าบัญชีงานฟาร์มหน่วยผลิตในสาขาสัตวศาสตร์ 
14.  ด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ 
15.  ด าเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์หรือหาเครื่องมือส าหรับงานโครงการ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
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3.4 โครงสร้างงานแผนกหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  โครงสร้างงานแผนกหลักสูตร 
 
3.5 ภาระหน้าที่ของแผนกหลักสูตร 
 

 แผนกหลักสูตร ประกอบด้วย หัวหน้าแผนกหลักสูตร (ผศ.ดร.ปาลิดา  ตั้งอนุรัตน์) และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนกหลักสูตร (นางสาวหฤทัย  ตันกุละ) ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้ 
 

 งานพัฒนาหลักสูตร  
 ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ รวมถึงการจัดท าหลักสูตรใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร จัดให้มีการประชุมเพ่ือด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละรอบการพัฒนาปรับปรุงนั้น ต้องด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดไว้ ด าเนินการศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับ
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เช่น การประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต การ
ประเมินความพึงพอใจหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร เป็นต้น 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร จัดท าเอกสารการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 
 
 
 

หัวหน้าแผนกหลักสูตร 
ผศ.ดร.ปาลิดา  ตั้งอนุรัตน์ 

งานพัฒนาหลักสูตร 

งาน สมอ.07 

งาน มคอ. 

งานเทียบโอนผลการเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ 

เจ้าหน้าที่แผนกหลักสูตร 
นางสาวหฤทัย  ตันกุละ 
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 งาน สมอ.07 
 สมอ.07 คือ แบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตร จะต้องจัดท าแบบรายงาน สมอ.07 ทั้ง
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งต้องรายงานผลการด าเนินงานทุกภาคการศึกษา ภายใน 30 วัน นับ
แต่วันสุดท้ายของภาคการเรียน (ใช้ส าหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เท่านั้น 
ส าหรับหลักสูตรที่ใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) จะจัดท าแบบ
รายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เมื่อต้องเสนอหลักสูตร
ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ เพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น 
 
 งาน มคอ.  
 เป็นการด าเนินงานในระบบโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดท าหลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โปรแกรม TQF) ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีรหัสประจ าตัว เพ่ือเข้าไปด าเนินการใด ๆ ในโปรแกรม โดยมีหน้าทีห่ลัก ดังนี้  
 1.  บันทึกผลข้อมูลรายวิชาและก าหนดผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา  (โดเมน 6 ด้าน 
และ Curriculum mapping ของแต่ละรายวิชา) 
 2.  บันทึกผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา 
 3.  ยืนยันการส่งผลข้อมูล มคอ. 
 4.  ติดตาม และรายงานผลการจัดท า มคอ. ของแต่ละภาคการศึกษา 
 
 งานเทียบโอนผลการเรียน 
 งานเทียบโอนผลการเรียน เป็นงานที่ต้องใช้ความถูกต้อง ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ รวมถึง
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง อีกทั้งเป็นงานที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานอ่ืน ๆ หลายหน่วยงาน ดังนั้นในการ
ปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอน ต้องตรวจสอบความถูกต้องให้ถี่ถ้วน ทั้งนี้เพ่ือลดปัญหาข้อผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดขึ้น งานเทียบโอนผลการเรียนต้องด าเนินการเริ่มตั้งแต่ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอน
ผลการเรียน ตรวจสอบค าร้องของนักศึกษาและเอกสารแนบ จัดท าหนังสือขอเทียบรายวิชาไปยังคณะ
ต่าง ๆ เมื่อได้รับผลการเทียบโอนรายวิชาแล้วต้องแจ้งผลการเทียบโอนให้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษา
ช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน พร้อมทั้งแจ้งให้นักศึกษาถอนรายวิชาที่เทียบโอนได้ จัดท า
หนังสือแจ้งผลการเทียบโอนรายวิชาให้กับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือด าเนินการยกเว้น
รายวิชาให้กับนักศึกษา 
  
 ประเมินความพึงพอใจ 
 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจให้กับอาจารย์และนักศึกษา เพ่ือรองรับการตรวจประกัน
คุณภาพประจ าปีการศึกษา โดยจะท าการประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษาทุกชั้นปี                  
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ดังนี้ 
 1.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของหลักสูตร 
 2.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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 3.  แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อคุณภาพของหลักสูตร 
 4.  แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 5.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 
 พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินทั้งหมดให้ประธานหลักสูตร และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ   
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บทที่ 4 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  

 การให้การบริการกับนักศึกษาซึ่งมีจ านวนมากนั้น หากการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการนักศึกษา ไม่มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน จะส่งผลให้การท างานไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
และไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นขั้นตอนการด าเนินงานจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือ
ก าหนดให้มีแนวทางการปฏิบัติงานส าหรับผู้รับผิดชอบงาน ได้เป็นข้อมูลในการศึกษา ในการให้บริการ
รวมถึงท าให้วิธีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรียนเล่มนี้  เป็นการรวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
เทียบโอนผลการเรียน เพ่ือสะดวกในการใช้งาน ให้การปฏิบัติงานในกระบวนงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ
ในส่วนของคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ จะขอกล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานการเทียบโอนผลการเรียนที่เกิด
จากการศึกษาในระบบ การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 ในการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษานั้น มีแผนผังแสดงขั้นตอน การปฏิบัติงาน 
ดังต่อไปนี้  โดยจะแสดงการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา ซึ่งเป็นแผนผังที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง ซ่ึงก าหนดรูปภาพสัญลักษณ์ของแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) แทน
ความหมายการปฏิบัติงาน ดังภาพต่อไปนี้ 
 

รูปภาพสัญลักษณ์ ความหมายของสัญลักษณ์ 
 

 
เริ่มต้นหรือจบ Flowchart (Start or Stop) 

 

 
การประมวลผล (Process) 

 

 
การตัดสินใจ (Decision) 

 

 
จุดเชื่อมต่อ (Connector) 

 ทิศทางการท างาน (Direction of Flow) 
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4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงได้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดังขั้นตอนต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
 
อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

 1.  เจ้าหน้าที่แผนกหลักสูตร ท าบันทึกขอความอนุเคราะห์ประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเสนอ
รายชื่อบุคคล เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน จ านวนหลักสูตรละ 3 คน เพ่ือท าหน้าที่
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 2.  ประธานหลักสูตรเสนอรายชื่อ  
 3.  แผนกหลักสูตรจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
 4.  เสนอลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
 5.  เมื่อคณบดีลงนามในค าสั่งแล้ว เจ้าหน้าที่แผนกหลักสูตรประกาศแจ้งคณะกรรมการรับทราบ 
 

