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หมายเหต ุ  1. การเทียบในระบบ คือการพิจารณาเน้ือหารายวิชาที่มีผลการศึกษา 2.00 หรือ C ขึ้นไป 
  2. การเทียบนอกระบบ คือ การพิจารณาการเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษา 

ตามอัธยาศัยโดยมีวิธีการประเมิน ดังน้ี การทดสอบมาตรฐาน (CS) การสอบอ่ืน ๆ (CE) การอบรมท่ีไม่ใช่ 
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้จัด (CT) แฟ้มสะสมผลงาน (CP) 

  3. ผู้ขอเทียบโอนต้องแนบใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และเน้ือหารายวิชาตามหลักสูตร หรือหลักฐาน 
ที่สอดคล้องกับการเทียบโอนนอกระบบตามวิธีการประเมินตามข้อ 2  

  4. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
 การเทียบโอนในระบบ การได้รับเกียรตินิยม นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 
 72 หน่วยกิต สําหรับหลักสตูร 2 ถึง 3 ปีการศึกษา หรอืไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต สําหรับหลักสูตร  4 ปี 
 การศึกษา หรอืไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต สําหรับหลักสูตร 5 ปีการศึกษา  


