


คํานํา 
 

 คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนนี้  ได้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 15 วรรคสาม ท่ีระบุว่า 
“ให้มีการเทียบโอนผลการ เรียนท่ีผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่า
จะเป็นผลการเรียนจาก สถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังจากการเรียนรู ้นอกระบบ ตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทํางาน” และตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2554 
  
  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือการเทียบโอนผลการเรียนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีสนใจ และ
หากคู่มือฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ใคร่ขอความกรุณาชี้แนะ เพ่ือท่ีคณะผู้จัดทําจะได้ดําเนินการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน อันจะเป็นประโยชน์ในการเทียบโอนผลการเรียนต่อไป 
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ภาคผนวก 
 

ปฏิทินการเทียบโอนผลการเรียน ประจําปีการศึกษา 2554 ศูนย์กลางมหาวทิยาลยั    
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2554   
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

เร่ือง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 255.. 

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  
เร่ือง  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสูก่ารศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  
ข้อแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัตทิีด่ีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา  

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 
สสว (ทอ) 1 แบบฟอร์ม คําร้องขอเทียบโอนผลการเรียน       
สสว (ทอ) 2 แบบฟอร์ม สรุปผลการประเมินผลการเทียบโอนรายบุคคล     
สสว (ทอ) 3 แบบฟอร์ม คําร้องขออุทธรณ์        
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คํานิยาม 
 “การศึกษาในระบบ”  (Formal Education)  เป็นการศึกษาท่ีมีรูปแบบและระบบแบบแผนท่ี
ชัดเจน มีการกําหนดวัตถุประสงค์ หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และการประเมินผลท่ีแน่นอน 

 “การศึกษานอกระบบ”  (Non-formal Education) เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นและ
หลากหลายรูปแบบ ไม่มีข้อจํากัดเรื่องอายุและสถานท่ี โดยมุ่งหมายให้เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนา    คุณภาพ
มนุษย์ มีการกําหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร วธิีการเรียนการสอน สื่อ การวัดผลและประเมินผล    ท่ีสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจแบ่งได้ ๓ ประเภทใหญ่ ๆ คือ ประเภทความรู้พ้ืนฐาน
สายสามัญประเภทความรู้และทักษะอาชีพ และประเภทข้อมูลความรู้ท่ัวไป  

 “การศึกษาตามอัธยาศัย”  (Informal Education) เป็นการศึกษาท่ีเกิดข้ึนตามวิถีชีวิต เป็น
การเรียนรู้จากประสบการณ์ การทํางาน หรือเรียนรู้จากบุคคล ครอบครัว สภาพแวดล้อม สื่อ       ผู้เรียนเรียนรู้
ได้ท้ังตั้งใจและไม่ตั้งใจ เป็นการจัดการศึกษาท่ีไม่มีหลักสูตรชัดเจน ไม่มีระบบและรูปแบบของการจัดการศึกษา
แน่นอนจนถึงไม่มีเลย หากแต่กิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการเรียนรู้ ผู้เรียน   มีความรู้ มีทักษะ มีเจตคติ 
เช่นเดียวกับการศึกษาอ่ืน ๆ 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2546 
 

คุณสมบัติของผูมี้สิทธิข์อเทียบโอนผลการเรียน 
 

1.  ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2.  ต้องมีคุณสมบัติด้านความรู้พ้ืนฐานตามท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยในระดับท่ีขอเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้ 
2.1  กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี 

ต้องสําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
2.2  กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
 3.  ต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ  
 

1. การย่ืนเรื่องขอเทียบโอนผลการเรียน  

1.1 การยื่นใบคําร้องขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ เข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ สําหรับนักศึกษาท่ีเคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือนักศึกษาต่าง
สถาบัน ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตต่อฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 
หลังจากได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแล้ว ท้ังนี้ต้องยื่นเรื่องโดยเร็วท่ีสุด 
และต้องไม่เกินกําหนดการตามปฏิทินการเทียบโอนผลการเรียน ประจําปีการศึกษานั้นๆ พร้อมหลักฐาน  

1.2 การยื่นคําร้องขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ ให้นักศึกษายื่นใบคําร้องต่อฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริม
การศึกษา หลังจากได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแล้ว ท้ังนี้ต้องยื่นเรื่อง
โดยเร็วท่ีสุด และต้องไม่เกินกําหนดการตามปฏิทินการเทียบโอนผลการเรียน ประจําปีการศึกษานั้นๆ โดยจะต้อง
ยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้สอดคล้องตามวิธีการประเมิน  

ทั้งน้ี ผู้ที่ประสงค์์จะเทียบโอนผลการเรียน สามารถย่ืนเอกสารล่วงหน้าก่อนได้ ณ ฝ่าย
พัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา  
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2. วิธีการประเมิน โดยการเทียบวิชาเรยีนและโอนหน่วยกิต 

2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และระดับปริญญาตร ี

2.1.1 วิธีการประเมินผลการเทียบโอน มีดังนี ้
     1.  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
     2.  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้  และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่

น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในสาขาวิชาท่ีนักศึกษาผู้ขอเทียบโอนศึกษาอยู่ 
     3.  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนนตัวอักษร  C หรือค่าระดับ

คะแนน 2.00   
     4. ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่  นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกินกว่า

ชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีมีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว 

2.1.2 การบันทึกผลการเทียบโอน ดังนี ้

     1.  รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอน จะไม่นํามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  โดยให้บันทึกตัวอักษร “น.ท.”  (หน่วยกิตเทียบโอน) “TC” (Transfer Credits) ไว้
ส่วนบนของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนให้ ในใบแสดงผลการศึกษา 

     2.  รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนให้  หากเป็นหลักสูตรท่ีมีองค์กรวิชาชีพควบคุมและ
ต้องใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ  ให้กําหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอน  โดยบันทึก
ตัวอักษร  “น.ท.”  (หน่วยกิตเทียบโอน)  “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอน
ให้ ในใบแสดงผลการศึกษา 

2.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 

2.2.1  วิธีการประเมินผลการเทียบโอน มีดังนี้ 
  1.  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  2.  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา

หรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบ 
  3. เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือค่าระดับ

คะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า   
  4. การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีสาขาวิชากําหนดโดยความ

เห็นชอบของสภาวิชาการ 
  5. นักศึกษาจะเทียบรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยกิตรวมของ

หลักสูตรท่ีรับโอน 
  6. รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา จะไม่นํามาคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  7. ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี

และภาคการศึกษาท่ีได้รบัอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว 

2.2.2 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย  2  ภาคการศึกษาปกติ  และ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรท่ีเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
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3.   วิธีการประเมิน โดยการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิต  
วิธีการประเมินความรู้จากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือการเทียบความรู้

เข้าระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือระดับปริญญาตร ี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มี
ดังนี้  

3.1 การทดสอบมาตรฐาน (Standardized Tests)  
การประเมินนี้เป็นการทดสอบมาตรฐานความรู้โดยหน่วยงานกลาง ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน หน่วยงานของ

รัฐหรือเอกชน ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ารายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท้ังนี้มาตรฐานการทดสอบและเกณฑ์์การสอบผ่าน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓  

โดยการบันทึกผลทดสอบจากการเทียบโอนท่ีผ่านเกณฑ์์ ให้บันทึกตัวอักษร “น.ม.” (หน่วยกิตจากการ
ทดสอบมาตรฐาน) “CS” (Credits from Standardized Test)  

3.2 การทดสอบที่ไม่ใช่่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Tests)  
การทดสอบประเภทนี้เป็นการประเมินความรู้โดยมิได้ใช้ข้อสอบ มาตรฐานตามแบบแรก  แต่่เป็นการ

ประเมินความรู้โดยสาขาวิชาหรือหน่วยงานท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย เช่น  
1)  การสอบข้อเขียน (Paper Exams) การสอบนี้จะถูกกําหนดโดยสาขาวิชาหรอืหน่วยงาน

ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย เพ่ือวัดความรู้ด้านเนื้อหา หรือความสําเร็จของผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยไม่
ประสงค์์จะเข้าเรียนวิชานั้น แต่่ประสงค์์ท่ีจะแสดงว่าตนมีความรู้ตามวัตถุประสงค์์ของรายวิชานั้น เพ่ือเทียบความ
รู้และโอนหน่วยกิต โดยข้อสอบท่ีสร้างข้ึนต้องตรงตามวัตถุประสงค์์ของรายวิชาและบนพ้ืนฐานของเนื้อหาสาระท่ี
สอน และตําราเรียนท่ี ใช้ในรายวิชานั้นๆ ซึ่งอาจจะเป็นการเข้าสอบข้อสอบเดียวกันพร้อมกับนักศึกษาในระบบก็
ได้ โดยต้องสอบได้ตามเกณฑ์์ของมหาวิทยาลัยกําหนด  

2)  การสอบปากเปล่า (Oral Exams) เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจในรายวิชาท่ี
นักศึกษาขอเทียบ ความรู้ซึ่งอาจจะประกอบด้วย การสัมภาษณ์์ และการอภิปรายหัวข้อหรือตอบคําถามต่างๆ 
โดยอาจารยป์ระจําสาขาวิชา โดยเนื้อหาของการสอบจะอยู่่บนพ้ืนฐานของรายวิชาท่ีเปิดสอน  

3)  การทดสอบทักษะปฏบิัต ิเป็นการใหผู้ท่ี้ขอเทียบความรู้ได้สาธิตหรือแสดงออกถึงความ 
สามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบว่ามีทักษะ ความสามารถ ตรงกับผลการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีขอเทียบโอน
หน่วยกิต  

4)  การสอบผสมผสาน สาขาวิชาหรือหน่วยงานท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย อาจจะกําหนดให้มี
การทดสอบโดยผสมผสานการทดสอบข้างต้น 2 วิธี หรือ 3 วธิี  

5)  การทดสอบอ่ืนๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยเห็นชอบ อาจจะกําหนดวิธีการทดสอบท่ีนอกเหนือจาก
วิธีการข้างต้นก็ได้ เพ่ือเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับสาขาวิชานั้นๆ  

โดยการบันทึกผลการทดสอบจากวิธีการประเมินนี้ ให้บันทึกเป็นตัวอักษร “น.ส.” (หน่วยกิตจากการ
ทดสอบ) “CE” (Credits from Exam)  
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3.3 การประเมินการศกึษา /อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ (Evaluation of Non-
College Sponsored Training)  

การประเมินการศึกษา/อบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานอ่ืนๆ สามารถนําผลการ ศึกษาหรือการฝึกอบรมมาขอ
เทียบโอนผลการเรียนได้ การประเมินจะดําเนินการ โดยสาขาวิชาท่ีรับเทียบโอนและปัจจัยท่ีนํามาพิจารณามีดังนี้  

1)  ผลการศึกษา/อบรมท่ีมุ่งหวัง  
2)  ระยะเวลาในการศึกษา/อบรม (1 หน่วยกิตใชเ้วลาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง)  
3)  เนื้อหาของหลักสูตรจะต้องไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
4)  ระดับความยากของเนื้อหา  
5)  วิธีการประเมินความสําเร็จของผลการศึกษา/อบรม  

โดยการบันทึกผลการประเมินจากวิธีการประเมินนี้ ให้บันทึกตัวอักษร “น.ฝ.” (หน่วยกิตของการ
ฝึกอบรม) “CT” (Credits from Training)  

3.4 การประเมินจากแฟ้มสะสมผลการเรียนรู้มาก่อน (Evaluation of Prior 
Learning Portfolio/Academic Portfolio)  

เป็นการสรุปการเรียนรู้ท่ีได้จากการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ในการ
ทํางานเพ่ือขอเทียบโอนหน่วยกิต การขอเทียบความรู้ รายวิชาเพ่ือโอนหน่วยกิตจากการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หรือ
ประสบการณ์นี้จําเป็นต้องมีดุลยภาพระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมท้ังความรอบรู้ตามวัตถุประสงค์์ของ
รายวิชานั้นๆ ดังนั้นการจัดแฟ้มรายงานผลการเรียนรู้จึงเป็นวิธีท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเทียบความรู้เพ่ือโอน
หน่วยกิตได้โดยไม่ต้องเข้าห้องเรียน แต่่การเรียนรู้และประสบการณ์ไม่ใช่่สิ่งเดียวกัน ประสบการณ์เป็นวิธีหนึ่ง
ของการเรียนรู้ ดังนั้นในการเทียบความรู้โดยใช้ประสบการณ์นั้น ผูข้อเทียบความรู้จะต้องแสดงหรือพิสูจน์์ให้
ได้ว่า ตนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งท่ีทํามา แต่่ไม่ใช่่เป็นการแสดงว่าตนได้ทําอะไรมาบ้าง ซึ่งเนื้อหาสาระ
จะต้องแสดงถึงความเชี่ยวชาญของผูเ้รียนท้ังทางด้านความรู้และทักษะท่ีผูเ้รียนได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้  
 

1)  การเรียนรายวิชาซึ่งไม่มีหน่วยกิต  
2)  การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม  และการสัมมนา  
3)  การศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้วยตนเอง  
4)  ประสบการณ์จากการทํางาน  
5)  การดําเนินงานอาชีพด้านวัฒนธรรมและศิลปะ  
6)  การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเ้ชี่ยวชาญ  
7)  การทัศนศึกษา  
8)  กิจกรรมสาธารณกุศล และการบําเพ็ญประโยชน์ในชุมชนและสังคม  
9)  กิจกรรมอาสาสมัคร  
10) งานเต็มเวลาหรือบางเวลา  

  ฯลฯ  
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3.4.1 ข้ันตอนของการเสนอแฟ้มสะสมผลงานเพื่อขอเทียบความรู้และโอนหน่วยกิต  

1) การรวบรวมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทบทวนประวัติการทํางาน งานอดิเรก 
สาขาวิชาของการเรียน หรือการอบรมพิเศษ งานอาสาสมัครหรือกิจกรรมอ่ืนๆ โดยระบุความรู้ทักษะและประสบ
การณ์  

2)  เลือกรายวิชาท่ีสนใจท่ีจะขอเทียบความรู้เพ่ือโอนหน่วยกิต ให้ประเมินการเรยีนรู้ท่ีมีมาก่อน
แต่่ละด้านของตนว่า ความรู้ของตนท่ีมีอยู่่สามารถพิสูจน์์ได้ว่าเทียบเท่ากับรายวิชาของหลักสูตรในสาขาวิชาท่ีตน
ต้องการโอนหน่วยกิต  

3)  เลือกหาคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ของตนการเลือก
รายวิชาท่ีจะขอเทียบความรู้ท่ีตนมีอยู่่ ผูข้อเทียบความรู้ควรปรึกษาอาจารยป์ระจําสาขาวิชาท่ีตนต้องการขอ
เทียบความรู้  

4)  บรรยายสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ให้บรรยายสิ่งท่ีตนได้เรียนรู้ อธิบายใหเ้ข้าใจว่าตนไดค้วามรู้อะไรบ้าง
พร้อมท้ังแสดงหลักฐานประกอบการให้การรับรองโดยผูเ้ชี่ยวชาญท่ีได้รับการยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งสามารถ
ใชเ้ป็นหลักฐานแสดงการเรียนรู้ได้ โดยผูร้ับรองจะต้องให้การรับรองอย่างเป็นทางการในสมรรถนะของผูเ้รียน
ตามผลการเรียนในรายวิชา โดยต้องแสดงข้อมูล จํานวนปท่ีีผูข้อเทียบโอนทํางานในองค์์กรนั้น ลักษณะของงานท่ี
ผูข้อเทียบโอนปฏิบัติ โดยบง่ชี้ถึงบทบาทและความรับผิดชอบของผูข้อเทียบโอนท่ี สัมพันธ์์กับผลการเรียนรู้ใน
รายวิชานั้นๆ และการประเมินสมรรถนะและความรู้ของผูข้อเทียบโอน โดยผูข้อเทียบโอนต้องจัดแฟ้มสะสม
ผลงานให้เป็นไปตามข้อ 3.4.2  

5)  คณะกรรมการเทียบโอน กําหนดคณะผูป้ระเมิน ซึ่งเป็นอาจารย์์ท่ีเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
นั้นๆ หรืออาจารย์์ผูส้อน วิชาท่ีขอเทียบเป็นผูป้ระเมินแฟ้มสะสมผลงาน ถ้าความรู้ตามท่ีแสดงในแฟ้มสะสม
ผลงานเท่ากับความรู้ของรายวิชาท่ีขอเทียบ ก็จะใหผู้เ้สนอแฟ้มสะสมผลงานได้รับหน่วยกิตของรายวิชานั้น แต่่ถ้า
ผูป้ระเมินตัดสินว่าความรู้ท่ีแสดงนั้นไม่เพียงพอก็จะไม่ใหห้น่วยกิต หรืออาจจะใหผู้ข้อเทียบแสดงข้อมูลหรือ
หลักฐานเพ่ิมเติม หรือต้องสอบผ่านการวัดประเมินผลในรายวิชานั้นๆ ก็ได้  