เริ่ม 
 

ท าบันทึกให้หลักสูตรเสนอรายชื่อ 
 

หลักสูตรเสนอรายชื่อ 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

เสนอคณบดีลงนาม 

ประกาศแจ้งคณะกรรมการ 

สิ้นสุด 
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ถูกต้อง 

แก้ไข 

4.2 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ 
 

 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน นักศึกษาสามารถน าผลการเรียนที่ศึกษา
มาแล้วจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือจากสถาบันการศึกษาอ่ืน มาเป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชาในหลักสูตรได้ โดยนักศึกษาสามารถน าผลการเรียนมาขอเทียบโอนรายวิชาได้  ดังขั้นตอน
ต่อไปนี้ 
 

 4.2.1 การเทียบโอนผลการเรียน กรณีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  

         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาเขียนค าร้อง 

เสนอค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวหน้าสาวิชา 

ส่งค าร้องที่แผนกหลักสูตร 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

เสนอคณบดี 

ท าบันทึกขอเทียบโอนรายวิชาไป
คณะที่เก่ียวข้อง 

เริ่ม 
 

ต่อ
อ 
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เทียบโอนได้ เทียบโอนไม่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 6  ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียน กรณีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

แจ้งผลเทียบโอนให้นักศึกษา 

แจ้งนักศึกษาช าระเงิน 

บันทึกแจ้ง สวท. 

แจ้งนักศึกษารับเอกสารคืน /
ลงทะเบียนเรียนใหม่ 

สิ้นสุด 
 

พิจารณา 

ต่อ
อ 

นักศึกษาน าค าร้องช าระเงินที่  
Student Service Center 

ส่งคืนค าร้องที่แผนกหลักสูตร 

แจ้งนักศึกษาถอนรายวิชา 

แจ้งผลเทียบโอนกลับคณะ 
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อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

 1.  นักศึกษารับค าร้องเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชาและค าร้องทั่วไป ที่แผนกหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ
และวิ จั ย  หรื อสามารถดาวน์ โหลดที่ เ วปไซด์ ของส านั กส่ ง เสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยน 
(http://www.oreg.rmutt.ac.th)  
 2.  นักศึกษาน าค าร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 3.  นักศึกษาน าค าร้องที่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาแล้ว ส่งที่
แผนกหลักสูตร  
 4.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น การกรอกรหัสนักศึกษา ต้องให้นักศึกษา
กรอกรหัสที่เข้าศึกษาใหม่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับนักศึกษาได้ เพ่ือแจ้งผลการเทียบโอนให้กับ
นักศึกษาได้ ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารแนบ ได้แก่ ค าอธิบายรายวิชา และใบแสดงผลการเรียน เมื่อเอกสารถูกต้องแล้วน าเสนอค าร้อง
ต่อคณบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 5.  ท าบันทึกข้อความขอเทียบโอนรายวิชาไปยังคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้   
 5.1 รายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 01 ท าบันทึกแจ้งไปยังคณะศิลปศาสตร์ 
 5.2 รายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 09 ท าบันทึกแจ้งไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5.3 รายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 11 ท าบันทึกแจ้งไปยังวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
 5.4 รายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 03 ท าบันทึกไปยังสาขาวิชาภายในคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 
 ทั้งนี้ในเอกสารที่ขอเทียบโอนผลการเรียนแต่ละชุดจะประกอบไปด้วย  
  5.4.1 ค าร้องทั่วไป  
  5.4.2 ค าร้องขอเทียบโอน/ยกเว้นผลรายวิชา ซึ่งนักศึกษาจะต้องกรอกค าร้อง ภาควิชาละ 
1 ฉบับ เช่น นักศึกษาขอเทียบรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ชีววิทยาทั่วไป เคมีทั่วไป 3 รายวิชา 
นักศึกษาจะต้องกรอกค าร้องขอเทียบโอน/ยกเว้นผลรายวิชา จ านวน 3 ฉบับ คือ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1 
ฉบับ ชีววิทยาทั่วไป 1 ฉบับ และเคมีทั่วไปอีก 1 ฉบับ แต่หากเป็นรายวิชาชีพนักศึกษาสามารถกรอกรายวิชา
รวมในค าร้องฉบับเดียวกันได้ 
  5.4.3 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน โดยนักศึกษาต้องขอใบแสดงผลการเรียนจาก Student 
Service Center ฉบับละ 50 บาท พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง กรณีที่นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แต่หากเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ต้องเป็นส าเนาใบ
แสดงผลการเรียนที่มีตราประทับของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ด้วย 
 5.4.4 ค าอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 
 6.  คณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชา ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 7.  แจ้งผลการเทียบโอนรายวิชากลับมายังคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
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  8.  เมื่อได้รับแจ้งผลการเทียบโอนรายวิชาแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
เช่น คณะกรรมการเทียบโอนทั้ง 3 ท่าน ลงนามครบหรือไม่ คณบดีลงนามหรือไม่ เป็นต้น หากเอกสารไม่
ถูกต้องให้ประสานกับหน่วยงานนั้น ๆ และส่งเอกสารคืนเพ่ือให้หน่วยงานนั้นแก้ไขให้ถูกต้อง 
 9.  แจ้งนักศึกษารับทราบผลการเทียบโอนรายวิชา หากรายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนรายวิชา
ได้ ให้น าใบค าร้องเทียบโอนรายวิชา ไปช าระเงินที่ Student Service Center รายวิชาละ 100 บาท 
หากรายวิชาใดที่ไม่สามารถเทียบโอนได้ ให้นักศึกษารับค าร้องคืน พร้อมทั้งแนะน าให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น หรือในหมวดวิชานั้นใหม่ในภาคการศึกษาต่อไป และแจ้งนักศึกษาให้
ด าเนินการถอนรายวิชา ในกรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ โดย
นักศึกษากรอกค าร้องในแบบเพ่ิม-ถอนรายวิชา ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนประจ า
รายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา แล้วส่งค าร้องที่แผนกหลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษาไม่ต้อง
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการถอนรายวิชา  
 10.  นักศึกษาส่งคืนค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาที่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว ที่แผนกหลักสูตร 
 11.  ท าบันทึกข้อความแจ้งผลการเทียบโอนรายวิชา ไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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ถูกต้อง 

แก้ไข 

 4.2.2 การเทียบโอนผลการเรียน กรณีหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง 
 

