
คูมือเทียบโอนผลการเรียนผานระบบ

งานมาตรฐานการศึกษา
กองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา



การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง  การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ซึ่งเนื้อหาสาระความยากงายเทียบไดไมนอยกวาสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาใชโดยไมตองเรียนรายวิชานั้นการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง  การนําหนวยกิตของ
รายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ซึ่งเนื้อหาสาระความยากงายเทียบไดไมนอยกวา
สามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาใชโดยไมตองเรียนรายวิชานั้นอีก ท้ังนี้รายวิชาท่ีจะ
นํามาเทียบโอนผลการเรียน  ตองสอบไดหรือเคยศึกษาแลวไมเกิน 10 ป  นับถึงวันท่ีเขาศึกษาหรือของการยาย
เขามา กรณีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท่ีตองการเทียบโอนรายวิชา ในรายวิชาท่ีเรียนมาแลวตองเปนไปตาม
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชี พ.ศ.2557
ขอ 1 มาตรฐานหลักสูตรมีการกําหนดจํานวนหนวยกิตท่ีใหเทียบโอนไดตามเกณฑ สกอ.และตองเปนรายวิชาท่ี
เรียนมาแลวไมเกิน 5 ป

ผูท่ีมีสิทธิในการขอเทียบโอนผลการเรียน  ไดแก
1. การขอเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเทาข้ึนไป
2. การขอเทียบโอนผลการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทาข้ึนไป
3. ผูท่ียายสถานศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนเงื่อนไขในการเทียบโอนผลการเรียนตองเปนรายวิชาท่ีไดรับ

คะแนนไมต่ํากวา “ C ” , “ 2.00 ” หรือ “ P ” สําหรับการเทียบโอนรายวิชาในระดับปริญญาตรี ตอง
เปนรายวิชาท่ีไดรับคะแนนไมต่ํากวา “ B”,“ 3.00 ”หรือ “ P ” สําหรับการเทียบโอนรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษา

4. จํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการเทียบโอนแลวตองไมเกินสามในสี่สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และไมเกิน
หนึ่งในสามสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของจํานวนหนวยกิตรวมข้ันต่ําซึ่งกําหนดไวในหลักสูตรท่ี
กําลังศึกษาและเม่ือไดรับการเทียบโอนแลว ตองมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา  1  ปการศึกษา

5. สําหรับนักศึกษาท่ีไดรับการอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาแลว  ใหชําระคาธรรมเนียมในการเทียบโอนผลการ
เรียนหนวย
กิตละ  50  บาท
หมายเหตุ :การเทียบโอนผลการเรียนทุกหลักสูตรใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วาดวย
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2558



ข้ันตอนการขอเทียบโอนผลการเรียน (ออนไลน)
1. เขาสูระบบเทียบโอนผลการเรียนผานเว็บกองบริการการศึกษาhttp//:eduservice.yru.ac.th

2. ใหนักศึกษาพิมพรหัสประจําตัวนักศึกษารหัสผาน
เพ่ือเขาสูระบบ (รหัสผาน ใชรหัสเดียวกับระบบลงทะเบียน)

กรอกรหัส นศ.
และรหัสผาน

คลิกเขาสูระบบ

เขาสูระบบ
เทียบโอนผลการเรียน



3. เม่ือเขาสูระบบ  ใหนักศึกษาตรวจสอบรายวิชา
บังคับเรียน ซึ่งเปนรายวิชาท่ีนักศึกษาไมสามารถเทียบโอนได

4. เม่ือตรวจสอบรายวิชาบังคับเรียนเรียบรอยแลว
ใหปดหรือยอหนาตางรายวิชาบังคับเก็บไว  แลวตรวจสอบขอมูลรายละเอียดของนักศึกษาใหถูกตอง

5. เริ่มทําการเทียบโอนรายวิชา  โดยคลิก “เทียบโอน
ผลการเรียน”

6.คลิก เพื่อทําการ
เทียบโอนผลการเรียน

ตรวจสอบรายวิชา
ตามโครงสราง
หลักสูตรบังคับเรียน



หมายเหตุ : ตรวจสอบขอมูลของนักศึกษา  หากพบวาขอมูลไมถูกตองกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเพ่ือแกไข

6. กรอกรหัสรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่ีนักศึกษาตองการเทียบโอน และคลิกคนหา
รายวิชา

5.ตรวจสอบ
ขอมูลของนศ.