3.4.2  การจัดทําแฟ้มสะสมผลงาน  

1)    ข้อมูลหลักฐานท่ีสนับสนุนการเรียนรู้  
� เอกสารทางตรง ได้แก่ รายงาน บทความ เทปวีดทัิศน์์ แผ่นพับ พิมพ์์เขียว 

ภาพวาด สิ่งประดิษฐ์์หรือตัวอย่างงานท่ีเกิดจากความคิดของผูข้อเทียบโอนความรู้  
� เอกสารทางอ้อม ได้แก่ จดหมายรับรองจากผูเ้ชี่ยวชาญ การสอบ/การประเมินผล

เพ่ือเลื่อนตําแหน่ง รางวัล สิทธิบัตร บันทึกการฝึกวิชาทหาร คําอธิบายเนื้อหาวิชา
การฝึกอบรม เป็นต้น  

   2)  จดหมายรับรอง  
� จะต้องกําหนดจํานวนปีท่ีทํางานในหน่วยงาน  
� ลักษณะงาน บทบาทความรับผิดชอบท่ีสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้  
� การประเมินผลงานและความรู้ของผูข้อเทียบโอนความรู้ ท่ีตรงกับผลการเรียนรู้  
      ของรายวิชา  

โดยการบันทึกผลการประเมินจากวิธีการประเมินนี้ ให้บันทึกตัวอักษร “น.ง.” (หน่วยกิตจากการ
ประเมินผลงาน) “CP” (Credits from Portfolio)  
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การบันทึกผลการเทียบโอน โดยการเทียบความรู้และให้หน่วยกิต จากวิธีการประเมิน 4 แบบนี้ให้บันทึก

ไว้ส่วนท้ายของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนให้ เว้นแต่หลักสูตรท่ีมีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผล
การเรียนประกอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กําหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาเพ่ือนํามา
คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “น.ก.” (หน่วยกิตก่อน
เรียน) “CPL” (Credits from Prior Learning) ไวส้่วนท้ายรายวิชาท่ีเทียบโอนให้ในใบแสงดผลการเรียน 

 
 
4.   ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน 
 
 ค่าธรรมเนียมการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต   

1. ขอเทียบวิชาเรียนจากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 
เข้าสู่การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาละ 100  บาท 

2. ขอเทียบวิชาเรียนจากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 
เข้าสู่การศึกษาระดับปริญญาตร ี   วิชาละ  150  บาท 
(ยกเว้นรายวิชาท่ีนํามาเทียบในหลักสูตร ปวส. ไม่เก็บค่าธรรมเนียม) 

3. ขอเทียบวิชาเรียนจากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 
เข้าสู่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   วิชาละ  200  บาท 

ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต มีค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
4. ขอเทียบโอนความรู้จากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 

เข้าสู่การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาละ 200  บาท 
5. ขอเทียบโอนความรู้จากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 

เข้าสู่การศึกษาระดับปริญญาตร ี   วิชาละ  300  บาท 
6. ขอเทียบโอนความรู้จากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 

เข้าสู่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   วิชาละ  400  บาท 
 

ท้ังนี้ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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5.  ข้ันตอนการเทียบโอนผลการเรียน (สําหรับนักศึกษา) 
 

 

เริ่มต้น 

ศึกษาหลักสตูร รายวิชา คําอธิบายรายวิชา สมรรถนะ
หรือผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ท่ีจะขอเทียบโอนผลการเรียน 

ยืนคําร้องขอเทียบโอนผลการเรยีน (สสว(ทอ)1)  
พร้อมแนบหลักฐาน  

กรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
การศึกษาในระบบ 

กรณีเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษา
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ลงทะเบียนเรียน 

ลงช่ือรับทราบผลการ
เทียบโอน/ขอหนังสือ

รับรองผล 

จบ 

รับฟังคําช้ีแจงและศึกษาวิธีการเทียบโอนผลการเรียน
จากคณะ/สสว/Web 

ไม่ผ่านและไม่
ขอยื่นคําร้อง 

ไม่ผ่านและ 
ขอยื่นคําร้อง 

ผ่าน 

ขออุทธรณ์
และฟังผล 

สอบประเมินความรู้และ
ประสบการณ ์

ไม่ผา่น 

ลงทะเบียนเรียน 

ไม่ผ่าน และไม่
ขอยื่นคําร้อง 

ผ่าน 

ผ่าน ผลการเทียบ
โอน 

ผลการเทียบ
โอน 

ไม่ผ่านและไม่
ขออุทธรณ์ 

ไม่ผ่านและ
ขอยื่นคําร้อง 
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6. ข้ันตอนการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต  
สําหรับนักศึกษาท่ีเคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือนักศึกษาต่าง

สถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาย่ืนคําร้องขอเทียบโอนผลการเรียน 
 

1. กรอกข้อมูล ในแบบคําร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (สสว (ทอ) 1) 
2. ยื่นหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา พร้อมคําอธิบายรายวิชา (หลังจากข้ึนทะเบียน 
   เป็นนักศึกษาโดยเร็วท่ีสุด และต้องไม่เกินกําหนดการตามปฏิทินการเทียบโอนผล 
   การเรียน) 
3. ยื่นเอกสารท้ังหมด ณ ฝ่ายพัฒนาวิชาการฯ/สสว. 
4. รอฟังผลการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน 

คณะกรรมการกลางตรวจสอบข้ันต้นและคัดแยกคําร้องขอเทียบโอน 
1. รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน ส่งให้คณะกรรมการเทียบวิชา 
   เรียนประจําหมวดวิชานั้นๆ   พิจารณาพร้อมบันทึกผลการเทียบโอน  
2. รายวิชาชีพ ส่งให้คณะกรรมการเทียบวิชาเรียนสาขาวิชานั้นๆ พิจารณาพร้อม 
   บันทึกผลการเทียบโอน  
3. หลักเกณฑ์์การพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
     อีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2554 

 

คณะกรรมการเทียบวิชาเรียน แจ้งผลการเทียบโอน 
และส่งเอกสารท้ังหมดต่อคณะกรรมการกลาง 

คณะกรรมการกลางตรวจสอบข้อมูล สรุปผลนําเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเทียบโอนผลการเรียน

พิจารณาเสนออนุมัติ  
 

คณะกรรมการกลาง/ฝ่ายพัฒนาวิชาการฯดําเนินการดังนี ้
 

1. ประกาศผลการเทียบโอน 
2. แจ้งฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล บันทึกผลการเทียบโอน 
3. กรณีนักศึกษาขอยื่นคําร้องเทียบโอนใหม่ ให้รับเรื่องขอ
เทียบโอนจากนักศึกษา เพ่ือตรวจสอบเบื้องต้น        
4. เสนอต่อคณะกรรมการเทียบโอนความรู้ 
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7. ข้ันตอนการเทียบโอนความรู้และการให้หนว่ยกิต  
(กรณีใช้การทดสอบมาตรฐาน (Standardized Tests)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูท่ี้ประสงค์์ย่ืนคําร้องขอเทียบโอนความรู้ 
 

1. กรอกข้อมูล ในแบบคําร้อง สสว (ทอ) 1 
2. ยื่นหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา และหลักฐานแสดงผลการทดสอบมาตรฐาน 
   (หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยเร็วท่ีสุด และต้องไม่เกินกําหนดการตาม 
   ปฏิทินการเทียบโอนผลการเรียน) 
3. ยื่นเอกสารท้ังหมด ณ ฝ่ายพัฒนาวิชาการฯ/สสว. 
4. ชําระค่าธรรมเนียมการเทียบโอน  
5. ดูประกาศผลการเทียบโอน 

คณะกรรมการเทียบโอนความรู้ พิจารณาผลการเทียบโอนรายวิชา 
1. ผู้ขอเทียบโอนความรู้ได้คะแนนจากการทดสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  
   จะได้รับหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ 
2. ในกรณีท่ีมาตรฐานการทดสอบไม่ได้ระบุในเกณฑ์ปฏิบัตินี้ ให้สาขา/หมวดวิชาท่ี 
   เก่ียวข้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบท่ีเหมาะสมและยึดปฏิบัติเป็น 
   มาตรฐานต่อไป ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
   อีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2554 

 

คณะกรรมการเทียบโอนความรู ้แจ้งผลการเทียบโอน 
และส่งเอกสารท้ังหมดต่อคณะกรรมการกลาง 

คณะกรรมการกลาง ตรวจสอบข้อมูล นําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการอํานวยการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณา

เสนออนุมัติ  
 

คระกรรมการกลาง/ฝ่ายพัฒนาวิชาการฯดําเนินการดังนี ้
 

1. ประกาศผลการเทียบโอน 
2. แจ้งฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล บันทึกผลการเรียนตาม 
3. กรณีนักศึกษาขออุทธรณ์ (สสว (ทอ) 3) ให้รับเรื่องขอ
อุทธรณ์การเทียบโอนจากนักศึกษา เพ่ือตรวจสอบเบื้องต้น     
4. เสนอเรื่องขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเทียบโอนความรู้ 
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(กรณีใช้การทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Tests)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูท่ี้ประสงค์์ย่ืนคําร้องขอเทียบโอนความรู้ 
 

1. กรอกข้อมูล ในแบบคําร้อง สสว (ทอ) 1 
2. ยื่นหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา และหลักฐานแสดงผลการเรียนรู้มาก่อน  
   (หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยเร็วท่ีสุด และต้องไม่เกินกําหนดการตาม 
   ปฏิทินการเทียบโอนผลการเรียน) 
3. ยื่นเอกสารท้ังหมด ณ ฝ่ายพัฒนาวิชาการฯ/สสว. 
4. ชําระค่าธรรมเนียมการเทียบโอน  
5. เข้าทดสอบเทียบโอนความรู้ และดูประกาศผลการเทียบโอน 

 

คณะกรรมการเทียบโอนความรู้ พิจารณาผลการเทียบโอน 
 

1. สาขาวิชาหรือหน่วยงานกลาง กําหนดวัน เวลา เพ่ือทดสอบความรู้ 
2. ให้สาขาวิชา/ผู้สอนวิชา ออกแบบทดสอบ ตามวิธีท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานรายวิชา 
3. จัดทดสอบเทียบโอนความรู ้   และประเมินผลตามมาตรฐานรายวิชา /ระเบียบ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  
    พ.ศ. 2554  

คณะกรรมการเทียบโอนความรู ้แจ้งผลการเทียบโอน 
และส่งเอกสารท้ังหมดต่อคณะกรรมการกลาง 

คณะกรรมการกลาง ตรวจสอบข้อมูล นําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการอํานวยการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณา

เสนออนุมัติ  
 

ฝ่ายพัฒนาวิชาการฯ/คณะกรรมการกลางดําเนินการดังนี ้
 

1. ประกาศผลการเทียบโอน 
2. แจ้งฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล บันทึกผลการเรียนตาม 
3. กรณีนักศึกษาขออุทธรณ์ (สสว (ทอ) 3) ให้รับเรื่องขอ
อุทธรณ์การเทียบโอนจากนักศึกษา เพ่ือตรวจสอบเบื้องต้น     
4. เสนอเรื่องขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเทียบโอนความรู้ 
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(กรณีใช้การประเมินการศึกษา /อบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานอ่ืนๆ 
(Evaluation of Non-College Sponsored Training)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูท่ี้ประสงค์์ย่ืนคําร้องขอเทียบโอนความรู้ 
 

1. กรอกข้อมูล ในแบบคําร้อง สสว (ทอ) 1 
2. ยื่นหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา และหลักฐานแสดงผลการศึกษา/อบรม  
   (หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยเร็วท่ีสุด และต้องไม่เกินกําหนดการตาม 
   ปฏิทินการเทียบโอนผลการเรียน) 
3. ยื่นเอกสารท้ังหมด ณ ฝ่ายพัฒนาวิชาการฯ/สสว. 
4. ชําระค่าธรรมเนียมการเทียบโอน  
5. เข้าทดสอบเทียบโอนความรู้ และดูประกาศผลการเทียบโอน 

คณะกรรมการเทียบโอนความรู้ พิจารณาผลการเทียบโอนรายวิชา 
1. สาขาวิชาหรือหน่วยงานกลาง ตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
     การศึกษา/อบรม ให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร กําหนดวัน เวลา 
     ทดสอบตามมาตรฐานรายวิชาท่ีผู้ขอเทียบโอนความรู้ขอสอบ 
2. ให้สาขาวิชา/ผู้สอนวิชาพิจารณาระยะเวลาท่ีได้ศึกษา/อบรมตามหลักเกณฑ์ และ

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการ
เรียน พ.ศ. 2554 

3.  แจ้งผลการสอบต่อผู้ขอเทียบโอนความรู้ 

คณะกรรมการเทียบโอนความรู ้แจ้งผลการเทียบโอน 
และส่งเอกสารท้ังหมดต่อคณะกรรมการกลาง 

คณะกรรมการกลาง ตรวจสอบข้อมูล นําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการอํานวยการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณา

เสนออนุมัติ 
 

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ/คณะกรรมการกลางดําเนินการดังนี ้
 

1. ประกาศผลการเทียบโอน 
2. แจ้งฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล บันทึกผลการเรียนตาม 
3. กรณีนักศึกษาขออุทธรณ์ (สสว (ทอ) 3) ให้รับเรื่องขอ  
   อุทธรณ์การเทียบโอนจากนักศึกษา เพ่ือตรวจสอบเบื้องต้น     
4. เสนอเรื่องขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเทียบโอนความรู้ 
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(กรณีใช้การประเมินจากแฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ 
(Evaluation of Prior Learning Portfolio/Academic Portfolio)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูท่ี้ประสงค์์ย่ืนคําร้องขอเทียบโอนความรู้ 
 

1. กรอกข้อมูล ในแบบคําร้อง สสว (ทอ) 1 
2. ยื่นหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา และแฟ้มสะสมผลงาน 1 แฟ้มต่อ 1 รายวิชา 
   (หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยเร็วท่ีสุด และต้องไม่เกินกําหนดการตาม 
   ปฏิทินการเทียบโอนผลการเรียน) 
3. ยืน่เอกสารท้ังหมด ณ ฝ่ายพัฒนาวิชาการฯ/สสว. 
4. ชําระค่าธรรมเนียมการเทียบโอน  
5. เข้าทดสอบเทียบโอนความรู้ และดูประกาศผลการเทียบโอน 

คณะกรรมการเทียบโอนความรู้ พิจารณาผลการเทียบโอนรายวิชา 
1. สาขาวิชาหรือหน่วยงานกลาง ตั้งคณะกรรมการเทียบโอนความรู้ เพ่ือพิจารณาแฟ้ม 
   สะสมผลงาน กําหนดวัน เวลาทดสอบ 
2. กําหนดแนวทางการพิจารณา ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ใน 
    สิ่งท่ีผ่านมาก และต้องสอดคล้องกับรายวิชาท่ีขอเทียบโอน หรืออาจจะกําหนดให้ 
    มีการทดสอบประเมินความรู้ สาธิตการปฏิบัติได้ ท้ังนี้ต้องเป็นไปหลักเกณฑ์ และ 
    ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  
    พ.ศ. 2554 

คณะกรรมการเทียบโอนความรู ้แจ้งผลการสอบเทียบโอน 
และส่งเอกสารท้ังหมดต่อคณะกรรมการกลาง 

คณะกรรมการกลาง ตรวจสอบข้อมูล นําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการอํานวยการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณา

เสนออนุมัติ  
 

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ/คณะกรรมการกลางดําเนินการดังนี ้
 

1. ประกาศผลการเทียบโอน 
2. แจ้งฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล บันทึกผลการเรียนตาม 
3. กรณีนักศึกษาขออุทธรณ์ (สสว (ทอ) 3) ให้รับเรื่องขอ
อุทธรณ์การเทียบโอนจากนักศึกษา เพ่ือตรวจสอบเบื้องต้น     
4. เสนอเรื่องขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเทียบโอนความรู้ 
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สิทธิการเสนอขอปริญญาเกียรตินิยม และเหรียญรางวัลเรียนด ี
การขอเทียบโอนผลการเรียนจาการศึกษาในระบบ นอกระบบและหรือตามอัธยาศัยจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการ

เสนอให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และเหรียญรางวัลเรียนดตีลอดหลักสูตร เว้นแตน่ักศึกษาท่ีขอเทียบโอนผลการ
เรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี  (4 ป)ี  ลงทะเบียนรายวิชาไม่ต่ํากว่า  72  หน่วยกิต  หรือหลักสูตร
ปริญญาตรี  (5 ป)ี  ลงทะเบียนรายวิชาไม่ต่ํากว่า  90  หน่วยกิต  หรือหลักสูตรปริญญาตรี  (6 ปี)  ลงทะเบียน
รายวิชาไม่ต่ํากว่า 108  หน่วยกิต 

 

เอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นขอเทียบโอนผลการเรียน 
1.  สําหรับการขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ เข้าสู่การศึกษาในระบบ โดยการเทียบ

วิชาเรียนหรือเทียบโอนความรู ้ให้จัดเตรียมเอกสารดังนี้ 
�สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  ท่ีมีรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบโอนผล

การเรียน 
�เอกสารสําเนาคําอธิบายรายวิชาหรือเอกสารเนื้อหาของรายวิชาท่ีขอเทียบโอนผลการเรียน 

ท่ีมีหน่วยงานรับผิดชอบให้การรับรอง (ตัวจริง) 
�ใบคําร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (ตัวจริง) 
�สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน 

 2. สําหรับการขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่
การศึกษาในระบบ โดยการเทียบประสบการณ ์จะต้องเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับรายวิชาท่ีขอ
เทียบโอนผลการเรียนจากหน่วยงานท่ีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐรับรอง ดังนี้ 
  �เอกสารรับรองการมีประสบการณ์ในการทํางาน (ตัวจริง) และ/หรือ 
  �เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรม (ตวัจริง) และ/หรือ 
  �สําเนาใบประกาศนียบัตร และ/หรือ 
  �สําเนาแฟ้มสะสมผลงาน 1 แฟ้มต่อ 1 รายวิชา 
  �สําเนาเนื้อหาสาระในการฝึกอบรม 
  �สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน 
  �ใบคําร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (ตัวจริง) 

�เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการประเมินตามท่ีคณะกรรมการเทียบโอนกําหนด 
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8. ข้ันตอนการดําเนินงานการเทียบโอนผลการเรียน (สําหรับหน่วยงาน) 

 

เริ่มต้น 

ช้ีแจงให้คําปรึกษา/ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการเทียบโอน
ผลการเรยีนแก่นักศึกษา 

รับคําร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (สสว(ทอ)1) พร้อม
ตรวจหลักฐานและแยกประเภทการขอเทียบโอน 

กรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
การศึกษาในระบบ 

กรณีเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษา
นอกระบบ และหรือตามอัธยาศัย 

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน 
(สสว (ทอ) 2) 

ฝ่ายงานทะเบยีนและวัดผลบันทึก
ผลการเทียบโอน (สสว(ทอ)1) 

ฝ่ายพัฒนาวิชาการฯทําหนังสือ
รับรองการเทียบโอนให ้นศ. 

