
 

 

 

ระเบียบวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2565 

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

เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อยและเหมาะสมเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

วิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 และสภาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นใน

คราวประชุม ครั้งท่ี 3/2565(31) เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 29 กันยายน 2565 จึงให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอน   

หน่วยกิตและผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2  ให้ยกเลิก ระเบียบวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2562 

บรรดา ระเบียบ กฎ ประกาศ หรือ ค าส่ังอื่นใดท่ีก าหนดไว้แล้วที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้

ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใชบังคับต้ังแตวันถดัจากวันประกาศเปนตนไป 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้  

“สภาวิทยาลัย” หมายความว่า สภาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

“วิทยาลัย”   หมายความว่า วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

“อธิการบดี” หมายความว่า   อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  

“คณะกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและผลการเรียนรู้ 

“คณะ”      หมายความว่า    คณะหรือหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าท่ีจัดการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา 

“คณบดี”  หมายความว่า     คณบดีคณะต่างๆ หรือบุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง

คณบดีหรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่าของคณะหรือหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่า ให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบการ

บริหารจัดการคณะหรือหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่า ท่ีเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
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"การศึกษาในระบบ" หมายความว่า การศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษาหลักสูตร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 

"การศึกษานอกระบบ" หมายความว่า การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 

รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการ

ส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ

ของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

"การศึกษาตามอัธยาศัย" หมายความว่า การศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ

สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม ส่ือ หรือ

แหล่งความรู้อื่นๆ 

"ผลการเรียน" หมายความว่า ความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคลท่ีได้จากการศึกษา

ในระบบซึ่งสามารถแสดงในรูปของคะแนนตัวอักษร หรือแต้มระดับคะแนนท่ีน ามาคิดคะแนน ผลการเรียนหรือ

ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมได้ 

"ผลลัพธ์การเรียนรู้" หมายความว่า ผลท่ีเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีได้จาก

การศึกษา ฝึกอบรม หรือประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ หรือการเรียนรู้จริงในท่ีท างานระหว่าง

การศึกษา 

"ผู้เรียน" หมายความว่า บุคคลท่ีเรียนรู้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบหรือ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา 

5.1 ผู้เรียนท่ีจะขอเทียบโอนผลการเรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้ ต้องมีคุณสมบัติด้านความรู้

พื้นฐานตามท่ีก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาของ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ผู้เรียนขอเทียบโอนจะต้องยื่นใบแสดงรายงานผลการศึกษา (Transcript) 

เอกสารหลักฐาน ผลลัพธ์การเรียนรู้ ต่อหัวหน้าสาขาวิชา และคณบดี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการ

เรียนและด าเนินการเทียบโอนโดยคณะกรรมการ ก่อนจะลงทะเบียนเรียนได้ อย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนเปิด

ภาคการศึกษา 

  5.2 หลักเกณฑ์ในการด าเนินการเทียบโอนหน่วยกิตกิตและผลการศึกษาจากการศึกษาใน

ระบบการด าเนินการเทียบโอนหน่วย ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าท่ี 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจตาม

กฎหมายรับรอง   
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(2)  ตองเป็นรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีผู้เรียนมีผลการเรียนไมต่ ากวา 3.00 จาก

ระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า 

 (3) ตองเปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในส่ี 

ของรายวิชา จึงสามารถเทียบโอนมาเปนรายวิชา หรือกลุมวิชาในหลักสูตรท่ีผู้เรียนขอเทียบโอนผลการเรียนท่ี

ศึกษาอย ู

(4) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีผู้เรียนขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองผานการ

ประเมินจากคณะกรรมการตามวิธีการประเมินผลการเทียบโอน  

(5) การเทียบรายวิชาผู้เรียนและโอนหน่วยกิตได้ไมเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวน 

หนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 

(6)  การเทียบโอนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีวิทยาลัยก าหนดโดยความ

เห็นชอบของสภาวิทยาลัย 

(7) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถมา

ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมได้   

ข้อ 6 หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนและการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบโดยใหปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

        6.1 การเทียบโอนผลการเรียนท่ีเกิดจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

6.1.1 ผู้เรียนขอเทียบโอนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ท่ีพึง

ประสงค์ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีจะขอเทียบโอน 

6.1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนขอเทียบโอนไม่จ ากัดระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียนรู้ และส่ัง

สมประสบการณ์ในผลลัพธ์การเรียนรู้เรื่องนั้น แต่ต้องทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชา ท่ีจะขอ

เทียบโอน 

   6.1.3 การบันทึกผลการเทียบโอนผลการเรี ยนให บันทึกตามวิ ธีการประ เมิน ท่ี

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ก าหนด ดังนี้ 

อักษรระดับคะแนน ความหมาย 

CS Credits from Standardized Test (หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน) 

CE Credits from Exam (หน่วยกิตจากการทดสอบท่ีหลักสูตรจัดสอบ) 

CT Credits from Training (หน่วยกิตจากการประเมินหรือผลการอบรม 

โดยหน่วยงานต่างๆ) 

CP Credits from Portfolio (หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน) 

 

6.1.4 จ านวนหน่วยกิตท่ีใหเทียบโอนผลการเรียนตองไมเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหนวยกิตใน

หลักสูตรท่ีศึกษาอยู ่
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6.1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเทียบโอนไม่สามารถมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ีย 

สะสมได้ 

ข้อ 7 การเทียบโอนจากการศึกษาในสถาบันหนึ่งไปยังอีกสถาบันหนึ่ง ไม่สามารถเทียบโอนต่อช่วง    

ไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้และต้องระบุไว้ในใบแสดงผลการเรียน  (Transcript) ว่าเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม

รายวิชาท่ีมีการเทียบโอน 

ข้อ 8 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้คณะ/สาขาวิชา ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหเสร็จ

ส้ินภายในภาคการศึกษาเดียวกัน และกรณีมีเหตุผลจ าเป็นไมสามารถด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายใน

ก าหนดระยะเวลาได ใหอยใูนดุลยพินิจของคณบดีหรือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาในการขอเทียบโอน

ผลการเรียน 

ข้อ 9 คาธรรมเนียมในการด าเนินการเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามประกาศวิทยาลัย

นอร์ทเทิร์น วาด้วยการเก็บเงินคาบ ารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาประเภทนั้นๆ 

ข้อ 10 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และกรณีท่ีมีปัญหาทางการปฏิบัติใหอธิการบดี

วินิจฉยัตามค าแนะน าของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

 

          ประกาศ ณ วันท่ี 29 กันยายน  พ.ศ. 2565 

 

ลงช่ือ 

         (นายประคอง พลหาญ) 

                                นายกสภาวิทยาลัย 

 