         เนื่องจากหลักสูตรมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ และในหลักสูตรเดิมยังคงมีนักศึกษา
ตกค้างอยู่ โดยที่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรของตนเอง
ได ้เนื่องจากรายวิชานั้น ๆ ไม่เปิดสอนแล้ว นักศึกษาจึงต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตรใหม่
และท าการเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชาไป  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาเขียนค าร้อง 

เสนอค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวหน้าสาวิชา 

ส่งค าร้องที่แผนกหลักสูตร 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

เริ่ม 
 

ต่อ
อ 

เสนอคณบดี 

ท าบันทึกขอเทียบโอนรายวิชาไป
คณะที่เก่ียวข้อง 
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เทียบโอนได้ เทียบโอนไม่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7  ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียน กรณีหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง  
 

อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

 1.  นักศึกษารับค าร้องเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชาและค าร้องทั่วไป ที่แผนกหลักสูตร ฝ่าย
วิชาการและวิจัย หรือสามารถดาวน์โหลดที่เวปไซด์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(http://www.oreg.rmutt.ac.th)  
 2.  นักศึกษาน าค าร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
 3.  นักศึกษาน าค าร้องที่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาแล้ว ส่งที่
แผนกหลักสูตร  
 4.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น การกรอกรหัสนักศึกษา ต้องให้นักศึกษา
กรอกรหัสที่เข้าศึกษาใหม่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับนักศึกษาได้ เพื่อแจ้งผลการเทียบโอนให้กับ
นักศึกษาได้ ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง

ต่อ
อ 

บันทึกแจ้ง สวท. แจ้งนักศึกษารับเอกสารคืน /
ลงทะเบียนเรียนใหม่ 

สิ้นสุด 
 

พิจารณา 

แจ้งผลเทียบโอนให้นักศึกษา 

แจ้งผลเทียบโอนกลับคณะ 
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ของเอกสารแนบ ได้แก่ ค าอธิบายรายวิชา และใบแสดงผลการเรียน เมื่อเอกสารถูกต้องแล้วน าเสนอค าร้อง
ต่อคณบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ   
 5.  ท าบันทึกข้อความขอเทียบโอนรายวิชาไปยังคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้   
 5.1 รายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 01 ท าบันทึกแจ้งไปยังคณะศิลปศาสตร์ 
 5.2 รายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 09 ท าบันทึกแจ้งไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5.3 รายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 11 ท าบันทึกแจ้งไปยังวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
 5.4 รายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 03 ท าบันทึกไปยังสาขาวิชาภายในคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 
 ทั้งนี้ในเอกสารที่ขอเทียบโอนผลการเรียนแต่ละชุดจะประกอบไปด้วย  
  5.4.1 ค าร้องทั่วไป  
  5.4.2 ค าร้องขอเทียบโอน/ยกเว้นผลรายวิชา ซึ่งนักศึกษาจะต้องกรอกค าร้อง ภาควิชา
ละ 1 ฉบับ เช่น นักศึกษาขอเทียบรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ชีววิทยาทั่วไป เคมีทั่วไป 3 รายวิชา 
นักศึกษาจะต้องกรอกค าร้องขอเทียบโอน/ยกเว้นผลรายวิชา จ านวน 3 ฉบับ คือ ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 1 ฉบับ ชีววิทยาทั่วไป 1 ฉบับ และเคมีทั่วไปอีก 1 ฉบับ แต่หากเป็นรายวิชาชีพนักศึกษา
สามารถกรอกในค าร้องฉบับเดียวกันได้ 
  5.4.3 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน โดยนักศึกษาต้องขอใบแสดงผลการเรียนจาก 
Student Service Center ฉบับละ 50 บาท พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 5.4.4 ค าอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 
 6.  คณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชา ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 7.  แจ้งผลการเทียบโอนรายวิชากลับมายังคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 8.  เมื่อได้รับแจ้งผลการเทียบโอนรายวิชาแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสบอความถูกต้องของ
เอกสาร เช่น คณะกรรมการเทียบโอนทั้ง 3 ท่าน ลงนามครบหรือไม่ คณบดีลงนามหรือไม่ เป็นต้น หาก
ไม่ถูกต้องให้ประสานกับหน่วยงานนั้น ๆ และส่งเอกสารส่งคืนเพื่อให้หน่วยงานนั้นแก้ไขให้ถูกต้อง 
 9.  แจ้งนักศึกษารับทราบผลการเทียบโอนรายวิชา ในรายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ 
ท าบันทึกข้อความแจ้งผลการเทียบโอนรายวิชา ไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หาก
รายวิชาใดที่ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ แจ้งให้นักศึกษารับค าร้องคืน และแนะน าให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น หรือในหมวดวิชานั้นใหม่ในภาคการศึกษาต่อไป ในการเทียบโอนผลการ
เรียนกรณีท่ีหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงนั้น นักศึกษาไม่ต้องช าระเงินค่าเทียบโอนรายวิชา 
  

4.3 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษา ได้น าความรู้และประสบการณ์มาท าการเทียบโอนเข้า
สู่หน่วยกิต เป็นการยอมรับความรู้และประสบการณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์มาขอรับการประเมิน เพ่ือยกเว้นการเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยได้ โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
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ถูกต้อง 

แก้ไข 

 4.3.1 การเทียบโอนความรู้ที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน โดยนักศึกษาสามารถน าผลการ
ทดสอบท่ีได้รับมาขอเทียบโอนได้ ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาเขียนค าร้อง 

เสนอค าร้องผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

เริ่ม 
 

ส่งค าร้องที่แผนกหลักสูตร 

เสนอคณบดี 

ต่อ
อ 

ท าบันทึกขอเทียบโอนรายวิชาไป
คณะที่เก่ียวข้อง 

พิจารณา 
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เทียบโอนไม่ได้ เทียบโอนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8  ขั้นตอนการเทียบโอนความรู้ที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน 
 

อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

 1.  นักศึกษารับค าร้องเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชาและค าร้องทั่วไป ที่แผนกหลักสูตร ฝ่าย
วิชาการและวิจัย หรือสามารถดาวน์โหลดที่เวปไซด์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(http://www.oreg.rmutt.ac.th)  
 2.  นักศึกษาน าค าร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องให้ค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับการด าเนินการเทียบโอนรายวิชา 
 3.  นักศึกษาน าค าร้องที่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาแล้วส่งที่
แผนกหลักสูตร  
 4.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น การกรอกรหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อกับนักศึกษาได้ เพ่ือแจ้งผลการเทียบโอน ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชาที่ขอเทียบ