กรอกรหัสวิชาที่
ตองการเทียบโอน
รายวิชา



นักศึกษาเลือกรายวิชาท่ีตองการนํามาเทียบโอนใหถูกตองตรงตามรายวิชาในทะเบียนรายงานผลการเรียน
ของนักศึกษา

กรณีที่ 2 หาก
ตองการเลือก
รายวิชาใดใหกด
คลิกที่
เคร่ืองหมาย +
(ไปดู
รายละเอียดใน
ขอ 7.2 )

กรอกรหัสวิชาที่ตองการ
เทียบโอนรายวิชา

กรอกรหัสวิชาที่ตองการเทียบโอนรายวชิาเรียบรอยแลวใหกด
แสดงขอมูลและกดคลิกที่ลูกศร    ระบบจะแสดงขอมูลรหัส
วิชาและชือ่วิชาที่ตองการเทียบโอนใหทราบจากนั้นให
นักศึกษากดแสดงขอมูลอีกคร้ังเพื่อใหระบบแสดงขอมูล
รายวิชาที่เคยผานการเทียบโอนมาแลวดังภาพ



7.1 นักศึกษาตองกรอกขอมูลตามรายละเอียดขางลาง เชน  หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต
ผลการเรียน หากตองการเทียบโอนโดยใช 2 หรือ 3 รายวิชาข้ึนไปมาเทียบกับ 1 วิชาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาใหทําการเพ่ิมรายวิชา 2 หรือ 3 ครั้ง ตามจํานวนวิชาไดทันทีแลวกดเพ่ิม
รายวิชา

กรณีที่ 1 หากในระบบไมปรากฏรายวิชาที่ตองการนํามาเทียบ
โอนใหคลิกเพิ่มรายวิชา (ไปดูรายละเอยีดในขอ 7.1)
ขอ 7.2 )
ใหม

การเพิ่มขอมูลใหนศ.กรอกขอมูลใหครบถวนเชนหมวดวิชา
หมายถึงรายวิชาที่ตองการเทียบโอนอยูในหมวดวิชาใดของ
โครงสรางหลักสูตรที่นศ.จะตองเรียนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต เกรด หมายถึงรายละเอยีด
เกี่ยวกบัการเรียนของนักศึกษาที่เคยเรียนมาแลวจากสถาบัน
เดิมสามารถดูไดในใบแสดงผลการเรียนของนักศึกษา
แสดงผลการเรียน



7.2 เม่ือทําการกรอกรหัสวิชาท่ีตองการเทียบโอน (หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) ก็จะปรากฏ
รายวิชาตางๆ ท่ีเคยเทียบโอนมาแลว ซึ่งถารายวิชานั้นตรงกับรายวิชาท่ีมีในใบรายงานผลการศึกษา
แลวก็สามารถทําการเทียบโอนไดทันที ยกเวนบางวิชาในหลักสูตรอ่ืนๆ อาจอนุมัติ บางหลักสูตรไม
อนุมัติฉะนั้นเพ่ือปองกันขอผิดพลาดกอนทําการคลิกเลือกอยาลืมวิชาบังคับในสาขาวิชาท่ีตนเองเรียน
ดวย เชนหลักสูตรการจัดการ ในวิชา 3162307 ฐานขอมูลธุรกิจ สามารถทําการเทียบโอนได แตหาก
นักศึกษาเรียนหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ โครงสรางหลักสูตรของป 2555 วิชานี้จะเปนวิชาบังคับ
เรียน ขณะเดียวกันโครงสรางหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจป 2552 วิชาดังกลาวสามารถทําการเทียบ
โอนไดกับวิชาระบบฐานขอมูลธุรกิจ เม่ือตรวจสอบรายวิชาเรียบรอยแลว ใหกดคลิกรายวิชาท่ีตองการ