จบ 

จัดทําประกาศปฏิทินการเทียบโอนผลการเรยีน 

ควบคุมและตรวจสอบประเมินผล
ความรู้และประสบการณ ์

เก็บหลักฐาน สรุปผลและรายงานผู้ท่ี
เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการพิจารณาเทียบโอนผล
การเรยีน (สสว (ทอ)2) 
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รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน  
การเทียบโอนผลการเรียน 

ผู้รับผิดชอบ ข้ันตอน / กิจกรรม วิธีปฏิบัติ 

ฝ่ายพัฒนาวิชาการและ
ส่งเสริมการศึกษา 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการเทียบโอนผล
การเรียน 

1.1 ร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการเทียบ
โอนผลการเรียน จํานวนตามประกาศ มทร.อีสาน 
เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.
2554 
1.2 เสนอร่างคําสั่งต่ออธิการบด/ีรองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขต ลงนาม 

อธิการบด/ีรองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขต 

2. พิจารณาลงนาม 2.1 พิจารณาลงนามร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการเทียบโอนผลการเรียน 
      -  เห็นชอบ     ลงนาม 
      -  ไม่เห็นชอบ  ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 

คณะกรรมการอํานวยการ
เทียบโอนผลการเรียน 

3. จัดทําปฏิทินการเทียบ
โอนผลการเรียน 

3.1 กําหนดร่างปฏิทินการเทียบโอนผลการเรียน 
ประจําปีการศึกษา 
3.2 เสนอร่างปฏิทินต่ออธิการบด ี

อธิการบด/ีรองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขต 

4. พิจารณาลงนาม 4.1 พิจารณาลงนามร่างปฏิทินการเทียบโอนผลการ
เรียน 
      -  เห็นชอบ     ลงนาม 
      -  ไม่เห็นชอบ  ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 3 

ฝ่ายพัฒนาวิชาการและ
ส่งเสริมการศึกษา/คณะ 

5. แจ้งกําหนดการเทียบ
โอนผลการเรียนและ
ประชาสัมพันธ์ 

5.1 ส่งสําเนาปฏิทินการเทียบโอนผลการเรียน ให้
หน่วยงานทราบ 
5.2 จัดประชาสัมพันธ์กําหนดการเทียบโอนผลการ
เรียน ข้ันตอนการเทียบโอนผลการเรียน จัดให้
คําปรึกษา แนะนําวิธีการเทียบโอนผลการเรียน 

ฝ่ายพัฒนาวิชาการและ
ส่งเสริมการศึกษา 

6. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานกลาง และ
คณะกรรมการเทียบวิชา
เรียนและโอนหน่วยกิต 

6.1 ร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบวิชาเรียน
และโอนหน่วยกิต 
6.2 ร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกลาง 
6.3 เสนอรา่งคําสั่งต่ออธิการบด/ีรองอธิการบดี
ประจําวิทาเขต 

อธิการบด/ีรองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขต 

7. พิจารณาลงนาม 7.1 พิจารณาลงนามร่างคําสั่งคณะกรรมการ
ดําเนินงานกลาง และร่างคําสั่งคณะกรรมการเทียบ
วิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
      -  เห็นชอบ     ลงนาม 
      -  ไม่เห็นชอบ  ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 6 
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ผู้รับผิดชอบ ข้ันตอน / กิจกรรม วิธีปฏิบัติ 

ฝ่ายพัฒนาวิชาการและ
ส่งเสริมการศึกษา 

8. รับคําร้องและคัดแยก
การขอเทียบโอนผลการ
เรียน  

8.1 รับคําร้องขอเทียบโอนผลการเรียน  
8.2 ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอเทียบโอน 
8.3 คัดแยกคํารอ้งขอเทียบโอนผลการเรียน ดังนี ้
       -  ขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ให้ดูจาก
แบบเทียบหลักสูตร กรณีไม่มีรายวิชาในแบบเทียบ
หลักสูตร ให้ส่งให้คณะกรรมการเทียบวิชาเรียนและ
โอนหน่วยกิตพิจารณา 
       - ขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต ให้ดู
จากแบบกําหนดมาตรฐานรายวิชา แจ้งผู้ขอเทียบ
โอนถึงวิธีการประเมินผล และรวบรวมคําร้องส่ง
คณะกรรมการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิต 

คณะกรรมการเทียบวิชา
เรียนและโอนหน่วยกิต 

9. พิจารณาเทียบวิชา
เรียนและโอนหน่วยกิต 

9.1 พิจารณาเทียบวิชาเรียนตามหลักเกณฑ์การเทียบ
วิชาเรียนและโอนหน่วยกิต จากระเบยีบ มทร.อีสาน 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2554 
9.2 บันทึกผลการพิจารณา 
9.3 ส่งบันทึกผลการพิจารณาให้คณะกรรมการ
ดําเนินงานกลาง 

คณะกรรมการดําเนินงาน
กลาง 

10. รวบรวมผลการเทียบ
วิชาเรียนและโอนหน่วย
กิต 

10.1 รวบรวมผลการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วย
กิต  
10.2 สรุปผลการประเมินผลการเทียบโอนรายบุคคล
เสนอคณะกรรมการอํานวยการเทียบโอนผลการเรียน 

คณะกรรมการอํานวยการ
เทียบโอนผลการเรียน 

11. พิจารณาเสนออนุมัติ
ผลการเทียบวิชาเรียน 

11.1 พิจารณาเสนออนุมัติสรุปผลการประเมินผลการ
เทียบโอนรายบุคคล กรณีเทียบวิชาเรียนและโอน
หน่วยกิต 
    -  เห็นชอบ  เสนอคณบดีอนุมัติ 
    -  ไม่เห็นชอบ ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 9 

คณะกรรมการดําเนินงาน
กลาง/ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
และส่งเสริมการศึกษา 

12. ประกาศผลการเทียบ
โอน และรับคําร้องยื่นขอ
เทียบโอนความรู้ 

12.1 ติดประกาศผลการเทียบวิชาเรียนและให้หน่วยกิต 
12.2 แจ้งผู้ขอเทียบโอน ให้รับทราบผลการประเมิน 
      - ผ่าน  ลงชื่อรับทราบ /ขอหนังสือรับรอง 
      - ไม่ผ่าน  ลงทะเบียนเรียน/ยื่นขอเทียบความรู้ 
12.3 รับคําร้องยื่นขอเทียบโอนความรู้ (รอบท่ี 2) 

ฝ่ายพัฒนาวิชาการและ
ส่งเสริมการศึกษา 

13. เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการเทียบโอน
ความรู้และการให้หน่วยกิต 

13.1 ร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนความรู้
และการให้หน่วยกิต 
13.2 เสนอร่างคําสั่งต่ออธิการบด/ีรองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขต 
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ผู้รับผิดชอบ ข้ันตอน / กิจกรรม วิธีปฏิบัติ 

อธิการบด/ีรองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขต 

14. พิจารณาลงนาม 14.1 พิจารณาลงนามร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต 
      -  เห็นชอบ     ลงนาม 
      -  ไม่เห็นชอบ  ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 13 

คณะกรรมการดําเนินงาน
กลาง/ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
และส่งเสริมการศึกษา 

15. เตรียมการเทียบโอน
ความรู ้

15.1 จัดเตรียมการเทียบโอนความรูแ้ละการให้หน่วย
กิต ตามวิธีการประเมินท่ีกําหนดในแบบมาตรฐาน
รายวิชา 

คณะกรรมการเทียบโอน
ความรู้และการให้หน่วยกิต 

16. ดําเนินการเทียบโอน
ความรู ้

16.1  ดําเนินการประเมินผลการเทียบโอนความรู้ 
ตามวิธีการประเมินของแต่ละรายวิชา 
16.2 บันทึกผลการพิจารณา และสรุปผลการ
ประเมินผลการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต 
16.3 ส่งบันทึกผลการพิจารณาให้คณะกรรมการ
ดําเนินงานกลาง 

คณะกรรมการดําเนินงาน
กลาง 

17. รวบรวมและสรุปผล
การเทียบโอนความรู้ 

17.1 รวบรวมผลการเทียบโอนความรู้และการให้
หน่วยกิต 
17.2 สรุปผลการประเมินผลการเทียบโอนรายบุคคล
เสนอคณะกรรมการอํานวยการเทียบโอนผลการเรียน 

คณะกรรมการอํานวยการ
เทียบโอนผลการเรียน 

18. พิจารณาเสนออนุมัติ
ผลการเทียบโอนความรู้ 

18.1 พิจารณาเสนออนุมัติสรุปผลการประเมินผลการ
เทียบโอนรายบุคคล กรณีเทียบโอนความรู้และการให้
หน่วยกิต 
    -  เห็นชอบ  เสนอคณบดีอนุมัติ 
    -  ไม่เหน็ชอบ ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 16 

คณะกรรมการดําเนินงาน
กลาง/ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
และส่งเสริมการศึกษา 

19. ประกาศผลการเทียบ
โอน และรับคําร้องขอ
อุทธรณ์ 

19.1 ติดประกาศผลการเทียบโอนความรู้และการให้
หน่วยกิต  
19.2 แจ้งผู้ขอเทียบโอน ให้รับทราบผลการประเมิน 
      - ผ่าน  ลงชือ่รับทราบ /ขอหนังสือรับรอง 
      - ไม่ผ่าน  ลงทะเบียนเรียน/ขออุทธรณ์ 
19.3 รับคําร้องขออุทธรณ์ เสนอคณะกรรมการ
อํานวยการเทียบโอนผลการเรียน 

คณะกรรมการอํานวยการ
เทียบโอนผลการเรียน 

20. พิจารณาคําขอ
อุทธรณ์ 

20.1 พิจารณาคําขออุทธรณ์ 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
หน่วย
กิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

หน่วย
กิต

1.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

01-120-001/01-012-001  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3 00-012-101 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3

                                    Life and Social Skills Life and Social Quality Development
2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

01-210-001/01-021-001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด 3 00-021-101  ทักษะทางสารนิเทศ 3

01-210-002/01-021-002  ห้องสมุดและสารนิเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 3                    Information Literacy

01-210-003/01-021-003  สารนิเทศกับสังคมไทย 3

01-210-004/01-021-004  เทคนิคการสื่อความหมาย 3

01-210-005/01-021-005  การสืบค้นสารนิเทศด้วยคอมพิวเตอร์ 3

01-210-010/01-021-006  ทรัพยากรสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์            
                                  และเทคโนโลยี

3

01-210-011/01-021-007  ทรัพยากรสารนิเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ 3

01-210-012/01-021-008  ทรัพยากรสารนิเทศทางเกษตรศาสตร์           
                                 และอุตสาหกรรมการเกษตร

3

01-210-013/01-021-009  ทรัพยากรสารนิเทศทางมนุษยศาสตร์            
                                 และสังคมศาสตร์

3

01-210-014/01-021-010  ทรัพยากรสารนิเทศทางบริหารธุรกิจ 3

01-210-015/01-021-011  ทรัพยากรสารนิเทศทางคหกรรมศาสตร์ 3

01-210-016/01-021-012  ทรัพยากรสารนิเทศสําหรับเด็กและวัยรุ่น 3

01-210-020/01-021-013  การจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ 3

01-210-021/01-021-014  การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 3

01-210-025/01-021-015  บริการอ้างอิง 3

3.  กลุ่มวิชาภาษา 3.  กลุ่มวิชาภาษา

01-320-101/01-031-101  ภาษาอังกฤษ  1 3 00-031-101 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3

            English for Study Skills Development

01-320-102/01-031-102  ภาษาอังกฤษ  2 3 00-031-102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3

                   English for Communication

 หลักสูตร มทร.อีสานสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จ ปวส. จาก มทร.อีสาน

ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนํามาขอเทียบโอน รายวิชาท่ีเทียบโอนในหลักสูตร

หรือ
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หมวดสามัญ
หน่วย
กิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วย
กิต

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มรายวิชาที่ 1 00-012-101  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3

3000-1604  ทักษะชีวิต 2 Life and Social Quality Development

3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1

กลุ่มรายวิชาที่ 2

3000-1604  ทักษะชีวิต 2

3000-1609  จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ 2

กลุ่มรายวิชาที่ 3

3000-1604  ทักษะชีวิต 2

3000-1307  ชิวิตกับส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี 2

กลุ่มรายวิชาที่ 4

3000-1604  ทักษะชีวิต 2

3000-1606  มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 2

กลุ่มรายวิชาที่ 5

3000-1609  จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ 2

3000-1307  ชิวิตกับส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี 2

กลุ่มรายวิชาที่ 6

3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1

3000-1609  จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ 2

กลุ่มรายวิชาที่ 7

3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1

3000-1307  ชิวิตกับส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี 2

กลุ่มรายวิชาที่ 8

3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1

3000-1606  มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 2

กลุ่มรายวิชาที่ 9

3000-1307  ชิวิตกับส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี 2

3000-1606  มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 2

ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ ปวส.  จาก สอศ.

รายวิชาที่เทียบโอนในหลักสูตร
 หลักสูตร มทร.อีสาน
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หมวดสามัญ
หน่วย
กิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วย
กิต

ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ ปวส.  จาก สอศ.

รายวิชาที่เทียบโอนในหลักสูตร
 หลักสูตร มทร.อีสาน

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มรายวิชาที่ 1 00-021-101  ทักษะทางสารนิเทศ 3

3000-1307  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี 2                    nformation Literacy

3000-1601  ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1                  

กลุ่มรายวิชาที่ 2

3000-1601  ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1

และรายวิชาใดวิชาหน่ึง

3000-1302  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2

3000-1303  ภูมิฐานถ่ินไทย 2

3000-1304  การเมืองการปกครองของไทย 2

3000-1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2

3000-1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2

3000-1308  มนุษย์กับการจัดสภาพแวดล้อม 2

3000-1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2

3000-1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2

3000-1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2

3000-1604  ทักษะชีวิต 2

3000-1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2

3000-1606  มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 2

3000-1607  สุขภาพชุมชน 2

3000-1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2

3000-1609  จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ 2

กลุ่มรายวิชาที่ 3

3000-1601  ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1

และ

3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1

และรายวิชาใดวิชาหน่ึง

3000-1302  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2

3000-1303  ภูมิฐานถ่ินไทย 2

3000-1304  การเมืองการปกครองของไทย 2

3000-1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2

3000-1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2

3000-1307  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี 2

3000-1308  มนุษย์กับการจัดสภาพแวดล้อม 2

3000-1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2

3000-1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2

3000-1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2
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หมวดสามัญ
หน่วย
กิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วย
กิต

ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ ปวส.  จาก สอศ.

รายวิชาที่เทียบโอนในหลักสูตร
 หลักสูตร มทร.อีสาน

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ต่อ) 2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ต่อ)

3000-1604  ทักษะชีวิต 2

3000-1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2

3000-1606  มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 2 00-021-101  ทักษะทางสารนิเทศ 3

3000-1607  สุขภาพชุมชน 2                    Information Literacy

3000-1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2

3000-1609  จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ 2

กลุ่มรายวิชาที่ 1 00-022-101 คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และ 3

3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1   ศาสตร์ในการดําเนินชีวิต
3000-1302 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2                   Human Value : Arts and

3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2                   Sciences of Living

3000-1606  มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 2

กลุ่มรายวิชาที่ 2

3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1

3000-1302  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2

3000-1303  ภูมิฐานถ่ินไทย 2

3000-1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2

3000-1609  จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ 2

กลุ่มรายวิชาที่ 3

3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1

3000-1302  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2

3000-1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2

3000-1304  ทักษะชีวิต 2

3000-1609  จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ 2

กลุ่มรายวิชาที่ 4

3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1

3000-1302  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2

3000-1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2

3000-1609  จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ 2

กลุ่มรายวิชาที่ 1 00-023-101  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3

3000-1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2                   Sport and Recreation for Health

3000-1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2

กลุ่มรายวิชาที่ 2

3000-1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2

3000-1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2
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หมวดสามัญ
หน่วย
กิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วย
กิต

ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ ปวส.  จาก สอศ.