แจ้งผลเทียบโอนกลับคณะ 

ต่อ

ได้ ไม่ได้ 

ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 

สิ้นสุด 
 

แจ้งผลเทียบโอนให้นักศึกษา 

แจ้งนักศึกษาช าระเงิน 

ท าบันทึกแจ้ง สวท. 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า 

นักศึกษาขอทบทวนหรืออุทธรณ์ 

ยกเว้นรายวิชา 
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โอนผล รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแนบ เมื่อเอกสารถูกต้องแล้วน าเสนอต่อคณบดี เพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
 5.  ท าบันทึกข้อความขอเทียบโอนรายวิชาไปยังคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้   
 5.1 ในรายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 01 ท าบันทึกแจ้งไปยังคณะศิลปศาสตร์ 
 5.2 ในรายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 09 ท าบันทึกแจ้งไปยังคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 5.3 ในรายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 11 ท าบันทึกแจ้งไปยังวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
 5.4 ในรายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 03 ท าบันทึกไปยังสาขาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ทั้งนี้ในเอกสารที่ขอเทียบโอนผลการเรียนแต่ละชุดจะประกอบไปด้วย  
  5.4.1 ค าร้องทั่วไป 
  5.4.2 ค าร้องขอเทียบโอน/ยกเว้นผลรายวิชา 
  5.4.3 ใบแสดงผลการเรียน 
 5.4.4 ผลการทดสอบที่ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐาน  
 5.4.5 ค าอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอนรายวิชา 
 6.  คณะกรรมการเทียบโอนจะก าหนดคะแนนการทดสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 7.  คณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แจ้งผลการเทียบโอนรายวิชากลับมายังคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น คณะกรรมการเทียบโอนทั้ง 3 ท่าน ลงนามครบ
หรือไม่ คณบดีลงนามหรือไม่ เป็นต้น  
 8.  กรณีท่ีเทียบโอนได้ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 8.1 เจ้าหน้าที่แผนกหลักสูตรแจ้งผลการเทียบโอนรายวิชาให้กับแก่นักศึกษา ในกรณีที่เทียบ
โอนได้ แจ้งให้นักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชาที่ student service center ที่
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 8.2 เมื่อนักศึกษาไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชาแล้ว ให้น าค าร้องส่งคืน
แผนกหลักสูตร 
 8.3 เจ้าหน้าที่แผนกหลักสูตรท าบันทึกแจ้งผลการเทียบโอนรายวิชาให้ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 8.4 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยกเว้นรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ 
 9.  กรณีท่ีเทียบโอนไม่ได้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 9.1 นักศึกษาน าค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติม หรือเพ่ิมเติมเอกสารในการขอเทียบโอนรายวิชา 
 9.2 นักศึกษาทบทวนการขอเทียบโอนรายวิชา หรือขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเทียบโอน
รายวิชา 
 9.3 รายวิชาใดที่สามารถขออุทธรณ์ส าเร็จ ให้นักศึกษาน าค าร้องไปช าระเงินค่าธรรมเนียม
การเทียบโอนผลการเรียน กรณีท่ีขออุทธรณ์ไม่ส าเร็จ ให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชานั้น 
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ถูกต้อง 

แก้ไข 

 9.4 เมื่อนักศึกษาไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชาแล้ว ให้น าค าร้องส่งคืน
แผนกหลักสูตร 
 9.5 เจ้าหน้าที่แผนกหลักสูตรท าบันทึกแจ้งผลการเทียบโอนรายวิชาให้ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 9.6 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยกเว้นรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ 
 
 4.3.1 การเทียบโอนความรู้ที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบแบบมาตรฐาน  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

นักศึกษาเขียนค าร้อง 

เสนอค าร้องผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

เริ่ม 
 

เสนอคณบดี 

ส่งค าร้องที่แผนกหลักสูตร 

ท าบันทึกขอเทียบโอนรายวิชาไป
คณะที่เก่ียวข้อง 

ต่อ
อ 
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เทียบโอนไม่ได้ เทียบโอนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9  ขั้นตอนการเทียบโอนความรู้ ที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบแบบมาตรฐาน 
 
 
 
 
 

คณะต่าง ๆ 
พิจารณา 

ต่อ
อ 

ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 

สิ้นสุด 
 

แจ้งผลเทียบโอนให้นักศึกษา 

แจ้งผลเทียบโอนกลับคณะ 

แจ้งนักศึกษาช าระเงิน 

ท าบันทึกแจ้ง สวท. 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า 

นักศึกษาขอทบทวนหรืออุทธรณ์ 

ได้ ไม่ได้ 
ยกเว้นรายวิชา 
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อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

 1.  นักศึกษารับค าร้องเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชาและค าร้องทั่วไป ที่แผนกหลักสูตร ฝ่าย
วิชาการและวิจัย หรือสามารถดาวน์โหลดที่เวปไซด์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(http://www.oreg.rmutt.ac.th)  
 2.  นักศึกษาน าค าร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องให้ค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับการด าเนินการเทียบโอนรายวิชา 
 3.  นักศึกษาน าค าร้องที่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาแล้วส่งที่
แผนกหลักสูตร  
 4.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น การกรอกรหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อกับนักศึกษาได้ เพ่ือแจ้งผลการเทียบโอน ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชาที่ขอเทียบ
โอนผล รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแนบ เช่น ค าอธิบายรายวิชา และใบแสดงผลการเรียน 
เป็นต้น เมื่อเอกสารถูกต้องแล้วน าเสนอต่อคณบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 5.  ท าบันทึกข้อความขอเทียบโอนรายวิชาไปยังคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้   
 5.1 ในรายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 01 ท าบันทึกแจ้งไปยังคณะศิลปศาสตร์ 
 5.2 ในรายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 09 ท าบันทึกแจ้งไปยังคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 5.3 ในรายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 11 ท าบันทึกแจ้งไปยังวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
 5.4 ในรายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 03 ท าบันทึกไปยังสาขาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ทั้งนี้ในเอกสารที่ขอเทียบโอนผลการเรียนแต่ละชุดจะประกอบไปด้วย  
  5.4.1 ค าร้องทั่วไป 
  5.4.2 ค าร้องขอเทียบโอน/ยกเว้นผลรายวิชา 
  5.4.3 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 
 5.4.4 ผลการทดสอบที่ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐาน  
 5.4.5 ค าอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอนรายวิชา 
  5.4.6 หลักฐานแสดงการเรียนรู้มาก่อน 
 6.  คณะกรรมการจะก าหนดการทดสอบตามรายวิชาที่ผู้ขอเทียบโอนความรู้ขอสอบ โดย
ด าเนินการออกข้อสอบ เพ่ือทดสอบ หรือสอบปากเปล่า หรือสอบปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 7.  คณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แจ้งผลการเทียบโอนรายวิชากลับมายังคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น คณะกรรมการเทียบโอนทั้ง 3 ท่าน ลงนามครบ
หรือไม่ คณบดีลงนามหรือไม่ เป็นต้น  
 8.  กรณีท่ีเทียบโอนได้ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 8.1 เจ้าหน้าที่แผนกหลักสูตรแจ้งผลการเทียบโอนรายวิชาให้กับแก่นักศึกษา ในกรณีที่เทียบ
โอนได้ แจ้งให้นักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา ที่ student service center 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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 8.2 เมื่อนักศึกษาไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชาแล้ว ให้น าค าร้องส่งคืน
แผนกหลักสูตร 
 8.3 เจ้าหน้าที่แผนกหลักสูตรท าบันทึกแจ้งผลการเทียบโอนรายวิชาให้ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 8.4 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยกเว้นรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ 
 9.  กรณีท่ีเทียบโอนไม่ได้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 9.1 นักศึกษาน าค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติม หรือเพ่ิมเติมเอกสารในการขอเทียบโอนรายวิชา 
 9.2 นักศึกษาทบทวนการขอเทียบโอนรายวิชา หรือสามารถขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
เทียบโอนรายวิชาได้ 
 9.3 รายวิชาใดท่ีสามารถขออุทธรณ์ได้ส าเร็จ ให้นักศึกษาน าค าร้องไปช าระเงินค่าธรรมเนียม
การเทียบโอนผลการเรียน กรณีท่ีขออุทธรณ์ไม่ส าเร็จ ให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชานั้น 
 9.4 เมื่อนักศึกษาไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชาแล้ว ให้น าค าร้องส่งคืน
แผนกหลักสูตร 
 9.5 เจ้าหน้าที่แผนกหลักสูตรท าบันทึกแจ้งผลการเทียบโอนรายวิชาให้ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 9.6 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยกเว้นรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ 
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ถูกต้อง 

