๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๓๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่ระบบ พ.ศ.
2545 และข้อแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนระดับปริญญา พ.ศ. 2545 และโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบั ณฑิ ตวิทยาลัยในการประชุมครั้ งที่ 11 /๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการโอนผลการเรียนและเทียบโอน
ผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การโอนผลการเรียนและ
การเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การโอนผลการเรียนและการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
๔.๑ “การโอนผลการเรียน” หมายถึง การนําหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาซึ่งเคย
ศึกษาจากหลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคามที่สภามหาวิท ยาลัยรับรองเพื่อใช้
นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
๔.๒ “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายถึง การขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือการเทียบโอนความรู้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทํางาน จากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อใช้เป็น
ส่วนหนึ่ งของการศึ กษาในหลั กสู ตรระดั บบัณฑิตศึกษาของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ มหาสารคามโดยไม่ต้อ งศึ กษา
รายวิชานั้นอีก
๔.๓ “คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา”หมายถึ ง คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า คณะหรื อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ที่อธิการบดีแต่งตั้ง
ข้อ ๕ นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาใน
หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ที่ ไ ด้ เ คยศึ ก ษามาแล้ ว จากการศึ ก ษาในหลั ก สู ต รอื่ น หรื อ หลั ก สู ต รเดี ย วกั น ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือจากสถาบันการศึกษาอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
โดยนักศึ กษาต้องศึ กษาอยู่ในมหาวิ ทยาลัยอย่างน้ อยหนึ่งปีการศึกษา และต้ องชํ าระค่า ธรรมเนียมการโอนผล
การเรียนและเทียบโอนผลการเรียนตามที่ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยกําหนด

๒
ข้อ ๖ รายวิชาที่โอนและเทียบโอนได้ มีดังนี้
๖.๑ เป็นรายวิชาที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
๖.๒ เป็นรายวิชาที่มีในหลักสูตรที่รับ เข้ าศึกษา ซึ่ง มีเนื้ อหาเที ยบเคีย งกันได้ และมีเนื้อ หาสาระ
ครอบคลุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของรายวิชาที่ขอโอนหรือเทียบโอน
๖.๓ เป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วในหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไม่เกิน ๒ ปี ในกรณีที่ยังไม่
สําเร็จการศึกษา หรือสําเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
๖.๔ เป็นรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลได้สัญลักษณ์ไม่ต่ํากว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ วิธีการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอโอนผลการเรียน
และการเทีย บโอนผลการเรี ยนพร้ อมเอกสารที่ เกี่ ยวข้องอื่น ๆ ที่คณะต้นสั งกั ด เพื่ อขอรั บความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แล้วเสนอให้คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ และแจ้งผลการอนุมัติให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียน มีดังนี้
๘.๑ ในการพิจ ารณาคําขอโอนผลการเรียนและเที ยบโอนผลการเรีย น ประธานคณะกรรมการ
บริ ห ารหลั ก สู ต ร อาจจั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาทดสอบความรู้ ใ นรายวิ ช าที่ ข อโอน และขอเที ย บโอน เพื่ อ ประกอบ
การพิจารณาด้วยก็ได้
๘.๒ การโอนผลการเรียนและจํานวนหน่วยกิตที่ขอโอน ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตรวมของ
หลัก สูต รระดั บบั ณฑิต ศึก ษาที่รั บโอน ในกรณีที่ มีร ะยะเวลาเรี ยนหรือสํ าเร็ จการศึกษาเกิ นกว่ าที่ กํา หนดไว้ใน
ข้อ 6.3 และ/หรือขอโอนหน่วยกิตเกินกว่าที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย
๘.๓ การขอเที ย บโอนผลการเรี ย นและจํ า นวนหน่ ว ยกิ ต ที่ เ ที ย บโอนได้ ต้ อ งไม่ เ กิ น 1 ใน 3
ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเทียบโอน
๘.4 การขอโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนจากระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตมายังระดับ
ปริญญาโทและจากระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมายังระดับปริญญาเอก ต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหน่วยกิต
รวมของหลักสูตร
ข้อ ๙ รายวิชาที่ โ อนผลการเรี ย นได้ ให้ นับรวมเป็ นหน่ วยกิตรวมตามหลั กสู ตรที่ศึก ษาได้ และให้ นํา
ค่าระดับคะแนนไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ทั้งนี้กรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกําลังศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับอนุญาตให้
ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ ให้รับโอนผลการเรียนได้ทั้งหมดไปเป็นหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรที่ศึกษาได้
และให้นําค่าระดับคะแนนไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ ๑๐ รายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได้ ให้นับรวมเป็นหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ แต่ไม่ต้อง
นําค่าระดับคะแนนไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ ๑๑ การโอนผลการเรีย นและเที ยบโอนผลการเรียนรายวิชาการค้นคว้ าอิ สระ หรื อวิท ยานิ พ นธ์
ในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถกระทําได้ ดังนี้
๑๑.๑ นักศึกษาสามารถขอโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระหรือ
วิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงแล้ว และกําลังดําเนินการทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เสร็จสมบูรณ์
พร้อมเพื่อเสนอขอสอบ