รายวิชาที่เทียบโอนในหลักสูตร
 หลักสูตร มทร.อีสาน

กลุ่มรายวิชาที่ 3 00-023-101  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3

3000-1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2                   Sport and Recreation for Health

3000-1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2
กลุ่มรายวิชาที่ 4

3000-1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    หรือ 2 00-023-101  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3

3000-1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ   หรือ 2                    Sport and Recreation for Health

3000-1605  พลศึกษา  สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2

และรายวิชาใดวิชาหน่ึง
3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1                   

3000-1302  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2

3000-1303  ภูมิฐานถ่ินไทย 2

3000-1304  การเมืองการปกครองของไทย 2

3000-1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2

3000-1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2

3000-1307  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี 2

3000-1308  มนุษย์กับการจัดสภาพแวดล้อม 2

3000-1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2

3000-1601  ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1

3000-1604  ทักษะชีวิต 2

3000-1606  มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 2

3000-1607  สุขภาพชุมชน 2

3000-1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2

3000-1609  จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ 2

3.  กลุ่มวิชาภาษา  (วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ) 3.  กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มรายวิชาที่ 1

3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 00-031-101 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3

3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2                 English for Study Skills Development

กลุ่มรายวิชาที่ 2

3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2

3000-1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

3000-1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1

3000-1222  การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป 1

3000-1224  การใช้ส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1

3000-1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1

3000-1227  ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต 1
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หมวดสามัญ
หน่วย
กิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วย
กิต

ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ ปวส.  จาก สอศ.

รายวิชาที่เทียบโอนในหลักสูตร
 หลักสูตร มทร.อีสาน

กลุ่มรายวิชาที่ 3

3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 00-031-101 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3

และรายวิชาใดวิชาหน่ึง                 English for Study Skills Development

3000-1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

3000-1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1

3000-1222  การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป 1

3000-1224  การใช้ส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1

3000-1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1

3000-1227  ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต 1

3000-1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3000-1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1

3000-1240  การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1

กลุ่มรายวิชาที่ 4

3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2

และรายวิชาใดวิชาหน่ึง
3000-1223  การเขียนตามรูปแบบ 1                     

3000-1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1                    

3000-1231  ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1

3000-1232  ภาษาอังกฤษสําหรับอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1

3000-1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1

3000-1234  ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะและหัตถกรรม 1

3000-1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1

3000-1239  ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1

3000-1241  ภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานในเรือ 1 1

กลุ่มรายวิชาที่ 1 00-031-102  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3

3000-1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2                    English for Communication

3000-1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

3000-1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1

3000-1222  การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป 1

3000-1224  การใช้ส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1

3000-1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1

3000-1227  ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต 1
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หมวดสามัญ
หน่วย
กิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วย
กิต

ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ ปวส.  จาก สอศ.

รายวิชาที่เทียบโอนในหลักสูตร
 หลักสูตร มทร.อีสาน

กลุ่มรายวิชาที่ 2

3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 00-031-102  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3

และรายวิชาใดวิชาหน่ึง                    English for Communication

3000-1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

3000-1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1

3000-1222  การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป 1

3000-1224  การใช้ส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1

3000-1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1

3000-1227  ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต 1

3000-1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3000-1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1

3000-1240  การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1

กลุ่มรายวิชาที่ 3

xxxx-xxxx ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 2

xxxx-xxxx ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 2

กลุ่มรายวิชาที่ 4

3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2

และรายวิชาใดวิชาหน่ึง
3000-1223  การเขียนตามรูปแบบ 1

3000-1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1

3000-1231  ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1

3000-1232  ภาษาอังกฤษสําหรับอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1

3000-1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1

3000-1234  ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะและหัตถกรรม 1

3000-1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1

3000-1239  ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1

3000-1242  ภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานในเรือ 2 1

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3000-1423  วิทยาศาสตร์  4 3 00-041-001  ชีวิตและส่ิงแวดล้อม 3

3000-1424  วิทยาศาสตร์  5 3                   Life  and  Environment

3000-1521  คณิตศาสตร์ 2 3 02-010-101  คณิตศาสตร์ท่ัวไป 3

                  General Mathematics

3000-1520  คณิตศาสตร์ 1 3 02-010-102  คณิตศาสตร์เบื้องต้น 3

3000-1522  คณิตศาสตร์  3 3                   Introduction to  Mathematics

3000-1523  คณิตศาสตร์  4 3

3000-1524  สถิติ 3 02-070-204  สถิติ 1  Statistics 1 3

3000-1525  แคลคูลัส  1 3 02-011-112  แคลคูลัส  1-1  Calculus 1 - 1 3

หรือ

หรือ
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ที่
หน่วย
กิต

ที่
หน่วย
กิต

1 05-000-107 การบัญชีการเงิน 1 05-010-101 การบัญชีช้ันต้น 1 3

05-510-103 Financial Accounting Introduction to Accounting 1
2 05-000-106 การภาษีอากร 2 05-010-201 การภาษีอากร 1 3

05-510-104 Taxation Taxation 1
3 05-000-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 05-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3

05-520-101 Principles of Economics Principles of Economics
4 05-000-105 สถิติธุรกิจ 4 05-020-102 สถิติธุรกิจ 3

05-520-102 Business Statistics Business Statistics
5 05-000-102 หลักการตลาด 5 05-030-101 หลักการตลาด 3

05-540-101 Principles of Marketing Principles of Marketing
6 05-000-108 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3 6 05-040-101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

05-550-101 Use of Computer in Business Computer and Information Technology
7 05-000-103 หลักการจัดการ 3 7 05-050-101 หลักการจัดการ 3

05-530-103 Principles of Management Principles of Management
8 05-000-104 กฎหมายธุรกิจ 3 8 05-050-102 กฎหมายธุรกิจ 3

05-530-104 Business Law Business Law

1 05-081-112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ 1 3 1 05-050-202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 3

05-571-105 English for Business Communication 1 English for Business Communication 1
2 13-010-120 คณิตศาสตร์ท่ัวไป 3 2 02-010-101 คณิตศาสตร์ท่ัวไป 3

02-010-101 General Mathematics General Mathematics

1 05-021-102 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 1 05-031-201 พฤติกรรมผู้บริโภค 3

05-541-103 Consumer Behavior Consumer Behavior

1 04-613-208 การควบคุมคุณภาพ 3 1 05-053-304 การจัดการคุณภาพ 3

Quality Management Quality  Management

1 05-042-209 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3 1 05-013-302 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3

05-513-203 Budgetary Planning and Control Budgetary Planning and Control

    กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร

    กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานเลือก

กลุ่มวิชาชีพบังคับ
    วิชาชีพบังคับทั่วไป 

    กลุ่มรายวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

3

3

3

3

หมวดวิชาชีพเฉพาะ
  กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน
    กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานบังคับ

3

ชื่อวิชา ชื่อวิชา

สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ ปวส. จาก มทร.อีสาน หลักสูตร มทร.อีสาน

ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนํามาขอเทียบโอน รายวิชาท่ีเทียบโอนในหลักสูตร

ยกเว้นการจัดการ-การจัดการ
อุตสาหกรรมไม่เปิดให้เทียบโอน 

ยกเว้นการบัญชีและการจัดการ-การ
จัดการอุตสาหกรรมไม่เปิดให้เทียบโอน 

ยกเว้นการจัดการ-การจัดการ
อุตสาหกรรมไม่เปิดให้เทียบโอน 

ยกเว้นการจัดการ-การจัดการ
อุตสาหกรรมไม่เปิดให้เทียบโอน 

ยกเว้นการจัดการ-การจัดการ
อุตสาหกรรมไม่เปิดให้เทียบโอน 

ยกเว้นการจัดการ-การจัดการอุตสาห-
กรรมไม่เปิดให้เทียบโอน 

 เฉพาะการบัญชี
ที่เปิดให้เทียบโอนได้

ยกเว้นการตลาดและระบบ
สารสนเทศไม่เปิดให้เทียบโอน

เฉพาะการตลาดที่เทียบโอนได้

เฉพาะการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรมที่เทียบโอนได้

เฉพาะการบัญชีที่เทียบโอนได้
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หมวดวิชาชีพเฉพาะ
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ ปวส. จาก มทร.อีสาน หลักสูตร มทร.อีสาน

ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนํามาขอเทียบโอน รายวิชาท่ีเทียบโอนในหลักสูตร

1 05-021-206 การจัดการขาย 3 1 05-032-301 การบริหารการขาย 3
05-542-201 Sales Manzgement Sales  Management

2 04-641-001 การบริหารงานเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 3 2 05-053-305 การเพ่ิมผลผลิต 3

Productivity Management Productivity

3 05-000-108 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3 3 05-040-001 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3

05-550-101 Use of Computer in Business Use of Computer in Business

1 05-055-301 เตรียมความพร้อมเพ่ือการฝึกปฏิบัติงาน 1

Preparation for on-the-job Training
2 05-055-303 การฝึกงาน 3

Job  Training 

1 05-051-207 โครงสร้างข้อมูล 3 1 05-041-202 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3

05-553-202 Data Structure Data Structure and Algorithm

1 05-051-207 โครงสร้างข้อมูล 3 1 05-041-202 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3

05-553-202 Data Structure Data Structure and Algorithm
2 05-051-101 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3 2 05-042-101 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3

05-551-101 Computer Mathematics Computer Mathematics
3 05-051-102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3 3 05-042-102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3

Computer Architecture 1 Computer Architecture 1

1 05-051-207 โครงสร้างข้อมูล 3 1 05-041-202 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3

05-553-202 (Data Structure) Data Structure and Algorithm

1 05-041-101 ระบบบัญชี  3 1 05-016-201 ระบบบัญชี 3

05-511-201 Accounting Systems Accounting Systems
2 05-051-106 โปรแกรมสําเร็จรูป 1 3 2 05-043-104 โปรแกรมสําเร็จรูป 1 3

05-555-101 Program package 1 Program package 1

    กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

    กลุ่มวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ

    กลุ่มอ่ืน  ๆ

    กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์ 

ประเมินความรู้และหรือประสบการณ์1

  กลุ่มวิชาชีพเลือก
    กลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไป

    กลุ่มวิชาพัฒนาซอฟต์แวร์

เฉพาะการตลาดที่เปิดให้เทียบโอนได้

เฉพาะการจัดการ-การจัดการ
อุตสาหกรรมที่เทียบโอนได้

 เฉพาะระบบสารสนเทศที่เปิด
ให้เทียบโอนได้

 เฉพาะระบบสารสนเทศที่เปิดให้เทียบโอนได้

 เฉพาะระบบสารสนเทศที่เปิด
ให้เทียบโอนได้

 เฉพาะระบบสารสนเทศที่เปิด
ให้เทียบโอนได้

 เฉพาะระบบสารสนเทศที่เปิด
ให้เทียบโอนได้

 เฉพาะระบบสารสนเทศที่เปิด
ให้เทียบโอนได้

เฉพาะการบัญชีที่เปิดให้เทียบโอนได้

เฉพาะการบัญชีที่เปิดให้เทียบโอนได้
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ที่
หน่วย
กิต

ที่
หน่วย
กิต

1 3200-1006 การบัญชีการเงิน 3 1 05-010-101 การบัญชีช้ันต้น 1 3

Financial Accounting Introduction to Accounting 1
หรือ

3200-0002 การบัญชีเบื้องต้น 1 3

Introduction to Accounting 1
3200-0003 การบัญชีเบื้องต้น 2 3

Introduction to Accounting 2

2 3200-1009 การภาษีอากร 3 2 05-010-201 การภาษีอากร 1 3

Taxation Taxation 1

3 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 3 05-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3

Principles of Economics Principles of Economics

4 3200-1005 หลักการตลาด 3 4 05-030-101 หลักการตลาด 3

Principles of Marketing Principles of Marketing

5 3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 5 05-040-101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3 Computer and Information Technology
3204-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3
3000-0204 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 3
3000-0205 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ 3
3000-0206 การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ 3
3204-2004 ระบบปฏิบัติการ 3
3204-2011 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 3
3204-2403 การใช้โปรแกรมสื่อประสม 3

6 3200-1003 หลักการจัดการ 3 6 05-050-101 หลักการจัดการ 3

Principles of Management Principles of Management

7 3200-1002 กฎหมายธุรกิจ 3 7 05-050-102 กฎหมายธุรกิจ 3

Business Law Business Law  

1 3000-1521 คณิตศาสตร์ 2 3 1 02-010-101 คณิตศาสตร์ท่ัวไป 3

Mathematics 2 General Mathematics

2 3000-1520 คณิตศาสตร์  1 3 2 02-010-102 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 3

3000-1522 คณิตศาสตร์  3 3 Introduction  to  Mathematics
3000-1523 คณิตศาสตร์  4 3

3 3000-1524 สถิติ 3 3 02-070-204 สถิติ 1 3

Statistics Statistics 1

4 3000-1521 แคลคูลัส 1 3 4 02-011-112 แคลคูลัส 1-1 3

Calculus 1 Calculus 1-1

ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร มทร.อีสานสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ ปวส.  จาก สอศ.
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนํามาขอเทียบโอน รายวิชาท่ีเทียบโอนในหลักสูตร

หมวดวิชาชีพเฉพาะ
  กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน
    กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานบังคับ

    กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานเลือก

ชื่อวิชาชื่อวิชา

หรือ

และ

หรือ

หรือ

เฉพาะการบัญชี
และการตลาด

ยกเว้นการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรมไม่เปิดให้เทียบโอน 
สาขาวิชาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์เทียบได้ 
เฉพาะรหัส 3200-1006 เท่านั้น

 ยกเว้นการบัญชีและการจัดการ-
การจัดการอุตสาหกรรม ไม่เปิดให้เทียบโอน

 ยกเว้นการจัดการ-การจัดการอุตสาห-
กรรม ไม่เปิดให้เทียบโอน

 ยกเว้นการจัดการ-การจัดการอุตสาห-
กรรม ไม่เปิดให้เทียบโอน

 ยกเว้นการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
ไม่เปิดให้เทียบโอน

เฉพาะการบัญชี

 ยกเว้นการบัญช,ี การตลาดและระบบ-
สารสนเทศไม่เปิดให้เทียบโอน

 ยกเว้นการตลาดและระบบสารสนเทศไม่มีวิชาให้เทียบโอน

 ยกเว้นการตลาด,การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
และระบบสารสนเทศไม่เปิดให้เทียบโอน

 เฉพาะการบัญชีที่เปิดให้เทียบโอนได้

 ยกเว้นการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
ไม่เปิดให้เทียบโอน
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ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร มทร.อีสานสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ ปวส.  จาก สอศ.
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนํามาขอเทียบโอน รายวิชาท่ีเทียบโอนในหลักสูตร

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

1 3202-2006 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 1 05-031-201 พฤติกรรมผู้บริโภค 3

Consumer Behavior Consumer Behavior

1 3204-2006 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 1 05-041-202 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3

(Data Structure and Algorithms) Data Structure and Algorithm

1 3204-2006 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 1 05-041-202 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3

(Data Structure and Algorithms) Data Structure and Algorithm

2 3204-2002 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3 2 05-042-101 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3

Computer Mathematics Computer Mathematics

3 3204-3003 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ 3 3 05-042-102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3

(Structure of Computer Systems) Computer Architecture 1

1 3204-2006 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1 05-041-202 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3

(Data Structure and Algorithms) Data Structure and Algorithm

1 3202-2001 การจัดการขาย 3 1 05-032-301 การบริหารการขาย 3
Sales Manzgement Sales  Management

2 3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 2 05-053-305 การเพ่ิมผลผลิต 3

Productivity

1

3201-2009 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3 1 05-013-302 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3

Budgetary Planning and Control Budgetary Planning and Control

1 05-055-301 เตรียมความพร้อมเพ่ือการฝึกปฏิบัติงาน 1
Preparation for on-the-job Training

2 05-055-303 การฝึกงาน 3
Job Training 

1 3201-2010 ระบบบัญชี 3 1 05-016-201 ระบบบัญชี 3

Accounting Systems Accounting Systems

  กลุ่มวิชาชีพบังคับ
    วิชาชีพบังคับทั่วไป 

    กลุ่มวิชาพัฒนาซอฟต์แวร์

    กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  กลุ่มวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ

  กลุ่มวิชาชีพเลือก
    กลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไป

    กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร

    กลุ่มอ่ืน  ๆ

    กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์

ฝึกงาน3000-70011 4

 เฉพาะการตลาดที่เปิดให้เทียบโอนได้

 เฉพาะระบบสารสนเทศที่เปิดให้เทียบโอนได้

 เฉพาะระบบสารสนเทศที่เปิดให้เทียบโอนได้

 เฉพาะระบบสารสนเทศที่เปิดให้เทียบโอนได้

 เฉพาะการตลาดที่เปิด
ให้เทียบโอนได้

 เฉพาะการจัดการ-การจัดการ
อุตสาหกรรมที่เปิดให้โอนได้

 เฉพาะการบัญชีที่เปิดให้เทียบโอนได้

ยกเว้นการจัดการ-การจัดการทั่วไป
และการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม

เทียบไม่ได้

 เฉพาะการบัญชี
ที่เปิดให้เทียบโอนได้
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วย
กิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วย
กิต

1.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

01-120-001/01-012-001  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 00-012-101  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
                                    Life and Social Skills                   Life and Social Quality Development         
2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
01-210-001/01-021-001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด 3 00-021-101  ทักษะทางสารนิเทศ
01-210-002/01-021-002  ห้องสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3                    (Information Literacy)
01-210-003/01-021-003  สารนิเทศกับสังคมไทย 3
01-210-004/01-021-004  เทคนิคการสื่อความหมาย 3
01-210-005/01-021-005  การสืบค้นสารนิเทศด้วยคอมพิวเตอร์ 3
01-210-010/01-021-006  ทรัพยากรสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์และ
                                   เทคโนโลยี

3

01-210-011/01-021-007  ทรัพยากรสารนิเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ 3
01-210-012/01-021-008  ทรัพยากรสารนิเทศทางเกษตรศาสตร์และ
                                   อุตสาหกรรมการเกษตร

3

01-210-013/01-021-009  ทรัพยากรสารนิเทศทางมนุษยศาสตร์และ
                                   สังคมศาสตร์

3

01-210-014/01-021-010  ทรัพยากรสารนิเทศทางบริหารธุรกิจ 3
01-210-015/01-021-011  ทรัพยากรสารนิเทศทางคหกรรมศาสตร์
01-210-016/01-021-012  ทรัพยากรสารนิเทศสําหรับเด็กและวัยรุ่น 3
01-210-020/01-021-013  การจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ 3
01-210-021/01-021-014  การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 3
01-210-025/01-021-015  บริการอ้างอิง 3
3.  กลุ่มวิชาภาษา 3.  กลุ่มวิชาภาษา
01-320-101/01-031-101  ภาษาอังกฤษ 1 3 00-031-101 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน
01-320-103/01-031-119  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3                 English for Study Skills Development        
01-320-102/01-031-102  ภาษาอังกฤษ 2 3 00-031-102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
01-320-104/01-031-120  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3                  English for Communication
01-320-105/01-031-021  ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 3

สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ  ปวส. จาก มทร.อีสาน หลักสูตร มทร.อีสาน

3

3

ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

3

33

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนํามาขอเทียบโอน รายวิชาท่ีเทียบโอนในหลักสูตร

หรือ

หรือ

หรือ
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กลุ่มรายวิชาที่ 1 00-012-101  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1                   Life and Social Quality Development

3000-1604  ทักษะชีวิต 2

กลุ่มรายวิชาที่ 2

3000-1307  ชิวิตกับส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี 2

3000-1604  ทักษะชีวิต 2

กลุ่มรายวิชาที่ 3

3000-1604  ทักษะชีวิต 2

3000-1606  มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 2

กลุ่มรายวิชาที่ 4

3000-1307  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี 2

3000-1609  จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ 2

กลุ่มรายวิชาที่ 5

3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1

3000-1609  จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ 2

กลุ่มรายวิชาที่ 6

3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1

3000-1307  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี 2

กลุ่มรายวิชาที่ 7

3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1

3000-1606  มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 2

กลุ่มรายวิชาที่ 8

3000-1307 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี 2

3000-1606  มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 2

กลุ่มรายวิชาที่ 9

3000-1604  ทักษะชีวิต 2

3000-1609  จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ 2

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3

ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ ปวส. จาก สอศ.

รายวิชาที่เทียบโอนในหลักสูตร
หลักสูตร มทร.อีสาน
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ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ ปวส. จาก สอศ.

รายวิชาที่เทียบโอนในหลักสูตร
หลักสูตร มทร.อีสาน

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มรายวิชาที่ 1 00-021-101  ทักษะทางสารนิเทศ 3

3000-1601  ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1                      Information Literacy

และรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
3000-1302  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2

3000-1303  ภูมิฐานถิ่นไทย 2

3000-1304  การเมืองการปกครองของไทย 2

3000-1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนา 2

3000-1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2

3000-1307  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี 2

3000-1308  มนุษย์กับการจัดสภาพแวดล้อม 2

3000-1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2

3000-1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2

3000-1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2

3000-1604  ทักษะชีวิต 2

3000-1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคม 2

3000-1606  มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 2

3000-1607  สุขภาพชุมชน 2

3000-1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2

3000-1609  จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ 2

กลุ่มรายวิชาที่ 2

3000-1601  ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1

3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1

และรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
3000-1302  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2

3000-1303  ภูมิฐานถิ่นไทย 2

3000-1304  การเมืองการปกครองของไทย 2

3000-1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2

3000-1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2

3000-1307  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี 2

3000-1308  มนุษย์กับการจัดสภาพแวดล้อม 2

3000-1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2

3000-1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2

3000-1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2

3000-1604  ทักษะชีวิต 2

3000-1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคม 2

3000-1606  มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 2

3000-1607  สุขภาพชุมชน 2

3000-1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2

3000-1609  จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ 2
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ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ ปวส. จาก สอศ.

รายวิชาที่เทียบโอนในหลักสูตร
หลักสูตร มทร.อีสาน

กลุ่มรายวิชาที่ 1 00-022-101  คุณค่าของมนุษย์ : 3

3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1                  ศิลป์และศาสตร์ในการดําเนินชีวิต 
3000-1302  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2     Human Value : Arts and Sciences of Living

3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2                      Living

3000-1606  มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 2

กลุ่มรายวิชาที่ 2

3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1

3000-1302  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2

3000-1303  ภูมิฐานถิ่นไทย 2

3000-1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2

3000-1609  จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ 2

กลุ่มรายวิชาที่ 3

3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1

3000-1302  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2

3000-1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2

3000-1304  ทักษะชีวิต 2

3000-1609  จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ 2

กลุ่มรายวิชาที่ 4

3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1

3000-1302  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2

3000-1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2

3000-1609  จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ 2

กลุ่มรายวิชาที่ 1 00-023-101  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3

3000-1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต        หรือ 2                      Sport and Recreation for Health

3000-1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ     หรือ 2

3000-1605  พลศึกษา  สุขศึกษาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคม 2

และรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1

3000-1302  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2                     

3000-1303  ภูมิฐานถิ่นไทย 2

3000-1304  การเมืองการปกครองของไทย 2

3000-1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนา 2

3000-1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2

3000-1307  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี 2

3000-1308  มนุษย์กับการจัดสภาพแวดล้อม 2

3000-1309  คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2

3000-1601  ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1

3000-1604  ทักษะชีวิต 2

3000-1606  มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 2

3000-1607  สุขภาพชุมชน 2
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ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ ปวส. จาก สอศ.

รายวิชาที่เทียบโอนในหลักสูตร
หลักสูตร มทร.อีสาน

กลุ่มรายวิชาที่ 1 (ต่อ)

3000-1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 00-023-101  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3

3000-1609  จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ 2                      Sport and Recreation for Health

กลุ่มรายวิชาที่ 2

3000-1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2

3000-1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2

กลุ่มรายวิชาที่ 3

3000-1602  นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2

3000-1605  พลศึกษา  สุขศึกษาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคม 2
กลุ่มรายวิชาที่ 4

3000-1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2

3000-1605  พลศึกษา  สุขศึกษาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคม 2

3.  กลุ่มวิชาภาษา (วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ) 3.  กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มรายวิชาที่ 1 00-031-101 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน

3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2                     English for Study Skills Development 

3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2

กลุ่มรายวิชาที่ 2

3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2

และรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
3000-1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

3000-1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1

3000-1222  การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป 1

3000-1223  การเขียนตามรูปแบบ 1

3000-1224  การใช้ส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1

3000-1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1

3000-1227  ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต 1

3000-1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3000-1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1

3000-1231  ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1

3000-1232  ภาษาอังกฤษสําหรับอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1

3000-1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1

3000-1234  ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะและหัตถกรรม 1

3000-1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1

3000-1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1

3000-1239  ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1

3000-1240  การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1

3000-1241  ภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานในเรือ 1 1

3
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ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ ปวส. จาก สอศ.

รายวิชาที่เทียบโอนในหลักสูตร
หลักสูตร มทร.อีสาน

กลุ่มรายวิชาที่ 1 00-031-102  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3

3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2                      English for Communication

และรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
3000-1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

3000-1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1

3000-1222  การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป 1

3000-1223  การเขียนตามรูปแบบ 1

3000-1224  การใช้ส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1

3000-1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1

3000-1227  ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต 1

3000-1228  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3000-1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1

3000-1231  ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1

3000-1232  ภาษาอังกฤษสําหรับอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1

3000-1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1

3000-1234  ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะและหัตถกรรม 1

3000-1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1

3000-1238  ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1

3000-1239  ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1

3000-1240  การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1

3000-1242  ภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานในเรือ 2 1
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ที่
หน่วย
กิต

ที่
หน่วย
กิต

1 04-201-103 วงจรไฟฟ้า 3 1 04-022-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3
Electric Circuits Fundamentals of Electrical Engineering

1 04-112-102 ปฏิบัติงานก่อสร้าง 1 3 1 04-011-201 ฝึกงานโรงงาน 3

Construction Workshop 1 Workshop
2 04-112-103 ปฏิบัติงานก่อสร้าง 2 3

Construction Workshop 2
3 04-112-210 การสํารวจ 1 3

Surveying 1
4 04-113-210 การสํารวจ 2 3

Surveying 2
5 04-131-101 ปฏิบัติงานโยธา 1 2

Civil Technology Practice 1
6 04-131-102 ปฏิบัติงานโยธา 2 3

Civil Technology Practice 2
7 04-101-207 การสํารวจ 1 3

Surveying 1
8 04-112-101 การสํารวจ 2 3

Surveying 2
1 04-312-206 งานทดลองเคร่ืองกล 1 2 2 04-031-203 การประลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 2

Mechanical Laboratory 1 Mechanical Engineering Laboratory 1

สําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จ ปวส จาก มทร.อีสาน หลักสูตร มทร.อีสาน
หมวดวิชาชีพเฉพาะ

ชื่อวิชา ชื่อวิชา

    กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน

   กลุ่มวิชาชีพบังคับ

ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนํามาขอเทียบโอน รายวิชาท่ีเทียบโอนในหลักสูตร

หรือ

หรือ

เฉพาะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคม-
นาคมที่เปิดให้เทียบโอน 

เฉพาะวิศวกรรมโยธาที่เปิดให้เทียบโอน 

เฉพาะวิศวกรรมเครื่อง
กลที่เปิดให้เทียบโอน 
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สําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จ ปวส จาก มทร.อีสาน หลักสูตร มทร.อีสาน
หมวดวิชาชีพเฉพาะ

ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนํามาขอเทียบโอน รายวิชาท่ีเทียบโอนในหลักสูตร

1 04-612-001 เคร่ืองจักรกลชั้นสูง 1 3 3 04-041-101 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 3

Advanced Machine 1 Machine Tool Practice
2 04-612-005 เคร่ืองจักรกลชั้นสูง 2 3

Advanced Machine 2
3 04-400-105 ปฎิบัติงานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น 2

Basic Machine Tool Practice
4 04-443-102 เคร่ืองมือกล 3

Machine Tool
5 04-632-109 กระบวนการผลิต 3

Production Process
6 04-492-106 เทคโนโลยีเคร่ืองมือกล 1 2

Machine Tool Technology 1
7 04-492-107 เทคโนโลยีเคร่ืองมือกล 2 2

Machine Tool Technology 2
8 04-492-108 เทคโนโลยีเคร่ืองมือกล 3 2

Machine Tool Technology 3

1 04-400-107 ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 2 3 04-041-201 ปฏิบัติงานเช่ือมและโลหะแผ่น 3

Introduction to Welding Practice Welding and Sheet Metal Practice
2 04-602-002 กระบวนการเชื่อม 4

Welding Process
3 04-453-101 เทคโนโลยีการเชื่อมท่อ 3

Pipe Welding Technology
4 04-543-101 การตรวจสอบและทดสอบแนวเชื่อม 2

Inspection Testing Welding
5 04-442-214 การประกอบงานเชื่อมและการตรวจสอบ 3

Welding Fabrication & Inspection

รายวิชาท่ี 2

รายวิชาท่ี 1  หรือ

และ

และ

หรือ

หรือ

หรือ

เฉพาะวิศวกรรมอุตสาหการที่เปิดเทียบโอน

เฉพาะวิศวกรรมอุตสาหกรรมที่เปิดให้เทียบโอน 
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สําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จ ปวส จาก มทร.อีสาน หลักสูตร มทร.อีสาน
หมวดวิชาชีพเฉพาะ

ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนํามาขอเทียบโอน รายวิชาท่ีเทียบโอนในหลักสูตร

1 04-312-204 เทคโนโลยีการบํารุงรักษา 2 1 04-033-303 วิศวกรรมการบํารุงรักษาสําหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล 3
Maintenance Technology Maintenance Engineering for Mechanical Engineering

1 04-313-221 ระบบควบคุมเคร่ืองยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 04-037-303 เทคโนโลยียานยนต์ 1 3

 Control In Engine System Automotive Technology 1
2 04-312-102 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 2

Electronic And Electrics In Vehicle

1 04-401-101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต 3 3 04-042-001 การบริหารงานวิศวกรรม 3

Engineering Management

1 04-302-205 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 3 4 04-036-301 นิวเเมติกส์อุตสาหกรรม 3

Industrial Pneumatics

1 04-333-206 การชลประทาน 3 5 04-082-211 หลักการชลประทาน 3

Principles of Irrigation

  กลุ่มวิชาชีพเลือก

    แขนงพลังงานและสิ่งแวดล้อม

    กลุ่มรายวิชาการปฏิบัติงานในโรงงานและความปลอดภัย

    กลุ่มรายวิชาวิศวกรรมยานยนต์

    กลุ่มรายวิชาการจัดการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

    แขนงเครื่องมือวัดและการควบคุม

หรือ

เฉพาะวิศวกรรมเครื่องกลที่เปิดให้เทียบโอน 

เฉพาะวิศวกรรมเครื่องกลที่เปิดให้เทียบโอน 

เฉพาะวิศวกรรมเครื่องกลที่เปิดให้เทียบโอน 

เฉพาะวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรที่เปิดให้เทียบโอน 

เฉพาะวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเปิดให้เทียบโอน 
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ท่ี
หน่วย
กิต

ที่
หน่วย
กิต

1 3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 3 1 04-040-101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 3

Basic Engineering Training

1 3104-0002 เคร่ืองมือวัดและวงจรไฟฟ้า 3 1 04-022-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3

2 3104-2010 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 Fundamentals of Electrical Engineering
3 3105-0001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด 3
4 3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3
5 3110-1001 วงจรไฟฟ้า 3
6 3119-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3
7 3120-1001 เคร่ืองมือและการวัดไฟฟ้า 3
8 3120-1002 วงจรไฟฟ้า 3
9 3127-1001 วงจรไฟฟ้า 3

1 04-201-103 วงจรไฟฟ้า 3 1 04-020-202 วงจรไฟฟ้า  1 3

Electric  Circuits  1 

1 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 1 04-060-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3

Computer Programming

1 3106-4101 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 1 4 1 04-011-201 ฝึกงานโรงงาน 3

2 3106-4102 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 2 4 Workshop 
3 3106-4103 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 3 4
4 3106-4104 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 4 4
5 3121-2007 เทคนิคก่อสร้างงานโยธา 3
6 3121-4101 ปฏิบัติงานโยธา 1 4
7 3121-4102 ปฏิบัติงานโยธา 2 4
8 3121-4103 ปฏิบัติงานโยธา 3 4
9 3121-4104 ปฏิบัติงานโยธา 4 4
1 3101-2003 งานทดลองเคร่ืองกล 2 2 04-031-203 การประลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 2

Mechanical Engineering Laboratory 1

1 3105-1004 ดิจิตอลเทคนิค 2 3 04-121-201 การออกแบบดิจิตอลและลอจิก 3

2 3105-2011 การออกแบบวงจรดิจิตอล 2 Digital and Logic Design 
3 3105-2012 ไมโครโพรเซสเซอร์ 2
4 3105-2013 เทคนิคอินเตอร์เฟส             2
5 3105-2014 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2

  กลุ่มวิชาชีพบังคับ

ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนํามาขอเทียบโอน รายวิชาท่ีเทียบโอนในหลักสูตร

ชื่อวิชาชื่อวิชา

หลักสูตร มทร.อีสานสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ ปวส. จาก สอศ
หมวดวิชาชีพเฉพาะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

  กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน

หรือ

หรือ

หรือ

หรือ

และ

ยกเว้นวิศวกรรมโยธา
ไม่เปิดให้เทียบโอน 

เฉพาะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ที่เปิดให้เทียบโอน 

เฉพาะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ที่เปิดให้เทียบโอน 

เฉพาะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ที่เปิดให้เทียบโอน 

เฉพาะวิศวกรรมโยธาที่เปิดให้เทียบโอน 

เฉพาะวิศวกรรมเคร่ืองกล
ท่ีเปิดให้เทียบโอน 

เฉพาะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดให้เทียบโอน 
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ตารางสรุปแบบเทียบหลักสูตร

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีนํามาขอเทียบโอน รายวิชาท่ีเทียบโอนในหลักสูตร
หลักสูตร มทร.อีสานสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ ปวส. จาก สอศ

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

1 3102-0002 งานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น 3 4 04-041-101 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 3

2 3102-2001 งานกระบวนการเคร่ืองมือกล 3 Machine Tool Practice
3 3102-2102 งานเคร่ืองมือกล 1 3
4 3102-2103 งานเคร่ืองมือกล 2 3
5 3102-2104 งานเคร่ืองมือกล 3 3
6 3102-2105 งานเคร่ืองมือกล 4 3
7 3111-2203 งานเคร่ืองมือกล 3

1 3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น 2 4 04-041-201 ปฏิบัติงานเช่ือมและโลหะแผ่น 3

2 3103-2001 เทคโนโลยีการเชื่อม 1 2 Welding and Sheet Metal Practice
3 3103-2002 เทคโนโลยีการเชื่อม 2 2
4 3103-2003 เทคโนโลยีการเชื่อม 3 2
5 3103-4101 ปฎิบัติเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 1 4
6 3103-4102 ปฎิบัติเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 2 4
7 3103-4103 ปฎิบัติเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 3 4
8 3103-4104 ปฎิบัติเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4 4

1 3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3 5 04-036-301 นิวเเมติกส์อุตสาหกรรม 3

Industrial Pneumatics

1 3101-2205 งานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม 3 1 04-033-303 วิศวกรรมการบํารุงรักษาสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล

3

Maintenance Engineering for Mechanical 
Engineering

1 3101-2107 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 2 2 04-037-303 เทคโนโลยียานยนต์ 1 3

2 3101-2109 งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 2 Automotive Technology 1
3 3101-2101 งานระบบควบคุมเคร่ืองยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 3

1 3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 3 04-042-001 การบริหารงานวิศวกรรม 3

Engineering Management

    กลุ่มรายวิชาการจัดการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

    กลุ่มรายวิชาวิศวกรรมยานยนต์

  กลุ่มวิชาชีพเลือก
    กลุ่มรายวิชาการปฏิบัติงานในโรงงานและความปลอดภัย

รายวิชาท่ี 1  หรือ

    แขนงเครื่องมือวัดและการควบคุม

รายวิชาท่ี 2

หรือ

หรือ

หรือ

เฉพาะวิศวกรรมเครื่องกลที่เปิดให้เทียบโอน 

เฉพาะวิศวกรรมเครื่องกลที่เปิดให้เทียบโอน 

เฉพาะวิศวกรรมเครื่องกลที่เปิดให้เทียบโอน

เฉพาะวิศวกรรมอุตสาหการที่เปิดให้เทียบโอน 

เฉพาะวิศวกรรมอุตสาหการที่เปิดให้เทียบโอน 

เฉพาะวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรที่เปิดให้เทียบโอน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 
 

ปฏิทินการเทียบโอนผลการเรียน ประจําปีการศึกษา 2554 
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
หมายเหตุ : ปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
    ภาคการศึกษาท่ี 2  สําหรับนักศึกษารับเข้าภาคการศึกษาท่ี 2/2554 

 
 

 
 

............พิมพ์ 
............ทาน 

.............ตรวจ 
 

กําหนดการ 
ที ่ กิจกรรม ภาคการศึกษา 

ท่ี 1 
ภาคการศึกษา 

ท่ี 2 
ผู้เกี่ยวข้อง 

รหัส
เอกสาร 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอน กุมภาพันธ์ 2554 หลักสูตร  

2 
ประชาสมัพันธ์ เรือ่ง การเทียบโอนผลการเรยีน 
(ให้ นศ. ทราบถึงข้ันตอนการเทียบโอน และเอกสารท่ีจะต้อง
เตรียมมาพร้อมกับการยื่นคําร้องขอเทียบโอน) 

มีนาคม-ตุลาคม 2554 คณะ/หลักสูตร 
แผ่นพับ,

โปสเตอร์,Web 

3 

นักศึกษายื่นใบคําร้องขอเทียบโอนผลการเรยีนด้วยตนเอง 
รอบท่ี 1 
กลุ่มท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ 
กลุ่มท่ี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์
รอบท่ี 2 
กลุ่มท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ 
กลุ่มท่ี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 
 

6-7 เม.ย. 54 
8-9 เม.ย. 54 

 
27 เม.ย. 54 
28 เม.ย. 54 

15-17 ต.ค. 54 
หลักสูตร/นศ./
คณะกรรมการ

กลาง 
สสว(ทอ) 1 

4 
ตรวจสอบคุณสมบัติข้ันต้น และรวบรวมคําร้องเสนอ
คณะกรรมการเทียบโอนความรู ้

6-9 เม.ย. 54 
27-28 เม.ย. 54 

15-17 ต.ค. 54 คณะกรรมการ
กลาง 

สสว(ทอ) 1 

5 นักศึกษาชําระค่าธรรมเนยีมการเทียบโอน ท่ีการเงิน  
6-9 เม.ย. 54 
27-28 เม.ย. 54 

15-17 ต.ค. 54 นศ./การเงิน สสว(ทอ) 1 

6 
คณะกรรมการเทียบโอนพิจารณาเทียบวิชาเรียนและโอน
หน่วยกิต 

10 เม.ย. 54 
29 เม.ย. 54 

19 ต.ค. 54 คณะกรรมการ
เทียบวิชาเรียน 

สสว(ทอ) 1,2 

7 
ประกาศผลการเทียบวิชาเรียน รอบท่ี 1 
ประกาศผลการเทียบวิชาเรียน รอบท่ี 2 

11 เม.ย. 54 
30 เม.ย. 54 

21 ต.ค. 54 คณะกรรมการ
กลาง 

 

8 สอบประเมินผลเทียบโอนความรู้ (กรณขีอเทียบโอนความรู)้ 
 

2-6 พ.ค. 54 
 

26 ต.ค. 54 คณะกรรมการ
เทียบโอน/นศ. 

 

10 ประกาศผลการเทียบโอนความรู ้ 9 พ.ค. 54 28 ต.ค. 54 หลักสูตร  

11 นักศึกษายื่นขออุทธรณ ์ 10 พ.ค. 54 29 ต.ค. 54 
นศ./หลักสูตร/
คณะกรรมการ
เทียบโอน 

สสว(ทอ) 3 

12 บันทึกผลการเทียบโอนลงระบบ 9-11 พ.ค. 54 31 ต.ค. 54 ทะเบียน สสว(ทอ) 2 

(รองศาสตราจารย์ ดร. วินิจ  โชติสว่าง) 
      รักษาราชการแทนอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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-Hf) (0) ~~butJ'lJdb~CJfl11 "i"~bUCJ'U~'VI11'VltJl~m 'VlF11tl1Glmi"1"ll~..:JI"16'l~altl 11~'J tJflT'HVitJ'U 

le:ltl~6'lm~b~tJtl '1"4.1"1. l!:Jetet~" 
IV " 

-Hf) '12:J ~~bUtJ'Umm-iftJ..:J~'lJ~..:Jbb~ufll~f&ifl'ls-1 l!:Jetet~ bU'W~tl1Ll 

-He! GO 1~tJm~fl ~~bUCJ'U~'VI11'VltJ1~m'VlF11 'W16'l~~1'1.1~..:JI'"I6'l~a1'W 11~'JCJflI~bVitJ'lJ1eJ'W~6'l 
"" m~b~CJ'W '1"4.1"1. l!:Jeteto 

'U~WI1~~bUCJ'U -UmJ..:JA'U f11it..:J 'VI~e:lLl~~flIfl~tl1~1tla'J'Wm~n1'V1tl~11bb~'J1tl~~ bU CJ'lJd 

'VI~€I~..:J«(~'VI~€I~-!lbbiJ..:Jfl'U'~~buCJ'lJd 1 m -if~~b U tJ'lJdbb'Vl'W ' 

'" 1 "" 1("lJe! cs: 'Wi"~b'UtJ'lJ'W 

"~'VI11'VlCJ1~tJ" 'VI~1CJI'"I'J1~11 ~'VI11'VlCJ1~fl b'Vll'"ll'W16'l~i"1'1.1~..:JI'"IGl~a1tl 

"afl1~'VI11'VltJ1~CJ" 'VI~1CJm1~11 afl1~'VI11'Vlfl1~m'Vl1"11'W1Glm~1'1.1~-!lI"16'l~a1tl 

"l'"Iru'lJ~" 'VImtJl'"I'J1~11 I'"lru'lJ~<tJe:l..:Jl'"lru~1'W~'VI11'Vlfl1~m 'Ill 1'"11tll6'l mi"1'1.1~..:JI'"I6'l~a1tl bbm~1~ 
d fU 2.1 I d,daf.:::l I .J 0 9J d dQ.1 

'VIm CJm1m'J ~m'VI'J'VItl1a1tl~1'1.1 flI~€Itl'Vl~j11tl~b'Ill fl'U b'Vl11"1 ru~ '1l..:J'Vl1'V1'W 1Wil~m~!'~CJtlm~a f)'W 

"al<tJ11"ll1" 'VI~1tJI"111~11 a1<tJ11'1.11~ ~~ fl1~b~tl'W fl1~G'fe:l'W<tJf)..:Jflru~1'W~'VI11'VlCJ1~fl 
b'Vll'"lltll6'l m~1'1.1~-!lI'"l6'l~a1tl 

"'lJ'fl ~ fl'ls-1" 'VI~1tl fl11~11 ~~ 
'U 

b-U1~ fl'ls-1 ~~~'ULl~ru ru1 bb6'l :;~1 fl11 ~~~'lJLl~t1HU1 
VIU qJV 

1tl~'VI11'Vlm~tlb'Vl1'"l1tl1Glm~1"ll~..:JI"16'l~G'f1tl 

/ "fI1OSi'lfl'l:fl" ..... 
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-I§:J

d , 
VI bb'U 'U -eJ'U 

"fl1'j¥1f1~l'UeJn'j~'U'U" (Non-formal Education) bU'Ufl1'j¥1f1~1~iiFn11l~~Vl~'Ubbfl~ 
Vlfl1f1Vlfl1 CJ 'jLJ bb 'U'U hlii-u'iJ"i11n~ -:lB1CJ bbfl~?Hl1'U~ 1~ CJ~-:lVl1l1CJh~\U'Uf11';i~f1~lb~m~'~'U1 

'\J ~ ~ 

Flrum'V'llJ91~~ iif11'jn1Vl'U~'<il~~-:lVllJ1CJ Vl~ml~';i 15f11';ib~CJ'Urn';it'leJ'U ~eJ f11'j1~~mbfl~LJ'j~dJ'U~fl
q q ~ q cu 

~t'l'iJ~Fl~'iJ-:Jn'Ut'lm'V'lUt1lVl1bbfl~Fl11lJ~eJ-:Jfl1';i'ijeJ-:Jf1~llbihVlmCJ ~-:JeJTilbbu-:Jl~ Q1 LJ'j~b.flVl1m-Y 1 ~eJ 
tJ 'j~ b.flVl Fl11lJ i~'U111'Ut'l1 CJ t'l1:Wt1l LJ ';i~ b.flVl Fl111libbfl~~m1~m~'V'l bbm~tJ 'j~ b.flVl-ifeJlJfl Fl11lJivi'1 1 tJ 

"rn'j~fl~1\9l1lJ~5CJ1~CJ" (InformaL Education) bU'Uf11'j¥1fl~1~bii~~'U\9l11l1~:n1\9l bU'U 

f11'jb~CJ'U~l\llfltJ';i~t'l'Uf11';iru f11';i'Vl1-:J1'U Vl~eJb~CJ'U~l\llfl'UFlFlfl Fl1eJ'UFl-r1 t'l.fl1'V'lbb1W1~'iJlJ ~eJ 
'\J 'I! , 

~b~ CJ'Ub~CJ'UTI~~-:J~-:J 1~ bbfl~1~~-:Jh bU'Uf1111ij(7lf111~f1~l~l~iiVl~flt'l \9l1.a(7l b~'U l~ii 1~'U'U bbfl ~'jLJ bb'U 'U 
"IJ "IJ '\J \J 

'ijeJ-:Jf11';iIij~f11';i¥1f1~lbbtl'UeJ'U"iJ'U5-:Jl~iibfl CJ Vl1flbb~f\"iJ m11l#l-:Jfl~11 ri'iJ1~Lii~ f11'jb~ tJ'U i ~b~tJ'U ii .
!.I..:::I v ..:::I .0;;:; I ~ v l1l::I dli 

Fl111l~ lJVlfl~~ lJb"iJ\9lFl\9l b'ij'Ub~CJdf1'Urn';ifl1fl~l'iJ'U 1 
iJEl ~ 1~El5fl1';i'U~~f1~1fl11\9l1lJ1~bUtJ'U.Q 

.1 al .1="'= "" dI
u'j~rnPlb'V'leJu{]'U\9l\9l1m~b'UCJ'U'U 

iJEl b Flrut'llJu~'ll'iJ-:I~ii~VI~'llm'VltJ'Ul'iJ'Ut:Jflfl1';ib~tJ'U 
~ '\J 

(9)) ~ 'iJ -:Jii Aru t'llJ u~ ~W01'U \9l1lJ~n1Vl 'U~1 'U bfl ru eVilJ 1 \9l1lD1'UVl ~flt'l \911 f11';i¥1fl~l6(JeJ-:J
q dJI d.S 'U 

lJVl11V1tJ1~tJ1'U'j~#l'U~'llm'Vl tJ'UleJ'Ut:Jflrn1b~CJ'U #l-:J.Q 

(9). (9) fl'j Iii'll0 b'Vl tJ'U1e:l'U t:J fl rn1 b~tJ 'U ';i:3 #l'U LJ ';i:3 f11P1i1 mJ~ 11'ij1~'V'l.ff'Ut'l-:J bbfl~1~#l'U 
'I! 

LJ~ru ru1 ~~ tile:l-:lG'11 b~"iJf11';i¥1 fl~11~#l'Urn ';i~fl~l~'U~'U~n'U (''H:~#l'U:W5tJlJ¥1fl~1\9le:l'ULJ fl1 tJ) Vl~eJ 
" " "" 

b'Vl tJ'U b'I'11:IT'U1LJ 

(9).~ mru'llm'VltJ'U10'Ut:Jflrn";ib~CJ'U1~#l'Uuru"\91¥1fl~1 tileHbU'U~G'11L~"iJrn1~mn';i~#l'U 
v 'I! 

tJ~f1Jf1J1\91~ Vl~m'VltJ'Ub'Vh~'U1LJ 

(~) ~6(JeJ b'VltJ'UleJ'U~flrn';ib~tJ'UtilmbU'U11fl¥1fl~1'll0-:JlJVl11V1tJ1~tJ 
iJ'iJ ID1 1'Ufl11b'VltJ'UleJ'Ut:Jflfl11b~tJ'U1~\JlitWl#l-:J~'iJ1LJ.Q 

(9)) 1~llVl11'V1tJ1~tJ bb~-:J~-:lAru~fl'j1lJrn1b'VltJ'UleJ'U~fl f111b~tJ'U ~-:lii Flrut'llJU~t'l0~Fl~'iJ-:Jn'J 
~ 

';i~#l'U ll1'jpjfl~1 bbfl~11tJl'ij1Vl~eJfl~lJ';i1tJ1'ij1~6(Jm, 'Vl tJ1JleJ'U b~'iJ~1b'W'Ufl1';ib'Vl tJ'Ul'iJ'U~flfl11b~ tJ'U l~tJ 
bu'U1tJ\911lJtJ1~fl1P16(JmlJVl11'V1tJ1~tJ 

"" 1 "" "" IV.d. = .. '1 ..(~) Flru~ fl'j'jlJ f11'j b'VI tJ'U eJ'UtJ fl f11'j b'W'U lJVl'U1V1~1 b'U'U fl1';i b'VI tJ'U b'iJ'U t:J fl fl11 b 1tJ 'U \9l1lJ 

Vl~flbflrueVibbfl~15flT'jLJ1~bii'U\9mJVlm~ ~ Vl~'iJ Q1 bb~1bb~fl'Jru 



-Q1

(Q1) 1Vlf'lru=:m1'1'Uf11'.W11 dJ'Wf111'bVltJ'UleJ'W~~ f111'b~tJ'WmtJ1'Wmf'lf111'?lifl'\~l 1.1.l' n~un?lim';l~ 
"VBbVltJ'UlmJ~~f111'b~tJ'Wl~~'W'Vl~bUtJ'WbU'Wun ?limn ~-:jdb~B1Vlun?limnl~'Vl1'1'U1il1'W1'W1'1 tJ1'lJ1 bbl:1~ 