แก้ไข 

 4.3.3 การเทียบโอนความรู้  ที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรม ที่จัดโดย
หน่วยงานต่าง ๆ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

นักศึกษาเขียนค าร้อง 

เสนอค าร้องผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

เริ่ม 
 

เสนอคณบดี 

ส่งค าร้องที่แผนกหลักสูตร 

ท าบันทึกขอเทียบโอนรายวิชาไป
คณะที่เก่ียวข้อง 

พิจารณา 

แจ้งผลเทียบโอนกลับคณะ 

ต่อ
อ 
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เทียบโอนไม่ได้ เทียบโอนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10  ขั้นตอนการเทียบโอนความรู้ ที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรม ที่จัดโดย    
      หน่วยงานต่าง ๆ 
 
อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

 1.  นักศึกษารับค าร้องเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชาและค าร้องทั่วไป ที่แผนกหลักสูตร ฝ่าย
วิชาการและวิจัย หรือสามารถดาวน์โหลดที่เวปไซด์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(http://www.oreg.rmutt.ac.th)  
 2.  นักศึกษาน าค าร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องให้ค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับการด าเนินการเทียบโอนรายวิชา 
 3.  นักศึกษาน าค าร้องที่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาแล้วส่งที่
แผนกหลักสูตร  
 4.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น การกรอกรหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อกับนักศึกษาได้ เพ่ือแจ้งผลการเทียบโอน ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชาที่ขอเที ยบ
โอนผล รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแนบ เมื่อเอกสารถูกต้องแล้วน าเสนอต่อคณบดี เพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
 5.  ท าบันทึกข้อความขอเทียบโอนรายวิชาไปยังคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้   

แจ้งผลเทียบโอนให้นักศึกษา 

แจ้งนักศึกษาช าระเงิน 

ท าบันทึกแจ้ง สวท. 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า 

นักศึกษาขอทบทวนหรืออุทธรณ์ 

ได้ ไม่ได้ 

ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 

สิ้นสุด 
 

ยกเว้นรายวิชา 

ต่อ
อ 
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 5.1 ในรายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 01 ท าบันทึกแจ้งไปยังคณะศิลปศาสตร์ 
 5.2 ในรายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 09 ท าบันทึกแจ้งไปยังคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 5.3 ในรายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 11 ท าบันทึกแจ้งไปยังวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
 5.4 ในรายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 03 ท าบันทึกไปยังสาขาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ทั้งนี้ในเอกสารที่ขอเทียบโอนผลการเรียนแต่ละชุดจะประกอบไปด้วย  
  5.4.1 ค าร้องทั่วไป  
  5.4.2 ค าร้องขอเทียบโอน/ยกเว้นผลรายวิชา 
  5.4.3 ใบแสดงผลการศึกษา 
 5.4.4 เอสการที่ได้รับจากการฝึกอบรม ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชาที่ขอเทียบโอน  
 5.4.5 ค าอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอนรายวิชา 
 5.4.6 หลักฐานแสดงการศึกษา หรืออบรม 
 6.  คณะกรรมการ พิจารณาจากการศึกษาหรืออบรม ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร 
 7.  คณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แจ้งผลการเทียบโอนรายวิชากลับมายังคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น คณะกรรมการเทียบโอนทั้ง 3 ท่าน ลงนามครบ
หรือไม่ คณบดีลงนามหรือไม่ เป็นต้น  
 8.  กรณีท่ีเทียบโอนได้ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 8.1 เจ้าหน้าที่แผนกหลักสูตรแจ้งผลการเทียบโอนรายวิชาให้กับแก่นักศึกษา ในกรณีที่เทียบ
โอนได้ แจ้งให้นักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา  
 8.2 เมื่อนักศึกษาไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชาแล้ว ให้น าค าร้องส่งคืน
แผนกหลักสูตร 
 8.3 เจ้าหน้าที่แผนกหลักสูตรท าบันทึกแจ้งผลการเทียบโอนรายวิชาให้ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 8.4 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยกเว้นรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ 
 9.  กรณีท่ีเทียบโอนไม่ได้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 9.1 นักศึกษาน าค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติม หรือเพ่ิมเติมเอกสารในการขอเทียบโอนรายวิชา 
 9.2 นักศึกษาทบทวนการขอเทียบโอนรายวิชา หรือสามารถขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
เทียบโอนรายวิชาได้ 
 9.3 รายวิชาใดที่สามารถขออุทธรณ์ได้ ให้นักศึกษาน าค าร้องไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการ
เทียบโอนผลการเรียน กรณีท่ีขออุทธรณ์ไม่ส าเร็จ ให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชานั้น 
 9.4 เมื่อนักศึกษาไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชาแล้ว ให้น าค าร้องส่งคืน
แผนกหลักสูตร 
 9.5 เจ้าหน้าที่แผนกหลักสูตรท าบันทึกแจ้งผลการเทียบโอนรายวิชาให้ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
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ถูกต้อง 

