
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ว่าด้วยการโอนผลการเรยีน การยกเว้นรายวิชาเรยีน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรยีน 

การยกเว้นรายวชิาเรียน พ.ศ. 2552 
 

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

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย       
การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอน ผลการเรียน   
การยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2)  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ . 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 เม่ือวันที่ 22  สิงหาคม พ.ศ. 2552          
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอน  
ผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การยกเว้น
รายวิชาเรียน พ.ศ. 2552” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่งหรือมติอ่ืนใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน  
ในระดับหลัง มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า               
ที่สภามหาวิทยาลัยหรือส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก ซึ่งรายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในปัจจุบันต้องโอนผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียนมาท้ังหมดจากหลักสูตรเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  “การยกเว้นรายวิชาเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนรายวิชา
ที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัย หรือส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “ค่ าธรรมเนี ยม ” หมายความว่ า จ านวน เ งินที่ นั กศึ กษาจะต้ องช า ระ เป็ น             
ค่าโอนผลการเรียนหรือค่ายกเว้นรายวิชาเรียน 
 ข้อ 5 การโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

5.1 ผู้ที่มีสิทธิ์โอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
5.1.1 เป็นผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและพ้นสภาพ 

การเป็นนักศึกษาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับเดิมอีก 
5.1.2 เป็นนักศึกษาภาคปกติที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษา ภาคกศ.บป. โดยใช้

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
         5.2 การขอโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   5.2.1 นักศึกษาที่โอนผลการเรียน ต้องมีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
2.00 ในระดับปริญญาตรี มาแล้วไม่เกิน 5 ปี โดยเริ่มนับจากภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน 
   5.2.2 นักศึกษาต้องโอนผลการเรียนทั้งหมดทุกรายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้ว            
โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิตที่โอน ทั้งนี้ จ านวนรายวิชาและผลการเรียนที่โอนได้ ให้นับเป็นหน่วย
กิตรวมตามหลักสูตรที่เคยศึกษาในปัจจุบัน และน าไปคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   5.2.3 ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องไม่เคยถูกลงโทษให้ออกจากมหาวิทยาลัย        
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550 
   5.2.4 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
 ข้อ 6 การยกเว้นรายวิชาเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
      6.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอยกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
            6.1.1 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา หรือยังไ ม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยหรือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง แล้วไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษาโดยเริ่มนับจากวันส าเร็จการศึกษาหรือ
ภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน หรือ 
    6.1.2 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และลาออกจากหลักสูตร
เดิมเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่       

6.2 การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
     6.2.1 รายวิชาที่น ามายกเว้นรายวิชาเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอยกเว้น และจ านวนหน่วยกิตรวมที่ขอยกเว้นจะต้องไม่เกินสองในสาม
ของจ านวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตรที่เข้าศึกษา และต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 
ปีการศึกษา 
     6.2.2 การยกเว้นรายวิชาเรียนให้ยกเว้นได้เฉพาะรายวิชาที่ มีผลการเรียน         
ไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือระดับคะแนน 2.00 หรือ P หรือเทียบเท่า 
     6.2.3 รายวิชาที่ได้การยกเว้นให้บันทึกไว้ในระเบียบการเรียนของนักศึกษา          
โดยใช้อักษร “P” ในช่องระดับคะแนนและไม่น าไปคิดเป็นคะแนนสะสม 
     6.2.4 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี หรือปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 



 
 ข้อ 7 การนับจ านวนภาคเรียนของผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาเรียน         
ให้ถือเกณฑ์ดังนี ้
      7.1 นักศึกษาภาคปกติ ให้นับจ านวนหน่วยกิตไม่เกิน 22 หน่วยกิต เป็น 1 ภาค
การศึกษา 
      7.2 นักศึกษาภาคกศ.บป. ให้นับหน่วยกิตได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต  เป็น 1 ภาค
การศึกษา 
 ข้อ 8 ผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียน มีสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม แต่ผู้ที่ได้รับการ
ยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 9 นักศึกษาต้องท าเรื่องการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นรายวิชาเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน
ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยยื่นค าร้องขอโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชาเรียน 
ตามท่ีกองบริการการศึกษาก าหนด หากพ้นจากนี้ให้ท าบันทึกขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ตามความจ าเป็น เป็นกรณีไป 
 ข้อ 10 การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นรายวิชาเรียน  ให้คิดอัตราที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติผลการโอนผลการ
เรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน 
 ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดี
มีอ านาจตีความและวินัย 

    ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 
             
                              

                   (คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา) 
                   นายกสภาประจ าสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 