, , 
o 	 I ~.=:iiJ =:!t ..::.. V 

~1'W1'WVI'W1tJn\91'Vl\91B-:jV31m';lb'l"lU\911UVI~n~\911 

(cs:.:) mruijbVl\91~I:1f'l'";nuIil1bu'Wl~G'11m1'twhbU'Wf111'bVltJ'U1B'W~I:1f111'b~tJ'WmtJ1'Wf11V1'W\91b11:l1, 
mu (m) 1~ 1Vlml1'W\911:1 tJ~UIiJ"VB-:jf'lru~m1'Uf111'bVltJ'UlB'W~I:1f11~b~tJ'WI.U'W~~~1~ru1f11~1VlbVltJ'UlB'W

'IJ , 	 'IJ 

iiB t:;; 11tJ1'lJ1V1~Elfl~m1CJ1'lJ1~ bVlCJ'UlB'WVltbtJ n\911VI b~m1un\.lbb~1~B-:jilIil1m'WVI'l1r.ltJn\91, 
1~bn'WG'11u1'W~"VB-:j1il1'W1'WVI'l11tJn \91 1'11:1 B\91V1~m'11'11' bb~~~~~B-:j1-il'b1 l:l1?lim~n1'WUVl11'Vl CJ1 ~tJhlifB tJ n11 

'IJ 

\!) mf'lf111'?limmJn~ 611V1~'Uf11~bVltJ'U1B'W~I:1f111'b~tJ'W1'WVI~n~\9l1'1'~~'U'lh~f11f'1utJ1.:r\9l~1'lJ1~'I"l 

i'W~-:jbl.l:1~~~~'U'tJ~t:Mt:M11'1~ 
611V1~'UVI~mll'11'uru"l'1?limn ~1tJl'lJ1V1~Bn~m1tJ1'lJ1~bVltJ'U1B'WVI'l11tJnI'11V1 I.~B1'1Uil'W'IJ 	 , 

bl.~1 ~El-:jijr,;11'W1'WVI'l11 tJ n1'11~ I.n'WVI~-:j1'W?l1U"V mr,J1'W1'WVI'l11 tJ nl'1\91~ El \91V1'"n~Wl1' bbl:1 ~1iJ ~~El-:j1-il'b11:11 

?lim~n1'WUVl11'VltJ1~tJl~ifBCJfl'".h \!) mflf11~?liml1'tJ n~ 

oil B GI! rh 'B~~U I. utJu n11' I. Vi tJ 'U1 B'W y,j 1:1 fl11' I. ~ tJ'W bb~ ~VI'l11 tJ n \911 VI I. U'Wl tl \911U '1.11 ~ n 1 V31 

UVl11'VltJ1~tJ 

iieJ @o f111'b VltJ'UlB'W~1:1 fl1~b~tJ'W 1-11\U'Wrl1'W1'iJ"VEl-:jf'lru'U~ I. U'W~~ 'iJ11'ru1El'WiJ~ Wl1U
'IJ , 

-ifmG'1'WB 1.1.'W~"VEl-:jflru~m1'U f11~ I.Vl tJ'U1El'W~1:1 f111' b~tJ'W 

VlU1\91 m 

VI~n bn rusnf111' bVitJ'U1"1.11 b~tJ'Wbb~~bB'WVI'Il1 tJ n WI'~~VI';h-:j f11'afi n'l!:/'1l'W'a~'U'U 

oileJ @ @ ~~~'Utl~~f11f'luCJu1'1 'S1'lJ1~'I"l.rr'W~-:j bb~ ~~~~'Utl~t:Mt:M11'1~ 

(<:9») bU'W~ltJl'lJ1V1~eJn~u'S1tJ1'lJ11'WVI'"nG'1\91~~~~'Utl~~n1V31U tJUWl 'S1'lJ1;g'l"l.rr'WG'1-:jbbl:1~'S ~~'U 


''IJ 	 '\J 

tl~t:Mt:M1	\91~"v tmJVl1l 'Vl tJ1'"tJ 

(\!») btJ'W~1 tJl 'lJ1V1~Bfl~U'SltJ1·1.j1 ~-:jil bdEl VI 1G'11~~ fl11' b~ tJ'lJ~ bbl:1~~ \91tl 'S~G'1-:jr1f'l 'SB'U fl ~U1~ 
It 	 \I "I "I 

ifBtJn11G'11U1'W~"VB-:j~ltJl'lJ1V1~Eln~u~1tJl'(n1'WG'11"V1l'lJ1~un?lifl'\~1~"veJ I.VitJ'UlB'W?limnEl ~ 
, 	 'IJ 'IJ 

(m) bU'W'SltJl'lJ1V1~eJfl~U~1tJ1'lJ1~G'1B'U1~1~~~1n11~~~'Ufl~bb'W'W~T1Jm~1' C VI~Brh'S~~'U, 
fl~bb'W'W \!).oo VI~mVltJ'Ub 'V11 

(cs:.:) 1'Wn'Sru~uVl1l'VlCJ1~tJbtl\91V1'"nG'1\9l~1VI~ Un~m~l'iJ~bVitJ'UlB'Wy,j 1:1f11'Sb~tJ'W1~~ bn'Wfl';h 
~ 	 'IJ 

-Ir'U1Jbb~~mfln1~?limn~il'l1n~n~lb~CJ'WBci\911UVI~nG'1\91~m~~'Ufl11UbVl'U'lJB'Ubb~1 
'IJ 'IJ 

(cr) 1Vlijf11'Su'UVln~~f11~bVitJ'UlB'Ubb~~f11~tl~~bi1'W~1:1 ~-:j.Q 
cr.(9) ~ltJl"(j1V1~Bfl~m1tJ1'lJ1~, bVltJ'UlB'W 1iJ~1~thmfi\91rl1~~~'Uf'l~bb'U'Ubu~tJtl'S:ir,J1 

mmb~:irh~~~'Uf'l~bb'U'UbU~tJG'1~G'1U 1\91tJ1V1u'UVin "VI'Il1tJnmVltJ'UbmJ" (Transfer Credits) 11 
ci1'U'U'U"VEl'l~ltJl"(j1~bVltJ'U1B'W1VI 1'W1'UbbG'1\91-:j~'fl f11"J?lin~l 

cr.\!) 1'ltJl'lJ1V1~Elfl~U"J1tJl"(j1~bVltJ'UbB'U1VI Vl1m{J'WVI~flG'1I'1"J~ilB-:jrlm1'lJ1~'I"lf'lTUf'lU
, 	 '\J , 

bb'fl:i~El-:j1-il'~~ f111'b~tJ'Wtl'S:i nB'Ul'lJ1~'I"l 1Vln1V1'W\911'~~'Ufl~ bb'W'U1'U~1 tJl'lJ1V1~Bfl~m1 tJ1'lJ1~ bVltJ'U1El'W, 

'i OJ"
/ b~CJ'lJ'lJ'Vln••.• 
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1V1mJ'UVinwheYfl'l~~ "'U.'VI." (VltJ1tJn~b'VlUu1EJ'U) liTe" (Transfer Credits) Hci1'UVl1m1tJ1'1J1Vl~EJ 

n~lJ~1CJ1'1J1~b'VlCJ'U1EJ'U1V1 1'U1'Ubb(fV1.:Jt:-lflm~~n'l<}1, 

iJ v v .:::.. .::f 

"l1EJ GlkJ ~~V1'U'Uruo/!~f31n'l<}1 

(@]) b\J'U~1 CJ1'1J1Vl~EJn~lJ~1 CJ1 '1J 11'UVlfln(f~~~~il'Uuru~\91 ~n'l<}1'lJmlJVl11'V1mflCJ, ~ 

(Iv) b\J'U~1 tJ1'1J1Vl~EJn~lJ~1 CJ1'1J1~~bdEJVl1(f1~~A~EJ'UrlfllJhhJEJCJ n11(f1lJ 1 'U~'lJEJ.:J~1 CJ1'1J1, , 
~ I ~ d .c::I 


Vl~EJnfllJ~1CJ1'1J1'V1'lJab'VItJ'U
, . 

(bn) b\J'U~1tJ1'1J1Vl~an~lJ~1tJ1'1J1~(fa'u1ci1~bJ~1f1';h~~il'Url~bb'U'U~1e)n'l<}~ B Vl~afh~~il'U, 
"" "'" ,A~bb'U'U bn.oo Vl~m'VICJ'Ub'Vl1 

(~) m~b 'VltJ'U1a'UVltJ1 tJn~1'U~1tJ1'1J11'V1mil9f'J'U51VII,\J'U1'lJ\911lJ~(f1"lJ11'1J1f11Vl'U(il1(ilCJm1lJ 
0: '" 

bVl'U'1JEJ'U"lJEJ.:J(fm1'1J1m~ 

(~) 1!n~n'l<}1"iJ~ b'VltJ'U~1tJ1'1J1Vl~a1a'UVl'l11CJn~Hlhlbfl'UVl~.:J1'U(f1lJ'1Ja.:J'Il1'U1'U Vl'l11 CJfl\91 
Q) d"" 1

~1lJ'1Ja.:JVlfln~~~'VI~'U EJ'U 

(b) ~1 CJ1'1J1Vl~an~,lJ ~1 tJ1 '1J1~b'Vl tJ'U1EJ'U"iJ ~1~.hl1mr\'1'U1 ru1"11i~~'U rl~ bb'U'U bQ ~ tJ (f~(flJ 
(Iri) 1!nPin'l<}1"iJ~~m1i'b1f11Pin'l<}1EJ~i,'UlJVl11'V1CJ1fltJa~1.:JiiatJ Iv mrlmiPin'l<}1'lJn~ bbfl~ 

fI.:J'VI~bUCJ'Ub~tJ'U~1 CJ1'1J1Vl~a1'V1mil9f'J'U5\911lJVlfln(f\91~~b'ihPin'l<}11~iiaCJn11 @]Iv VltJ1CJn~ 
, ~ v 

(~) 1 'Umru'VllJVl11'V1mflmtJ(ilVlfl n(fm1Vl~"iJ~b 'VltJ'U1a'U'unPin'l<}1 bGihPin'l<}11m~bn'Un11~'Uu
~ 

bbfl~mAfI1~~n'l<}1~Hl~'Ua'Uru1\911vr~1!n~n'l<}1b~tJ'Ua~~1lJVlfln(fm~1#1~'Url11lJb~'U'1Ja'Ubb~1
"I 0) <u qJ 

VllJ1(il bn 


Vlanbnrusnn1'H'VlCJ'U1atlfl11lJfbbfl~n1~1vrVlt.heJn\91lil1nn1~~n'l<}1t1an';i~'U'Ubbfl~Vl~a 


n1~~n'l<}1\911~el5mf1Clb-if1~n11~n'l.i11'Ul~'U'U 


-lia Gl6fl Vlflmnrusv1m~b'VltJ'U1a'UA11lJ~bbfl~m~1VlVl'l11tJn\91 b\J'Uil.:J.Q 
~ 

(@]) fI1';ib'VltJ'Url11lJ~"iJ~b'VltJ'U b\J'U~1 tJ1'1J1 Vl~e:J ncilJ':l1tJ1'1J1 mlJVlfln(f\91';ibbfl ~~~il'U nl'~Pim:n~ 
~ ~, 

btJV1(fa'U1'UlJVl11'V1mfltJ 

(Iv) 1fim~'lJ1~bii'UbyJam~ b'Vl CJ'U A11~fl'Ubblli 61 ~1rl CJ1'1J1Vl~a n~lJ~1 tJ1'1J1 bbfl~ bnrusv1m ';i~(ila'U 

'1Ja.:JfI1~'lJ~~bii'U1'Ubbllim~1mVIb\J'U1t1\911lJ~~Vl11'V1mf{CJ f11Vl'UV1\91111fYJ1lJb~'U'1Ja'U'1Jm(fm1'1J1 fi1';i 

(bn) t:-l61fi11t1~~ bii'U ~el.:Jb'VlCJ'U1m~~1n11i~il'U rl~nb'U'U~1e)n'l<}';i C Vl~aI"11~:::il'Url~bb'U'U 
hoo Vl~a b'Vl tJ'U b'Vh~1Vl~'U':l1 tJ1'1J1Vl~am"lJ';i1 CJ1'1J1':l~il'Uti ';i~ mf31{1CJu\91';i1'1J1~9f'J~'U(f.:JVl~a~:::il'U, ~ 

'lJ~t)Jt)J1\91~ bbfl~1~~1n11'~:::il'UA~bb'U'U~1e)n'l<}~ B Vl~afh~~il'Url~u,'U'U bn.oo Vl~m'VltJ'UL'vh 
~1Vl~'Ul1tJ1'1J1Vl~a n~lJi1tJ1'1J1'~~il'Uuru~\91Pin'l<}1 ~.:J"iJ ~1VI'Il1'U1'UVl'l11 tJ n\91"lJa.:J~l CJ1'1J1Vl~e:Jn~lJ, , 
l1tJ1'1J1~'U bbMIiJ~1lJbvri~il'Url~bb'U'U~1e)n'l.i';i bbm~1~~m';i'ihmfl(ilrl:::bb 'U'Ut:-lfl m~b~CJ'U Vl~e:Jr\'1'U1ru 
'Q.I d

rl1 ';i~(il 'U rl~ bb'U'U bQ61 tJ(f ~(flJ 



-<t:

.. 
: (<S:') m';jv'WVinr-J~n1'~bW'W1~v'WVifWI1:W15n1'~t1';j:::bn'W ~.:t\1 

<S:'.(9) V!ti1C1n~m~"il1nm';j'vlIil~a'U:W1~';jl11'W 1~v'WVinWl1elmi1 "'W.:W." (V!ti1C1n~ "il1fl 

m1'VlIil~a'U:W1M';jl11'W) "CS" (Credits from Standardized Test) 

<S:'.\[) Vlti1 C1fi~~1~~1fl fl11VtIil~a'U~hJ1'lffl11'V1Iil~a'U:w1M1l11'W .1~V'WViflWl1elfl'l'.f1 
"'W.~." (Vlti1~n~~1flfl1';j'VlIil~a'U) "CE" (Credits from Exam) 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เรื่อง   แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและหรือ

การศึกษาตามอัธยาศัย  เข้าสู่การศึกษาในระบบ 
พ.ศ. ๒๕๕... 

-------------------------------------- 
            

เพ่ือให้การดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและชัดเจนยิง่ข้ึน และให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่า
ด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔   และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากการ
ประชุม ครั้งท่ี ..../....... เม่ือวันท่ี .... .............. พ.ศ. ๒๕๕... จึงประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการ
เรียนจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย  เข้าสู่การศึกษาในระบบ 
พ.ศ. ๒๕๕... เพ่ือทราบและปฏิบัติดังนี ้

ข้อ  ๑  หลักการเทียบโอนผลการเรียน 
 (๑)  การเทียบโอนผลการเรียนต้องสามารถกระทําไดท้ั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
 (๒)  การเทียบโอนผลการเรียนยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 (๓)  การประเมินการเทียบโอนผลการเรียนจะต้องชัดเจน และกรณีท่ีผลการเรียนรู้คล้ายกันจะต้อง
ได้รับการพิจารณาด้วยบรรทัดฐานเดียวกัน 
 (๔)  ควรมีการทบทวนวิธีการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนเป็นระยะๆ เพ่ือเพ่ิมความชัดเจน ลด
ความซ้ําซ้อนของวิธีการประเมิน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและสังคม 

ข้อ ๒  หลักเกณฑ์การประเมิน 
 (๑)  ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติด้านความรู้พ้ืนฐานตามท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับท่ีขอเทียบโอนผลการเรียน  และเป็นไปตามหมวด ๑ ข้อ ๖ และ
ข้อ ๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๒)  การดําเนินการเทียบความรู้และโอนหน่วยกิตให้ดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
  ๑.๒ หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ ให้
ดําเนินการตาม หมวด ๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการ
เรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ และจัดทําเอกสารท่ีแสดงถึงการเทียบวิชาเรียน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   

ร่าง 

/ ๒.๒. หลักเกณฑ.์... 



 ๒ 

๒.๒ หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ มีดังนี ้

๑.  การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตร และระดับ
การศึกษาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

๒. การเทียบประสบการณ์จากการทํางานต้องคํานึงถึงความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์
เป็นหลัก 

๓.  วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา จะ
กระทําได้โดยการทดสอบมาตรฐาน หรือการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน หรือการประเมินการศึกษา
หรืออบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ หรือการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 

๔.  เกณฑ์การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน
มาตรฐานรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 

๕.  การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้หน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรท่ีขอเทียบ และ
นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ

๖.  ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่
เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว 

๗.  ผลการประเมินและการบันทึกผลการเรียน ให้เป็นไปตามหมวด ๓ ข้อ ๑๓ (๓) 
และ (๔) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยให้บันทึกไว้ส่วนท้ายของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนให้ เว้นแต่หลักสูตรท่ีมีองค์กรวิชาชีพควบคุม 
และต้องใช้ผลการเรียนประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กําหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือ
กลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอน โดยบันทึกตัวอักษร “น.ก.” (หน่วยกิตก่อนเรียน) “CPL” (Credits from Prior 
Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนให ้ในใบแสดงผลการศึกษา 

(๓)  การขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย  เข้าสู่การศึกษาในระบบจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และเหรียญ
รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เว้นแต่ปฏิบัติตามข้อ ๓๘(ค) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕..... 