แก้ไข 

 9.6 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยกเว้นรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ 
 
 4.3.4 การเทียบโอนความรู้ โดยการประเมินจากแฟมสะสมผลงาน 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาเขียนค าร้อง 

เสนอค าร้องผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

เริ่ม 
 

เสนอคณบดี 

ส่งค าร้องที่แผนกหลักสูตร 

ท าบันทึกขอเทียบโอนรายวิชาไป
คณะที่เก่ียวข้อง 

พิจารณา 

ต่อ
อ 
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เทียบโอนได้ เทียบโอนไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11  ขั้นตอนการเทียบโอนความรู โดยการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งผลเทียบโอนให้นักศึกษา 

แจ้งผลเทียบโอนกลับคณะ 

ต่อ
อ 

แจ้งนักศึกษาช าระเงิน 

ท าบันทึกแจ้ง สวท. 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า 

นักศึกษาขอทบทวนหรืออุทธรณ์ 

ได้ ไม่ได้ 

ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 

สิ้นสุด 
 

ยกเว้นรายวิชา 
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อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

 1.  นักศึกษารับค าร้องเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชาและค าร้องทั่วไป ที่แผนกหลักสูตร ฝ่าย
วิชาการและวิจัย หรือสามารถดาวน์โหลดที่เวปไซด์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(http://www.oreg.rmutt.ac.th)  
 2.  นักศึกษาน าค าร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องให้ค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับการด าเนินการเทียบโอนรายวิชา 
 3.  นักศึกษาน าค าร้องที่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาแล้วส่งที่
แผนกหลักสูตร  
 4.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น การกรอกรหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อกับนักศึกษาได้ เพ่ือแจ้งผลการเทียบโอน ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชาที่ขอเทียบ
โอนผล รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแนบ เมื่อเอกสารถูกต้องแล้วน าเสนอต่อคณบดี เพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
 5.  ท าบันทึกข้อความขอเทียบโอนรายวิชาไปยังคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้   
 5.1 ในรายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 01 ท าบันทึกแจ้งไปยังคณะศิลปศาสตร์ 
 5.2 ในรายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 09 ท าบันทึกแจ้งไปยังคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 5.3 ในรายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 11 ท าบันทึกแจ้งไปยังวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
 5.4 ในรายวิชาที่มีรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 03 ท าบันทึกไปยังสาขาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ทั้งนี้ในเอกสารที่ขอเทียบโอนผลการเรียนแต่ละชุดจะประกอบไปด้วย  
  5.4.1 ค าร้องทั่วไปเพ่ือ  
  5.4.2 ค าร้องขอเทียบโอน/ยกเว้นผลรายวิชา 
  5.4.3 ใบแสดงผลการศึกษา 
 5.4.4 แฟ้มสะสมผลงาน 1 แฟ้มต่อ 1 รายวิชา  
 5.4.5 ค าอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอนรายวิชา 
 6.  คณะกรรมการพิจารณาผลการเทียบโอนรายวิชาจากแฟ้มสะสมผลงาน โดย นักศึกษาต้อง
แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งที่เรียนรู้ต้องสอดคล้องกับรายวิชาที่ขอเทียบโอน ทั้งนี้
คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีการทดสอบความรู้ หรือสาธิต หรือปฏิบัติด้วยก็ได้   
 7.  คณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แจ้งผลการเทียบโอนรายวิชากลับมายังคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น คณะกรรมการเทียบโอนทั้ง 3 ท่าน ลงนามครบ
หรือไม่ คณบดีลงนามหรือไม่ เป็นต้น  
 8.  กรณีท่ีเทียบโอนได้ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 8.1 เจ้าหน้าที่แผนกหลักสูตรแจ้งผลการเทียบโอนรายวิชาให้กับแก่นักศึกษา ในกรณีที่เทียบ
โอนได้ แจ้งให้นักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา ที่ student service center 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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 8.2 เมื่อนักศึกษาไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชาแล้ว ให้น าค าร้องส่งคืน
แผนกหลักสูตร 
 8.3 เจ้าหน้าที่แผนกหลักสูตรท าบันทึกแจ้งผลการเทียบโอนรายวิชาให้ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 8.4 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยกเว้นรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ 
 9.  กรณีท่ีเทียบโอนไม่ได้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 9.1 นักศึกษาน าค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติม หรือเพ่ิมเติมเอกสารในการขอเทียบโอนรายวิชา 
 9.2 นักศึกษาทบทวนการขอเทียบโอนรายวิชา หรือสามารถขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
เทียบโอนรายวิชาได้ 
 9.3 รายวิชาใดที่สามารถขออุทธรณ์ได้ ให้นักศึกษาน าค าร้องไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการ
เทียบโอนผลการเรียน กรณีท่ีขออุทธรณ์ไม่ส าเร็จ ให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชานั้น 
 9.4 เมื่อนักศึกษาไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชาแล้ว ให้น าค าร้องส่งคืน
แผนกหลักสูตร 
 9.5 เจ้าหน้าที่แผนกหลักสูตรท าบันทึกแจ้งผลการเทียบโอนรายวิชาให้ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 9.6 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยกเว้นรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ 
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บทท่ี 5 
ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 ปัญหาและอุปสรรค 
 
 การปฏิบัติงานการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านมา ผู้ปฏิบัติงานมักประสบกับปัญหาใน
การท างานหลายประเด็น ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงได้รวบรวมประเด็นปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนการเขียนค าร้อง 
ปัญหาอุปสรรค 
 1.  นักศึกษาเขียนค าร้องไม่ถูกต้อง ได้แก่ การกรอกรหัสประจ าตัวนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาที่ขอ
เทียบโอนผลการเรียนส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ท าให้นักศึกษาบางคนกรอกรหัส
ประจ าตัวนักศึกษาเดิมซึ่งเป็นรหัสประจ าตัวนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษามาแล้ว   
 2.  นักศึกษาเขียนกรอกข้อความในค าร้องไม่ครบถ้วน เช่น นักศึกษากรอกรายชื่อวิชาที่ขอเทียบโอนผล
การเรียนไม่ครบ  
 3.  นักศึกษากรอกข้อความผิด เช่น นักศึกษากรอกรหัสวิชาที่ขอเทียบโอนผิด กรอกรายชื่อวิชา หรือ
หน่วยกิตผิด 
 4.  นักศึกษากรอกค าร้องผิด เช่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชานั้น นักศึกษาต้องกรอกรายละเอียดเพียง
ภาควิชาละ 1 ฉบับ แต่มีนักศึกษาบางคนที่ยังเข้าใจผิด กรอกรายละเอียดวิชาทุกวิชามาในฉบับเดียวกัน เป็นต้น 
 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
 1.  ให้นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดของตนเองให้ถูกต้อง 
 2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
พร้อมทั้งให้นักศึกษาแก้ไขเอกสารหากมีข้อผิดพลาด รวมทั้งตรวจเชคหมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษากรอกมา
ในค าร้องต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อนักศึกษาได้ เพ่ือใช้ส าหรับแจ้งผลการเทียบโอนผลการ
เรียน เนื่องจากมีนักศึกษาบางคนกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่สามารถติดต่อได้ ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินการ 
 
