๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่ออนุวตั ิให้เป็ นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔.๑ และ ข้อ ๘ เรื่ อง แนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๓ จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว่าด้วย การโอนผลการเรี ยน การเทียบโอนผลการเรี ยน และการเทียบโอนความรู ้ทกั ษะ และประสบการณ์
ตามหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ ข้อ ๒๙ และโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยจึง
ออกประกาศกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการโอนผลการเรี ยนและเทียบโอนผลการเรี ยน
ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
๑. การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน
๑.๑ การโอนผลการเรี ยน หมายถึง การนําหน่วยกิตและแต้มระดับคะแนนของ
ทุกรายวิชา ซึ่งเคยศึกษาจากหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่สภามหาวิทยาลัยรับรองเพื่อ
ใช้นบั เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยไม่ตอ้ งศึกษารายวิชานั้นอีกใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
๑.๒ การเทียบโอนผลการเรี ยน หมายถึง การขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาใน
ระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใช้เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยไม่ตอ้ งศึกษารายวิชานั้นอีกในระดับบัณฑิตศึกษา
๑.๓ นักศึกษาหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาอาจจะโอนผลการเรี ยนและเทียบโอน
ผลการเรี ยนรายวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากการศึกษาในหลักสูตรอื่น หรื อ
หลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรื อจากสถาบันการศึกษาอื่นที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองได้
๑.๔ รายวิชาที่โอนและเทียบโอนได้มีดงั นี้
๑.๔.๑ เป็ นรายวิชาที่เรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษา
๑.๔.๒ เป็ นรายวิชาที่มีในหลักสูตรที่รับเข้าศึกษา มีเนื้อหาเทียบ
เคียงกันได้ และต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่า ๓ ใน ๔ ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน

๒
๑.๔.๓ เป็ นรายวิชาที่เรี ยนมาแล้วในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
ไม่เกิน ๒ ปี ในกรณี ที่ยงั ไม่สาํ เร็ จการศึกษา หรื อสําเร็ จการศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี การศึกษา
๑.๔.๔ เป็ นรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลได้สญ
ั ลักษณ์ไม่ต่าํ กว่า B หรื อ
S แล้วแต่กรณี
๑.๕ วิธีการโอนผลการเรี ยนและการเทียบโอนผลการเรี ยน ให้นกั ศึกษายืน่
คําร้องขอโอนผลการเรี ยนและการเทียบโอนผลการเรี ยนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่คณะต้นสังกัด
เพื่อขอรับความเห็นชอบจาก อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ให้
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิ แล้วให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาให้สาํ นักส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ
๑.๖ หลักเกณฑ์การโอนและเทียบโอนผลการเรี ยน มีดงั นี้
๑.๖.๑ ในการพิจารณาคําขอโอนผลการเรี ยนและเทียบโอนผลการเรี ยน
สาขาวิชาอาจจัดให้นกั ศึกษาทดสอบความรู ้ในรายวิชาที่ขอโอนและขอเทียบโอนเพื่อประกอบการพิจารณา
ด้วยก็ได้
๑.๖.๒ การโอนผลการเรี ยน และจํานวนหน่วยกิตที่ขอโอนได้จะต้องไม่
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับโอน สําหรับการโอนผลการเรี ยน
กรณี ทว่ั ไป
ในกรณี ที่มีระยะเวลาเรี ยนหรื อสําเร็ จการศึกษาเกินกว่าที่กาํ หนด
ไว้และ /หรื อขอโอนหน่วยกิตเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
๑.๖.๓ การขอเทียบโอนผลการเรี ยน และจํานวนหน่วยกิตที่เทียบโอน
ได้ตอ้ งไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเทียบโอน สําหรับ
การเทียบโอนผลการเรี ยนกรณี ทวั่ ไป
๑.๖.๔ การโอนผลการเรี ยนและการเทียบโอนผลการเรี ยนที่ระบุไว้เป็ น
กรณี เฉพาะ เกณฑ์การโอนผลการเรี ยนและการเทียบโอนผลการเรี ยนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดเฉพาะกรณี
นั้น
๑.๖.๕ การขอโอนและเทียบโอนผลการเรี ยนจากระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต มายังระดับปริ ญญามหาบัณฑิต และจากระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมายังระดับปริ ญญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต จะกระทําได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร
๑.๗ รายวิชาที่โอนผลการเรี ยนได้ ให้รวมเป็ นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้
และให้นาํ ไปคิดแต้มเฉลี่ยสะสม