ข้อ  ๓  ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการเทียบโอน
ผลการเรียน ประจําภาคการศึกษา เพ่ือทําหน้าท่ีอํานวยการดําเนินงานการเทียบโอนผลการเรียน และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบสรุปผลการประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียน เสนอต่อคณบดีท่ีผู้ขอเทียบโอน
ศึกษาอยู ่เพ่ืออนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน โดยให้มีองค์ประกอบดังนี ้
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  เป็นประธานกรรมการ 
 คณบด/ีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    เป็นกรรมการ 
 ผู้อํานวยการสํานัก/งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นกรรมการ 
 รองผู้อํานวยการสํานัก/งานสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล    เป็นกรรมการ 
ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

/ ข้อ ๔ ให้อธิการบด.ี.. 



 ๓ 

ข้อ  ๔  ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
ประจําภาคการศึกษา โดยให้มีจํานวนตามความเหมาะสม ดังนี ้
 (๑)  คณะกรรมการดําเนินงานกลางเพ่ือการเทียบโอนผลการเรียน ให้มีหน้าท่ีดังนี ้

๑.๑  รับผิดชอบการดําเนินงานกลางเพ่ือการเทียบโอนผลการเรียน รวมถึงการให้คําปรึกษา 
คําแนะนําแก่ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน 

๑.๒  จัดทําเอกสารท่ีแสดงถึงรายละเอียดของกระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียน พร้อม
แสดงรายละเอียดและข้ันตอนการขอเทียบโอนและการประเมินอย่างชัดเจน 

๑.๓  จัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสารท่ีจําเป็นในการเทียบโอนผลการเรียนแก่ผู้ขอเทียบโอน 
กรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

๑.๔  เผยแพร่สารสนเทศท่ีเป็นมาตรฐานท่ีเก่ียวกับกระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียนแก่
ผู้สนใจ เช่น เอกสารประชาสัมพันธ์ คู่มือแนะนําวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งมีรายละเอียดทุกข้ันตอน
ตั้งแต่การยื่นขอเทียบโอนผลการเรียน ค่าธรรมเนียม และการประเมิน เป็นต้น 

๑.๕  กําหนดระยะเวลาการดําเนินการ โดยจัดทําเป็นประกาศปฏิทินการดําเนินงานเพ่ือการ
เทียบโอนผลการเรียนให้ชัดเจน 

๑.๖  เสนอรายชื่อคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขต  

๑.๗  รับคําร้องขอเทียบโอนผลการเรียน คําร้องขออุทธรณ์ผลการประเมินในกรณีท่ีผู้ขอ
เทียบโอนผลการเรียนเห็นว่าไม่เป็นธรรม ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และสรุปคําร้องขอเทียบโอนผลการ
เรียนตามวิธีการประเมิน คําร้องขออุทธรณ์  

๑.๘  รวบรวมผลการเทียบวิชาเรียน ผลการเทียบความรู้ และสรุปผลการประเมินผลการ
เทียบโอนรายบุคคล เสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการเทียบโอนผลการเรียน ประจําภาคการศึกษา  

๑.๙  แจ้งผลการประเมินให้ผู้ขอเทียบโอนทราบ 
 (๒)  คณะกรรมการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต  มีหน้าท่ีดังนี ้
  ๒.๑  กําหนดรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาท่ีเปิดให้เทียบโอน โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเปิด
ให้เทียบโอนจะต้องไม่กระทบกับคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตร ไม่เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีองค์กร
วิชาชีพควบคุม กรณีเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาต่อเนื่องต้องผ่านรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีบังคับก่อน 
  ๒.๒  กําหนดรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสามารถนํามาเทียบโอนได้ โดยเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาท่ีมีความสัมพันธ์หรือมีเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับรายวิชาท่ีเปิดให้เทียบโอน 
  ๒.๓  กําหนดมาตรฐานรายวิชา และจัดทําแบบเทียบเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดให้
เทียบโอนความรู ้

๒.๔  ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามหมวด ๒ แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.๕  สรุปผลการประเมินการเทียบวิชาเรียนและลงนาม เสนอคณะกรรมการดําเนินงาน
กลางเพ่ือการเทียบโอนผลการเรียน 
 (๓)  คณะกรรมการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิต มีหน้าท่ีดังนี ้
  ๓.๑  วิเคราะห์มาตรฐานรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเปิดให้เทียบโอนความรู้ กําหนดน้ําหนัก
คะแนน สร้างแบบประเมินความรู้ วัดและประเมินผลตามวิธีการประเมินของมาตรฐานรายวิชา 

/ ๓.๒ ดําเนินการ.... 



 ๔ 

  ๓.๒  ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามหมวด ๓ แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๓.๓  ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามวิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 
  ๓.๔  สรุปผลการประเมินการเทียบความรู้และลงนาม เสนอคณะกรรมการดําเนินงานกลาง
เพ่ือการเทียบโอนผลการเรียน 
 ในกรณีมีเหตุจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจให้คณะทําการประเมินความรู ้ผูข้อเทียบโอนความรู้เพ่ิมเติมได ้

ข้อ  ๕  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ระยะเวลาการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้จัดทําเป็นประกาศปฏิทินการเทียบโอนผลการเรียน 
เป็นปีการศึกษา ให้ชัดเจน เช่น กําหนดการเข้ารับฟังคําชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประเมิน การยื่นคําร้อง
ขอเทียบโอนผลการเรียน กําหนดการประเมิน ระยะเวลาท่ีใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ และแจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้ขอเทียบโอนทราบ  

ข้อ  ๖  ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคําร้องขอเทียบโอนดังนี ้
(๑)  ใบคําร้องขอเทียบโอนผลการเรียน  
(๒)  สําเนาใบแสดงผลการเรียน 
(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา (ถ้ามี) 
(๔)  เอกสารคําอธิบายรายวิชาหรือรายละเอียดเนื้อหารายวิชาท่ีขอเทียบโอนผลการเรียน

โดยมีหน่วยงานให้การรับรอง (ตัวจริง) กรณีขอเทียบโอนความรู้จากประสบการณ์ ให้ผู้ขอเทียบโอนจัดเตรียม
เอกสารเพ่ิมเติมตามวิธีการประเมินของมาตรฐานรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเปิดเทียบโอนนั้น 

ข้อ  ๗  ค่าธรรมเนียม 
 ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องชําระค่าธรรมเนียมในการดําเนินการเพ่ือการเทียบโอนผลการเรียน
และหน่วยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

ข้อ  ๘   ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนมีหน้าท่ีต้องพิสูจน์ความรู้และทักษะท่ีตนได้เรียนรู้มาว่าสอดคล้อง
กับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินท่ีมหาวิทยาลัย/คณะกําหนด ผู้ขอ
เทียบโอนผลการเรียนจึงต้องจัดทํารายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน 

ข้อ  ๙  ในกรณีท่ีประกาศ คําสั่งหรือบันทึกใดๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ท้ังนี ้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
                     

            ประกาศ  ณ  วันท่ี     พ.ศ.  ๒๕๕... 

 
 
(รองศาสตราจารย์ ดร. วินิจ  โชติสว่าง) 
             รักษาราชการแทน 

     อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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เรียน  คณบดีคณะ..............................................................                                                                                                   � 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   �  ใบรายงานผลการศึกษา    
                    �  รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา/ประมวลรายวิชา ท่ีขอเทียบโอนผลการเรียน 

          ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................รหัสนกัศึกษา.......................................โทรศัพท์............................. 
หลักสูตร.........................................  ............สาขาวิชา........................................................... คณะ......................................................................... 
เป็นนักศึกษา �  ปวส.  �  ปริญญาตรี  �  ปริญญาโท      �  ภาคปกติ  �  ภาคสมทบ  (ปกต/ิจ – ศ/ส - อ)   
�  เคยศึกษาในหลักสตูรท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
�  เคยศึกษาในหลักสตูรท่ีเปิดสอนจากสถาบัน...................................................................ระดับ......................สาขาวิชา................................... 
� สําเร็จการศึกษา  � พ้นสภาพนักศึกษา เนื่องจาก..................................................... เมื่อปี พ.ศ.............. เกรดเฉลี่ยสะสม ......................... 
          มีความประสงค์ขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่
การศึกษาในระบบ   
�  โดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต   
�  โดยการเทียบโอนความรูแ้ละการให้หน่วยกิต 
�  โดยการเทียบโอนประสบการณ ์ โดยมีรายละเอียดผลงานท่ีขอเทียบโอนเป็นเอกสารประกอบ  ดังนี ้
      1.....................................................................................................  5..................................................................................................... 
      2.....................................................................................................  6..................................................................................................... 
      3.....................................................................................................  7..................................................................................................... 
      4.....................................................................................................  8..................................................................................................... 
                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
      
           ลงช่ือ.................................................นักศึกษา                                        ลงช่ือ.................................................กรรมการรับคําร้อง 
              (........................................................)                                                 (........................................................) 
         วันท่ี...........เดือน......................พ.ศ........                                                 วันท่ี...........เดือน......................พ.ศ........ 
แผนกหลักสูตรและตํารา ตรวจสอบคุณสมบัติข้ันต้น           �     

� มีสาขาวิชาท่ีเปิดสอนอยู่ในมหาวิทยาลัย 
� ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว 
� หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร................หน่วยกิต 

 
                         ลงช่ือ....................................เจ้าหน้าท่ีหลักสูตร 
                       (.......................................................) 
                       วันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ...... 

ชําระค่าธรรมเนียมเทียบโอน (กรณีเทียบโอนนอกระบบและตามอัธยาศัย)           � 
จํานวน......................รายวิชา    เป็นเงิน........................บาท                            
เล่มท่ี/เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน................................ 
                                                                                                                                           

                             ลงช่ือ.......................................เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
                            (.......................................................) 
                            วันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ...... 

 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเทียบโอน  เมื่อวันท่ี.....................................................................................                                    � 
เทียบโอนได.้................รายวิชา  รวม.................หน่วยกิต   หน่วยกติท่ีต้องศึกษาเพ่ิม........................... หน่วยกิต 
 

                     เห็นควรอนุมัติ                                                                                           อนุมัติ 
 
      ลงช่ือ.................................................ประธานคณะกรรมการเทียบโอน                          ลงช่ือ.................................................คณบด ี
        (........................................................)                                                                 (........................................................) 
      วันท่ี...........เดือน......................พ.ศ........                                                            วันท่ี...........เดือน......................พ.ศ........ 

 
 
                             รับทราบผลการเทียบโอน  ลงช่ือ...................................................นักศึกษา               
                                                                  (....................................................)                            

 

คําร้องขอเทียบโอนผลการเรียน 
(สําหรับนักศึกษา รหัส 54 เป็นต้นไป) รหัส 



คะแนน
ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ :  1. ผลการประเมินให้ใส่เครื่องหมาย  �  คือ ผ่าน   �  คือ  ไม่ผ่าน
               2. ช่องการบันทึกผล ให้ระบุตามเกณฑ์ที่ใช้ประเมิน คือ น.ท. (หน่วยกิตเทียบโอน) , “น.ม.” (หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน) , “น.ส.” (หน่วยกิตจากการทดสอบ) , “น.ฝ.” (หน่วยกิตจากการฝึกอบรม) , “น.ง.” (หน่วยกิตจากการประเมินผลงาน)

ทดสอบความรู้ผ่านตาม
เกณฑ์การ
เทียบโอน

ชื่อวิชา หน่วยกิต

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แบบประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียน

หน่วยกิต เกรด ที่ รหัสรายวิชาที่ รหัสรายวิชา ชื่อวิชา

รายวิชาที่เทียบโอนในหลักสูตร ผลการพิจารณาเทียบโอน

   หมวดวิชาชีพเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน)

สภาพ
วิชา

รายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน

การบันทึก
ผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 
ลงชื่อ.................................................  กรรมการเทียบโอนผลการเรียน
(.......................................................)
   ................/................/..............

1.ศึกษาตารางแบบเทียบหลักสูตร
2.กรอกรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน และรายวิชาที่เทียบโอนในหลักสูตรตามที่ระบุไว้ในแบบ
เทียบหลักสูตร
   กรณีที่ไม่มีรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในแบบเทียบหลักสูตร ให้นําคําอธิบายรายวิชาแนบมาพร้อมใบคําร้อง
เพื่อเสนอคณะกรรมการเทียบรายวิชาพิจารณา

ส่วนของ
คณะกรรมการเทียบวิชาเรียน

กรอกผลการพิจารณา
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คะแนน
ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ :  1. ผลการประเมินให้ใส่เครื่องหมาย  �  คือ ผ่าน   �  คือ  ไม่ผ่าน
               2. ช่องการบันทึกผล ให้ระบุตามเกณฑ์ที่ใช้ประเมิน คือ น.ท. (หน่วยกิตเทียบโอน) , “น.ม.” (หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน) , “น.ส.” (หน่วยกิตจากการทดสอบ) , “น.ฝ.” (หน่วยกิตจากการฝึกอบรม) , “น.ง.” (หน่วยกิตจากการประเมินผลงาน)

รายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด

   หมวดวิชาชีพเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก)

   หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
สภาพ
วิชา

การบันทึก
ผล

ผ่านตาม
เกณฑ์การ
เทียบโอน

ทดสอบความรู้
ที่ รหัสรายวิชา ชื่อวิชา

รายวิชาที่เทียบโอนในหลักสูตร ผลการพิจารณาเทียบโอน

แบบประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รหัส

 
ลงชื่อ.................................................  กรรมการเทียบโอนผลการเรียน
(.......................................................)
   ................/................/..............

1.ศึกษาตารางแบบเทียบหลักสูตร
2.กรอกรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน และรายวิชาที่เทียบโอนในหลักสูตรตามที่ระบุไว้ในแบบ
เทียบหลักสูตร
   กรณีที่ไม่มีรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในแบบเทียบหลักสูตร ให้นําคําอธิบายรายวิชาแนบมาพร้อมใบคําร้อง
เพื่อเสนอคณะกรรมการเทียบรายวิชาพิจารณา

ส่วนของ
คณะกรรมการเทียบวิชาเรียน

กรอกผลการพิจารณา
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มนุษย์ สังคม ภาษา วิทย/์คณิต พื้นฐาน บังคับ เลือก หน่วยกิต วิชา
ศึกษาทั่วไป รวมวิชาเลือก

เสรี

แบบสรุปผลการประเมินผลการเทียบโอนรายบุคคล

  โครงสร้างหลักสูตร

คณะ................................................. หลักสูตร.................................................. สาขาวิชา.......................................... ภาค.................................
หน่วยกิต
ตลอด

หลักสูตร

หน่วยกิตที่
ต้องศึกษา

เพิ่ม
วิชาชีพเฉพาะลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล

จํานวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

                 เห็นควรอนุมัติ

ลงชื่อ.................................................  ประธานกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
(.......................................................)
   ................/................/..............

                      อนุมัติ

ลงชื่อ.................................................  คณบดี         
       ..................................................
(.......................................................)

ใส่จํานวนหน่วยกิตของแต่ละกลุ่มวิชา ตามโครงสร้างของหลักสูตร

ระบุจํานวนหน่วยกิตของแต่ละกลุ่มวิชา ที่ผ่านการเทียบโอน
ผลการเรียน และสรุปจํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะต้องศึกษา

เพิ่มเติมให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร
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วันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ......� 
เรียน  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน                                                                                                              
 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................รหัสประจําตัว...............................................โทรศัพท์................................... 
หลักสูตร...................................สาขาวิชา............................................ ภาค............... เวลาเรียน..............คณะ.................................................... 
        

               ข้าพเจ้าขออุทธรณ ์เพ่ือขอทบทวนผลการเทียบโอนผลการเรยีน จึงขอความอนุเคราะหด์ผูลการประเมินการเทียบโอนผลการเรยีน 
ในรายวิชาต่อไปนี ้
 

ลําดับ รหัสวิชา 
กลุ่ม
วิชา 

ช่ือวิชา 
หน่วย
กิต 

ผลการ
ประเมิน 

ผลการขออุทธรณ ์
(สําหรับคณะกรรมการ) 

       
       
       
       
       
       
       

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                                                                                                                        ขอแสดงความนับถือ 
 
         ลงช่ือ.................................................นักศึกษา 
            (...........................................................)                  
ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา                                      �    
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

                                  
                                 ลงช่ือ.............................อาจารย์ท่ีปรึกษา 
                               (.......................................................) 
                              วันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ...... 

ความเห็นคณะกรรมการดําเนินงานกลาง                               � 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
                                 ลงช่ือ.............................คณะกรรมการกลาง 
                                     (.......................................................) 
                                   วันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ...... 

ความเห็นของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน                                                                                                       �     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                                                                                                                                    ลงช่ือ............................. 
                                                                                                                             (.......................................................) 
                                                                                                                             คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
                                                                                                                          วันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ...... 
                            
รับทราบผลการเทียบโอน  ลงช่ือ...................................................นักศึกษา               
                                     (....................................................)                            

 

คําร้องขออุทธรณ์ 
(สําหรับนักศึกษา รหัส 54 เป็นต้นไป) 
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