ขั้นตอนการส่งเอกสาร 
ปัญหาอุปสรรค 
 1.  นักศึกษาส่งเอกสารไม่ถูกต้อง เนื่องจากค าร้องขอเทียบโอนรายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาก่อน แต่มีนักศึกษาบางคนที่ผ่านความเห็นชอบ
ของอาจารย์ไม่ครบถ้วน 
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 2.  นักศึกษาส่งเอกสารไม่ครบ ในการขอเทียบโอนรายวิชาในแต่ละครั้งนั้น นักศึกษาจะต้องส่งค า
ร้องต่าง ๆ เช่นค าร้องทั่วไป ค าร้องขอเทียบโอนรายวิชา ใบแสดงผลการเรียน ค าอธิบายรายวิชา เป็นต้น 
หากนักศึกษาส่งเอกสารไม่ครบถ้วนจะส่งผลให้การด าเนินล่าช้าออกไป 
 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
 1.  เมื่อนักศึกษามารับค าร้องให้เจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนให้แก่นักศึกษา เพ่ือลดระยะเวลาในการ
ด าเนินการ นักศึกษาจะได้ไม่เสียเวลาในการแก้ไขเอกสาร  
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค 
 1.  นักศึกษาด าเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนช้า เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน ก าหนดให้นักศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 1 
หรือหากมีเหตุจ าเป็นสามารถด าเนินการได้ไม่เกินภาคเรียนที่ 2 
 2.  นักศึกษาไม่ถอนรายวิชาที่เทียบโอนได้ ซึ่งหากนักศึกษาไม่ด าเนินการขอถอนรายวิชาที่เทียบโอนได้
จะส่งผลให้นักศึกษามีผลการเรียนเป็น F ในรายวิชานั้น ๆ เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้เข้าเรียน โดยอาจจะส่งผลให้
นักศึกษารายนั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาได้ เพราะมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
 1.  เมื่อนักศึกษามารับเอกสารค าร้องเพ่ือท าเรื่องขอเทียบโอนผลการเรียน เจ้าหน้าที่ต้องอธิบาย
รายละเอียดการด าเนินการให้นักศึกษารับทราบ 
 2.  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับผลการเทียบโอนครบทุกรายวิชาแล้ว แจ้งให้นักศึกษามาท าค าร้องขอถอน
รายวิชาที่เทียบโอนได้ 
 3.  ติดประกาศระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 4.  เจ้าหน้าที่ประกาศแจ้งนักศึกษาผ่านทาง Facebook ของฝ่ายวิชาการและวิจัย และ Facebook 
ของคณะ ให้นักศกึษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และกลับเข้ามาศึกษา มาด าเนินการขอเทียบโอนรายวิชา 
 5.  แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการแต่ละสาขาให้แจ้งนักศึกษา มาด าเนินการขอเทียบโอนผลการเรียน 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 1.  อาจารย์ที่ปรึกษาควรให้ค าแนะน าและก ากับติดตามนักศึกษา ในการท าเรื่องเทียบโอนผลการ
เรียน เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักศึกษา 
 2.  เมื่อมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร คณะที่รับผิดชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรท า
รายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ระหว่างหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ แจ้งทางส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และคณะต่าง ๆ ทราบ โดยที่แต่ละคณะไม่ต้องท าเรื่องขอเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายบุคคลไป
ยังหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอีก สามารถท าเรื่องไปส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยตรง เพ่ือลด
ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งในปัจจุบันใช้เวลาด าเนินการเฉลี่ยต่อคนประมาณ 2 เดือน  
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 3.  มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียน โดยใช้โปรแกรมงานทะเบียน
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่มีอยู่ (VN caller) มีวิธีการด าเนินการ คือ นักศึกษาเขียนค า
ร้องขอเทียบโอนรายวิชาที่คณะที่นักศึกษาสังกัด แล้วเจ้าหน้าที่ประจ าคณะท าเรื่องแจ้งส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับเรื่องจากคณะแล้ว
สามารถเข้าไปด าเนินการเทียบรายวิชาในโปรแกรมให้นักศึกษาได้เลย จะเป็นการลดระยะเวลาในการ
ด าเนินการเทียบโอนได้มาก นักศึกษากจ็ะสามารถวางแผนการเรียนของตัวเองได้เร็วขึ้น  
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94 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 

ข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 

 



 

95 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

96 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

97 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

98 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

99 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 

 

 



 

100 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  

เร่ือง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 

เข้าสู่ระบบการศึกษา พ.ศ. 2545 

 



 

101 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

102 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

103 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 

 

 



 

104 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 

 



 

105 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

106 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

107 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

108 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 

 

 



 

109 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

110 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 

 

 

 

 



 

111 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  

ตัวอย่างเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 

 
   

 

 

   
 

   

บันทึกข้อความ 
 

  

              

 

ส่วนราชการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร โทร.๐ ๒๕๙๒ ๑๙43  
 

 
ที ่   ศธ 0578.03/ 1246    
  

วันที่   16 กรกฎาคม 2561 
 

                                        
เรื่อง ขอเทียบรายวิชา 
 

 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
 

 

                                       

                                        
             ตามท่ี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับค าร้องของ นายณัฐพงษ์  ฉิมพาลี รหัสนักศึกษา นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สาขาประมง ขอเทียบรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว เนื่องจากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบ
ฯ นั้น 

             ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เทียบรายวิชา
ให้กับนักศึกษาดังกล่าวฯ ทั้งนี้ได้แนบเอกสารมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและโปรดแจ้งผลไปยังคณะเทคโนโลยีการเกษตรด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 

                                       

                                        

  
 

  
 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์) 
  

 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  

 
16ก.ค.61 เวลา 15:30:23  Non-PKI Server Sign 

  

 
Signature Code : QQA0A-DEAQw-BEAEI-AOAAx 

     