๓
ทั้งนี้กรณี นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยกําลังศึกษาตามหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรี ยนข้ามสถาบันการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ ๒๑ ให้รับโอนผลการเรี ยนได้ท้ งั หมด โดยให้
รวมเป็ นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ และให้นาํ ไปคิดแต้มเฉลี่ยสะสม
๑.๘ รายวิชาที่เทียบโอนผลการเรี ยนได้ ให้รวมเป็ นหน่วยกิตตามหลักสู ตรที่
ศึกษาได้ แต่ไม่ตอ้ งนําไปคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑.๙ การโอนและเทียบโอนผลการเรี ยนรายวิชาการค้นคว้าอิสระ หรื อ
วิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กบั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถกระทําได้ ดังนี้
๑.๙.๑ หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการเรี ยนรายวิชา
วิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ ให้รับโอนได้เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อ
การค้นคว้าอิสระแล้ว กําลังดําเนินการทําวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระให้เสร็ จสมบูรณ์พร้อมขอสอบ
โดยไม่มีการแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรื อการค้นคว้าอิสระให้พจิ ารณารับโอนผลการเรี ยนและเทียบโอน
ผลการเรี ยนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระที่มีผลการประเมินความก้าวหน้าเป็ น S
๑.๙.๒ ให้นกั ศึกษายืน่ คําร้องขอโอนและเทียบโอนผลการเรี ยนรายวิชา
การค้นคว้าอิสระหรื อวิทยานิพนธ์พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่คณะต้นสังกัด เพือ่ ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ให้คณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ แล้วให้บณั ฑิตวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาให้สาํ นักส่ งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบียนทราบ
๑.๑๐ การเทียบโอนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์การทํางาน มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
๑.๑๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจเทียบโอนความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ทาํ งาน จากการศึกษานอกระบบหรื อการศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาตาม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ด้วยวิธีการทดสอบ การประเมินแฟ้ มสะสมงาน
การสังเกตพฤติกรรม หรื อวิธีอื่นๆ ผลของการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่าํ กว่าระดับ B หรื อ S แล้วแต่
กรณี โดยให้นกั ศึกษายืน่ คําร้องขอเทียบโอนความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ทาํ งานพร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่คณะต้นสังกัด เพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ ให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ แล้วให้บณั ฑิตวิทยาลัยแจ้งผล
การพิจารณาให้สาํ นักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนทราบ
๑.๑๐.๒ จํานวนหน่วยกิตที่เทียบโอนความรู ้ ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์การทํางานได้จะต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่รับเทียบโอน ทั้งนี้นกั ศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