๓
๑๑.๒ ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียน รายวิชาการค้นคว้าอิสระ
หรือวิทยานิพนธ์พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่คณะต้นสังกัด เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แล้วเสนอให้คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติจํานวน
หน่ วยกิ ตเค้ าโครงที่ สอบผ่า น และให้ผลการทํา เป็น S (Satisfactory) แล้ วแจ้ ง ผลการอนุ มัติให้ สํา นั กส่ ง เสริม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ
ข้อ ๑๒ การเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การทํางาน มีหลักเกณฑ์ดังนี้
๑๒.๑ มหาวิทยาลัย อาจเทียบโอนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทํ างาน จาก
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ด้วยวิธีการทดสอบ การประเมินแฟ้มสะสมงาน การสังเกตพฤติกรรม หรือวิธีอื่น ๆ
ผลของการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ํากว่าระดับ B หรือ S แล้วแต่กรณีและไม่ให้นําค่าระดับคะแนนที่ได้ไป
คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทํางานพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ ที่คณะต้นสังกัด เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
แล้วเสนอให้คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งผลการอนุมัติให้สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนทราบ
๑๒.๒ จํานวนหน่วยกิตที่เทียบโอนความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์การทํางานได้
จะต้องไม่เกิน 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเทียบโอน ทั้งนี้นักศึกษา
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๓ การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีการโอนผลการเรียนและการเทียบ
โอนผลการเรียน ให้กระทําดังนี้
๑๓.๑ ให้ แสดงผลการโอนผลการเรีย นหรื อการเที ยบโอนผลการเรี ยนของนั ก ศึ ก ษาไว้ส่วนหนึ่ ง
ต่างหาก พร้อมทั้งระบุชื่อสถาบันการศึกษาเดิมไว้ด้วย
๑๓.๒ กรณีการโอนผลการเรียนจากการเปลี่ยนสาขาวิชา รูปแบบการศึกษาและระดับการศึกษาตาม
ข้อ ๓๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ให้นํา
หน่วยกิตไปนับเป็นหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ศึกษาและนําค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาไปคิดค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมของหลักสูตรที่ศึกษาได้
ข้อ ๑๔ การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษาโครงการปริญญาร่วมสถาบัน
การศึกษาภายใต้โครงการปริญญาร่วมสถาบันทั้งในและต่างประเทศ สามารถโอนผลการเรียนและเทียบ
โอนผลการเรียนจากการลงทะเบียนเรียนระหว่างสถาบันได้ และให้นําผลการเรียนที่ได้รับโอนและได้รับเทียบโอน
ไปรวมคิดเป็นค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของหลักสูตรที่ศึกษา หลักเกณฑ์การโอนผลการเรียนและการเทียบโอน
ผลการเรียนให้คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ แล้วนําเสนอเพื่อทําเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการ โดยความเห็นชอบร่วมกันของสถาบันร่วมโครงการ และต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

๔
ข้อ ๑๕ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
๑๕.๑ มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จารณารับ โอนนั ก ศึ ก ษาจากสถาบั นการศึ ก ษาอื่ นที่ มีฐานะเทีย บเท่ า
มหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาที่ประสงค์ขอโอนย้ายสถานศึกษายื่นคําร้องขอโอนย้ายสถานศึกษา พร้อมหนังสือ
ยินยอม หรืออนุญาตให้โอนย้ายสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่คณะที่จะขอ
โอนย้ายเข้าศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและ
เสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งผลการอนุมัติให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ทราบ
๑๕.๒ การนับระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับโอน ให้เริ่มนับเวลาการศึกษาตั้งแต่เข้าศึกษา
ในสถาบันการศึกษาเดิม
๑๕.๓ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ ตามข้อ 8 ข้อ 10 และข้อ 11
๑๕.๔ นั ก ศึ ก ษารั บ โอนจะต้ อ งใช้ เ วลาศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ระยะเวลาไม่ น้อ ยกว่ า หนึ่ ง ปี
การศึกษา แต่ต้องไม่เกินตามข้อกําหนดเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๖ ค่าธรรมเนียมการโอนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๗ ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่ มีปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ใ ห้
อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)
อธิการบดี