                                       

                                          

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

114 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

115 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

116 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 

 

 

 



 

117 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 

   

บันทึกข้อความ 
 

  

              

 

ส่วนราชการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร โทร.๐ ๒๕๙๒ ๑๙43  
 

 ที ่   ศธ 0578.03/ 1244    
  

วันที่   16 กรกฎาคม 2561 
 

                                        
เรื่อง ขอเทียบรายวิชา 
 

 

เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 

 

                                       

                                        
             ตามท่ี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับค าร้องของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขอเทียบรายวิชาที่ได้ศึกษา
มาแล้ว เนื่องจากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
             1. 116110301054-1 นายนัฐพล  ศรีแก้ว  สาขาการผลิตพืช 
             2. 116110306012-4 นายทศพล  ศรีเมือง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
             3. 116110303036-6 นายณัฐพงษ์  ฉิมพาลี  สาขาประมง 
             4. 116110302078-9 นายเหมวัฒน์  เหมสมิติ  สาขาสัตวศาสตร์ 
             5. 116110302079-7 นายกิตติ  สมสุข  สาขาสัตวศาสตร์ 

             ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอความอนุเคราะห์คณะศิลปศาสตร์ เทียบรายวิชาให้กับ
นักศึกษาดังกล่าวฯ ทั้งนี้ได้แนบเอกสารมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและโปรดแจ้งผลไปยังคณะเทคโนโลยีการเกษตรด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 

                                       

                                        

  
 

  
 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์) 
  

 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  

 
16ก.ค.61 เวลา 15:29:45  Non-PKI Server Sign 

  

 
Signature Code : NgAxA-DcARg-A2AEI-ANQAw 

     

                                       

 



 

118 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

119 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

120 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

121 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

122 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

123 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 

 

 

 



 

124 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 

   

บันทึกข้อความ 
 

  

              

 

ส่วนราชการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร โทร.๐ ๒๕๙๒ ๑๙43  
 

 ที ่   ศธ 0578.03/ 1245    
  

วันที่   16 กรกฎาคม 2561 
 

                                        
เรื่อง ขอเทียบรายวิชา 
 

 

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

                                       

                                        
             ตามท่ี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับค าร้องของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขอเทียบรายวิชาที่ได้ศึกษา
มาแล้ว เนื่องจากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
             1. 116110301054-1 นายนัฐพล  ศรีแก้ว  สาขาการผลิตพืช 
             2. 116110306012-4 นายทศพล  ศรีเมือง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
             3. 116110303036-6 นายณัฐพงษ์  ฉิมพาลี  สาขาประมง 
             4. 116110302078-9 นายเหมวัฒน์  เหมสมิติ  สาขาสัตวศาสตร์ 
              ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอความอนุเคราะห์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียบ
รายวิชาให้กับนักศึกษาดังกล่าวฯ ทั้งนี้ได้แนบเอกสารมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และโปรดแจ้งผลไปยังคณะเทคโนโลยีการเกษตรด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 

                                       

                                        

  
 

  
 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์) 
  

 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  

 
16ก.ค.61 เวลา 15:30:03  Non-PKI Server Sign 

  

 
Signature Code : RAAxA-DkANg-A3ADA-ANgA1 

     

                                       

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

126 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

127 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

128 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

129 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

130 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 

 



 

131 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 

   

บันทึกข้อความ 
 

  

              

 

ส่วนราชการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร โทร.๐ ๒๕๙๒ ๑๙43  
 

 ที ่   ศธ 0578.03/ 561    
  

วันที่   29 มีนาคม 2561 
 

 
เรื่อง ขอเทียบรายวิชา 
 

 

เรียน ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 

 
             ตามท่ี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับค าร้องของนายณัคพล  พูลสิทธิ์ รหัสนักศึกษา 
116010301027-9 ชั้นปีที่ 1 สาขาการผลิตพืช ขอเทียบรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว เนื่องจากพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาตามระเบียบฯ และนายรัชฎะ  สุขลัย  รหัสนักศึกษา 115610305108-1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  ขอเทียบรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว เนื่องจากหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง นั้น   

             ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอความอนุเคราะห์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เทียบรายวิชาให้กับนักศึกษาดังกล่าวฯ ทั้งนี้ได้แนบเอกสารมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 

  
 

  
 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์) 
  

 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  

 
29มี.ค.61 เวลา 12:35:29  Non-PKI Server Sign 

  

 
Signature Code : MgAyA-DIANA-A3AEY-ARAA3 

     

 



 

132 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

133 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

134 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 



 

135 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 

 

 

 

 

 



 

136 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 

   

บันทึกข้อความ 
 

  

              

 

ส่วนราชการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  โทร.๐  ๒๕๙๒  ๑๙43 
 

 ที ่   ศธ 0578.03/ 259    
  

วันที่   9 กุมภาพันธ์ 2561 
 

                                        
เรื่อง ขอถอนรายวิชาที่เทียบโอนได้ 
 

 

เรียน ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 

                                       

                                        
             ตามท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับค าร้องของ นายณัฐนนท์  ชวลิตจิราพันธุ์ รหัสนักศึกษา 
116010301047-7 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการผลิตพืช ขอถอนรายวิชาเนื่องจากเทียบโอนผลการเรียน
ได้ นั้น 
             ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอความอนุเคราะห์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ถอนรายวิชาที่เทียบโอนให้กับนักศึกษา คนดังกล่าวฯ ทั้งนี้ได้แนบค าร้องมากับหนังสือฉบับนี้แล้ว              
             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

                                       

                                        

  
 

  
 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์) 
  

 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  

 
09ก.พ.61 เวลา 07:16:44  Non-PKI Server Sign 

  

 
Signature Code : NwA3A-DAANA-A3ADI-AQQBE 

     

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
                                       
                                       



 

137 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 

 

 
 
 
  



 

138 คู่มือปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรยีน 
 

ประวัติผูจ้ัดท าคู่มอื 
 

1. ชื่อ-สกุล 
 ภาษาไทย นางสาวหฤทัย  ตันกุละ 
 ภาษาอังกฤษ Miss Haruthai  Tankoola 
 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ) สังกัด แผนกหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
3. หน่วยงานที่อยู่ท่ีติดต่อได้ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
 โทรศัพท์ที่ท างาน 02 5921943 
 โทรศัพท์มือถือ 09 8253 5824 
 
4. ประวัติการศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 คณะศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์(การปกครอง) 
 
5. งานที่รับผิดชอบ 
 งานหลักสูตร 
 งานบัณฑิตศึกษา 
 งานทะเบียนและวัดผล 
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