ให้ทําการตรวจสอบก่อน
การ
บนัทกึข้อมลู



คลิกเพ่ือเลือกรายวิชา ใหดูรหัส ชื่อ
วิชา จํานวนหนวยกิต ใหถูกตองจึงจะ
คลิกเลือก



7. หลังจากกดเลือกแลวก็จะปรากฏรายวิชาท่ีเราตองการเลือกข้ึนมาดังภาพใหเลือกหมวดวิชาท่ีตองการเทียบ
โอน และเลือกผลการเรียนแลวกดบันทึกขอมูล

8. หากรายวิชาท่ีประสงคขอเทียบโอนมีมากกวา  1  รายวิชา  ใหนักศึกษาดําเนินการในข้ันตอนท่ี 6 อีกครั้ง
หนึ่ง

9. เม่ือทําการเทียบโอนเสร็จในแตละรายวิชาขอมูลตางๆ จะไปปรากฏในตะกรารถเข็น นักศึกษาสามารถทํา
การตรวจสอบรายละเอียดไดอีกครั้งดังนี้

คลิกเลือกแสดงรายละเอียดวิชาที่ทาํ
การเทียบโอนเพื่อตรวจสอบกอนการ
พิมพใบเทียบโอน



เม่ือคลิกแสดงรายละเอียดระบบจะแสดงผลการเทียบโอนใหนักศึกษาทําการเทียบโอนใหครบทุกวิชาพรอม
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งกอนการบันทึกขอมูล

หากตองการแกไขใหดําเนินการดังนี้

คลกิเลอืกปุ่ มเมนแูก้ไข



10. เม่ือเพ่ิมรายวิชาครบตามท่ีประสงคขอเทียบโอนแลวใหคลิกบันทึกขอมูล

คลกิเลอืกปุ่ ม

ยืนยนัการเทียบโอน



เมือทําการเทียบโอนเรียบรอยแลว ระบบจะปรากฏตารางการเทียบโอนรายวิชา ซึ่งจะประมวลผลการเทียบโอน
โดยอัตโนมัติ

หากตองการดูรายละเอียดการเทียบโอนท้ังหมดใหกด

ใบคําร้องเทียบโอน

กดคลกิ
รายละเอียด



หากมีการทําการเทียบโอนหลายครั้งเม่ือตองการพิมพกดท่ีเมนูดังภาพ

ใบคําร้องเทียบโอน

กรณีมีการเทียบโอนหลายครั้งระบบจะแสดง
วันท่ีท่ีทําการเทียบโอนใหนศ.กดเลือกพิมพใบ
เทียบโอนท่ีวันท่ีท่ีตองการไดทันที



ตวัอยางใบคํารองท่ีดําเนินการพิมพออกจากระบบ

นําเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบกอนการ
ลงนาม



 อนุมัติกรณีท่ีรายวิชาสามารถนํามาเทียบโอนผลการเรียนได
 ไมอนุมัติ กรณีท่ีรายวิชาไมสามารถนํามาเทียบโอนผลการเรียนได
 รอผลพิจารณากรณีเปนรายวิชาท่ีไมเคยนํามาเทียบโอนผลการเรียนซึ่งตองเสนอเขาท่ี

ประชุมเพ่ือพิจารณาใหแนบคําอธิบายรายวิชาจากสถาบันเดิมดวย



หมายเหตุ หลักฐานท่ีตองใชในการเทียบโอนมีดังนี้
1. นักศึกษาพิมพใบคํารองการเทียบโอนผลการเรียน
2. แนบระเบียนแสดงผลการเรียนของนักศึกษาตองขีดเสนใตวิชาท่ีตองการจะเทียบโอนรับรอง

สําเนาถูกตองใหเรียบรอย
3. แนบคําอธิบายรายวิชาพรอมขีดเสนใตรายวิชาท่ีตองการเทียบโอนใหเรียบรอย
4. ยื่นใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและลงความเห็นในใบคํารองเทียบโอนผลการเรียน
5. หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอรโทรศัพทใหทําการเขียนหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดในใบคํา

รองขอเทียบโอนเพ่ือความสะดวกของตัวทานเองในการแกไขขอมูลหากเกิดขอผิดพลาด
6. เม่ืออาจารยท่ีปรึกษาลงนามเรียบรอยแลว ใหนําสงกองบริการการศึกษาเพ่ือดําเนินการในสวน

ท่ีเก่ียวตามลําดับ

การเทียบโอนตองเปนไปตามหลักเกณฑ
1. สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป หากตองการเทียบโอนผลการเรียนท่ีเรียนมาแลวตองไมเกิน
2. 10 ป นับถึงวันท่ีเขาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตหากตองการ

เทียบโอนผลการเรียนท่ีเรียนมาแลวตองไมเกิน 5 ป นับถึงวันท่ีเทียบโอน และนักศึกษาทุกคน
ตองทําการเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในปแรกท่ีเขาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให
เรียบรอย

3. ผลการเรียนตองไดระดับ 2 หรือ C ข้ึนไป
4. จํานวนหนวยกิตท่ีตองการนํามาเทียบโอนจะตองเทากันหรือมากกวาในโครงสรางหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงจะเทียบโอนได แตถาเรียนมานอยกวาจะนํามาเทียบโอนไมได
เชน หนวยกิตท่ีเรียนมาแลวมี 2 หนวยกิต หนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลาก็ตองเปน 3 หนวยกิต หากหนวยกิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีจํานวนมากกวา
หนวยกิตท่ีเคยเรียนมาแลวใหใช สองวิชาทําการเทียบโอนแทน แตท้ังนี้เนื้อหารายวิชาเม่ือรวมกัน
แลวจะตองได 75% ดวยเชนกัน

5. ใน 1 รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวสามารถนํามาเทียบโอนได (ท่ีไดรับการอนุมัติ) เพียงครั้งเดียว
เทานั้นเม่ือไดรับอนุมัติแลวไมสามารถนํารายวิชาดังกลาวเทียบโอนซํ้าไดอีกตอไป

6. รายวิชาท่ีขอเทียบโอนตองไมใชรายวิชาท่ีบังคับเรียนตามโครงสรางหลักสูตร
7. หากตรวจสอบพบในภายหลังวาขอมูลของรายวิชาและ

ผลการเรียนของนักศึกษาไมถูกตองตรงตามระเบียนรายงานผลการเรียนของนักศึกษา (จะถือเปน
การทุจริต) เจาหนาท่ีอาจจะพิจารณาไมอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน



การประกาศผล
กองบริการการศึกษาจะประกาศผลการเทียบโอนเพื่อใหนักศึกษานําไปดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้

ข้ันตอนท่ี 1 ติดตอกองบริการการศึกษา (ชองหมายเลข 1) เพ่ือขอรับใบคํารองเทียบโอนผลการ
เรียนท่ีผานการลงนามจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย

ข้ันตอนท่ี 2 ตรวจสอบจํานวนวิชา ผลรวมหนวยกิต ผลการอนุมัติตางๆ อีกครั้งกอนการ
ชําระเงิน หากมีปญหาใหติดตองานมาตรฐานการศึกษา (ดานในสํานักงาน)

ข้ันตอนท่ี 3 ชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนท่ีงานการคลัง (ชองหมายเลข 4)
หนวยกิตละ 50 บาท เชน เทียบโอนได 10 วิชา หนวยกิตรวม 30 หนวยกิต
จํานวนเงินท่ีตองชําระคือ 10×30=300 บาท

ข้ันตอนท่ี 4 ถายเอกสารเพ่ือเก็บสําเนาคํารองขอเทียบโอนผลการเรียนเปนหลักฐานและ
สงคํารองฉบับจริงใหงานทะเบียนและประมวลผล (ชองหมายเลข 2) เพ่ือบันทึก
ขอมูลเขาระบบตรวจสอบจบผลการศึกษาจะปรากฏเปน “P” เม่ือเสร็จสิ้นทุก
อยางเรียบรอยแลว

นักศึกษาจะตองดําเนินการใหครบทุกข้ันตอน
จึงจะถือวาการเทียบโอนสมบูรณ














