คู่มือการให้บริการ : การขอเทียบโอนผลการศึกษา
หน่วยงานที่ให้บริการ : แผนกทะเบียนและประมวลผล งานบริการการศึกษา
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การเทียบความรูและโอนหน่วยกิตการศึกษาในระบบหรือ
การเทียบโอนความรูและการให้หน่วยกิตการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจาก
ประสบการณการทางานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
1. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนที่แต่งตั้งโดยคณบดีมีหน้าทีด่ าเนินการเทียบโอนผลการเรียน
หรือประเมินความรูทักษะ และประสบการณตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่กาหนดไวในระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
2. ผู้ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 1 ปการศึกษา
3. การเทียบโอนผลการเรียนจะดาเนินการภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
4. คณบดีเป็นผู้อนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน
5. กรณีที่มีเหตุผลจาเป็นไมสามารถเทียบโอนผลการเรียนภายในภาคการศึกษาแรกไดให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณบดีพิจารณาให้เทียบโอน แต่ตอ้ งไมเกินภาคการศึกษาที่ 2 ในปีการศึกษานั้น
**** การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบเป็นการเทียบความรูและโอนหนวยกิตมี
หลักเกณฑ์ปฏิบัติดังนี้
1) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบความรูและโอนหน่วยกิต ต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาใน
หลักสูตรของสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรองรับ
2) ให้เทียบความรูในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาซึ่งมีเนื้อหาสาระและจุดประสงค์ครอบคลุมไมน้อยกว่า
3 ใน 4 ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
3) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะนามาเทียบความรูและโอนหน่วยกิต ตองมีระดับคะแนนไดไม่ตากว่
่ า
C หรือค่าระดับคะแนน ต่อหน่วยกิต ไมต่ากว่า 2.00
4) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่โอนหน่วยกิตให้เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไมเกิน3 ใน 4
ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรรายวิชา
5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบความรูและโอนหน่วยกิตให้จะไมนามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น และ
ให้บันทึก “Transferred Credits” ไวในใบแสดงผลการศึกษา
6) ในกรณีที่เป็นหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียน จะอนุญาต
ให้เขาศึกษาไดไมเกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว
**** การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือ
จากประสบการณการทางาน เป็นการเทียบโอนความรูและการให้หน่วยกิต มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังนี้

1) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้และให้หนวยกิต กระทาโดยการทดสอบมาตรฐาน การ
ทดสอบที่ไมใช่มาตรฐาน การประเมินการศึกษาหรือการฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ และการประเมิน
แฟ้มสะสมงาน
2) การเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิต ให้เทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามหลักสูตรที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัย โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ให้หน่วยกิตนั้นเมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม
เกิน 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
3) การให้หน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตองไดรับผลการประเมินเป็นระดับคะแนนเทียบไดไมต่า
กว่า C หรือค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตไม่ตากว่
่ า 2.00 จึงจะให้เทียบหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น
4) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนความรู้และให้หนวยกิตจะไมนามาคิดระดับคะแนนเฉลี่ย เว้น
แต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น และให้
บันทึก “Prior Learning Credits” ไวในใบแสดงผลการศึกษา
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2551
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ
1. ระบบยื่นคาร้องขอเอกสารออนไลน์
http://trang.sis.rmutsv.ac.th/
2. ยื่นด้วยตนเองที่
ตรัง : แผนกทะเบียนและประมวลผล
งานบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง หมายเลขโทรศัพท์ 093 0580 2062

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการ : 5 วัน 10 นาที
ลาดับ
ขั้นตอน
นักศึกษายื่นแบบเทียบโอนรายวิชา (ตามแบบฟอร์ม.....)
1. โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
ผู้สอน คณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย ผ่านหน่วยงานต้น
สังกัดhttps://trang.sis.rmutsv.ac.th/
2. คณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัย
อนุมัติ แบบเทียบโอนรายวิชา
3. นักศึกษารับเอกสารชาระเงินค่าเทียบโอนรายวิชา
แผนกทะเบียนและประมวลผล
4. ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
แบบขอเทียบโอนรายวิชา และกดยืนยัน
ในระบบออนไลน์ต่อไป

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

คณะ/วิทยาลัย
นักศึกษา

1 วัน

คณะ/วิทยาลัย

10 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

3 วัน

เจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียน
และประมวลผล

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1. ตารางเทียบโอน/ใบแจ้งชาระเงินค่าเทียบโอน
ออกจากระบบออนไลน์ https://trang.sis.rmutsv.ac.th/
2. ใบแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม
3. ใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1. ค่าเทียบโอนรายวิชา วิชาละ

หน่วยงานผู้ออกเอกสาร
นักศึกษา

ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ)
100 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาการให้บริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน/แนะนาการให้บริการ
แผนกทะเบียนและประมวลผล งานบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
1
179 หมู่ 3 ตาบลไม้ฝาด อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
หมายเลขโทรศัพท์ 093 0580 2062
https://www.facebook.com/groups/registrang/
2
https://reg.rmutsv.ac.th/sos/
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1. ตารางเทียบโอนออกจากระบบออนไลน์ https://trang.sis.rmutsv.ac.th/
ใบแจ้งชาระเงินค่าเทียบโอน

ภาคผนวก
การเทียบโอนรายวิชา
1. เว็บไซต์ http://trang.sis.rmutsv.ac.th/

S ตามด้วยรหัสนักศึกษา 12 หลัก

รหัสผ่านที่ตั้งไว้

- กรอกข้อมูลผู้ใช้ S ตามด้วยรหัส 12 หลัก / รหัสผ่าน : ####### และกดปุ่มเข้าสู่ระบบ
- เมื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศนักศึกษา และจะปรากฏหน้าแรกในการเข้าระบบ
2. เลือกขอเทียบโอนรายวิชา เมื่อนักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาแบบเทียบโอน จะต้องเทียบโอนรายวิชา
กับคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชาประจาแต่ละหลักสูตร เอกสารที่ต้องใช้ในการเทียบโอนมีดังนี้
- ผลการเรียนจากสถาบันเดิม ที่สาเร็จการศึกษา และระบุวันสาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาค
การศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาใหม่
- คาอธิบายรายวิชา ของรายวิชาที่ต้องการเทียบรายวิชาจากสถาบันเดิม
3. นักศึกษาจะต้องทราบรายวิชาที่เทียบโอนได้ เพื่อจะทาการลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรกเข้า
4. นักศึกษาคีย์ข้อมูลเทียบโอนในระบบสารสนเทศนักศึกษา ตามรายวิชาที่เทียบโอนได้

5. เมื่อกรอกรายวิชาครบแล้ว จะปรากฏรายวิชาเทียบโอน

6. พิมพ์แบบขอเทียบโอนในระบบ เดินเรื่องขออนุมัติเทียบโอน จากกรรมการเทียบโอน ตลอดจน
คณบดี/ผู้อานวยการ อนุมัติรายวิชาเทียบโอน

7. ชาระเงินค่าเทียบโอนรายวิชา รายวิชาละ 100 บาท
8. การเทียบโอนรายวิชา จะทาการเทียบโอนได้ภายใน 1 ภาคการศึกษา หากมีเหตุจาเป็นทาให้การ
เทียบโอนล่าช้า อนุโลมได้แต่ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา

อ้างอิง
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2551
(หน้าที่ 81-83)
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประกาศ ณ วั น ที่ 21 มี น าคม พ.ศ.2557
(หน้าที่ 166-167)

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
https://reg.rmutsv.ac.th/regis2file/manual62/mobile/index.html