๔
๑.๑๐.๓ ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์การทํางาน
ที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็ นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษาได้แต่ตอ้ งไม่นาํ ไปคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม
๑.๑๐.๔ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยให้เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนความรู ้
ทักษะ และประสบการณ์การทํางาน ต้องลงทะเบียนศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี การศึกษา
๑.๑๑ การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม กรณี การโอนผล
การเรี ยนและการเทียบโอนผลการเรี ยน ให้กระทําดังนี้
๑.๑๑.๑ ให้แสดงผลการศึกษาของนักศึกษารับโอนจากสถาบันการศึกษา
อื่น โดยแยกรายวิชารับโอนและเทียบโอนไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก พร้อมทั้งระบุชื่อสถาบันการศึกษาเดิม
ไว้ดว้ ย
๑.๑๑.๒ ให้คาํ นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
๑) กรณี รับโอนนักศึกษามาจากสถาบันอื่น ให้คาํ นวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
๒) กรณี ที่โอนผลการเรี ยนภายในมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เกี่ยวกับ การโอน
ผลการเรี ยนข้ามสถาบันการศึกษาตามข้อ ๒๑ การโอนผลการเรี ยนจากการเปลี่ยนรู ปแบบการศึกษาตาม
ข้อ ๓๐.๒ และการโอนผลการเรี ยนจากเปลี่ยนระดับการศึกษาข้อ ๓๐.๓ ให้คาํ นวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม
จากรายวิชาที่ได้รับการโอน และรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนตามปกติในแผนการเรี ยนหรื อแผนการศึกษา
ของหลักสู ตรนั้น
๒. การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษาโครงการปริญญาร่ วม
สถาบัน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในสถาบันการศึกษาภายใต้โครงการปริ ญญาร่ วม
สถาบันทั้งในและต่างประเทศ สามารถโอนผลการเรี ยนและเทียบโอนผลการเรี ยนจากการลงทะเบียนเรี ยน
ระหว่างสถาบันได้ และให้นาํ ผลการเรี ยนที่ได้รับโอนและได้รับเทียบโอนไปรวมคิดเป็ นแต้มเฉลี่ยสะสม
ของหลักสูตรที่ศึกษา หลักเกณฑ์การโอนผลการเรี ยนและการเทียบโอนผลการเรี ยนให้คณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็นชอบแล้วนําเสนอเพื่อทําเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัยหรื อสถาบัน
การศึกษาที่ร่วมโครงการ โดยความเห็นชอบร่ วมกันของสถาบันร่ วมโครงการ และต้องเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๓. การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอืน่
๓.๑ มหาวิทยาลัย อาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย โดยให้ผปู ้ ระสงค์ขอโอนย้ายสถานศึกษายืน่ คําร้องขอโอนย้ายสถานศึกษา
พร้อมหนังสื อยินยอม หรื อ อนุญาตให้โอนย้ายสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๕
อื่นๆ ที่คณะที่จะขอโอนย้ายเข้าศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ให้คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ แล้วแจ้งให้สาํ นักส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ
๓.๒ การนับระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับโอน ให้เริ่ มนับเวลา
การศึกษาตั้งแต่เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาเดิม
๓.๓ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องยอมรับหลักเกณฑ์โอนผลการเรี ยนและการเทียบโอนผล
การเรี ยนตามข้อ ๑
๓.๔ นักศึกษารับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี การศึกษา แต่ตอ้ งไม่เกิ นตามข้อกําหนดเวลาการศึกษาตามหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึกษา
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑
๔. ค่ าธรรมเนียมการโอน และการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
๔.๑ การโอนผลการเรี ยนวิชาละ
๕๐๐ บาท
๔.๒ การเทียบโอนผลการเรี ยน หน่วยกิตละ
๕๐๐ บาท
๔.๓ การเทียบโอนความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์การทํางาน 
หน่วยกิตละ
๕๐๐ บาท
๔.๔ การโอนผลการเรี ยนข้ามสถาบันตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๐ ข้อ ๒๑.๑ และ ข้อ ๒๕ ครั้งละ
๑,๐๐๐ บาท
๔.๕ การโอนผลการเรี ยนกรณี เปลี่ยนสาขาวิชาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓๐.๑ ครั้งละ
๑,๐๐๐ บาท
๔.๖ การโอนผลการเรี ยนจากการเปลี่ยนรู ปแบบการศึกษา 


โดยไม่เปลี่ยนสาขาวิชา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
๑,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓๐.๒ ครั้งละ
๔.๗ การโอนผลการศึกษาจากการเปลี่ยนระดับการศึกษาตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษา 
๑,๐๐๐ บาท
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓๐.๓ ครั้งละ

๖
๔.๘

๔.๙
๔.๑๐

การโอนผลการเรี ยน และการเทียบโอนผลการเรี ยนของ
นักศึกษาโครงการปริ ญญาร่ วมสถาบัน ให้ทาํ เป็ นประกาศ
ของมหาวิทยาลัยเป็ นคราว ๆ ไป
การรับโอนเป็ นนักศึกษาจากสถาบันอื่นหลักสู ตรละ
การโอนและเทียบโอนผลการเรี ยนกรณี อื่น ๆ ครั้งละ

ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี )
อธิการบดี

๓,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท

