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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เร่ือง การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑติศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

................................................... 
 

    เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่ระบบ 
พ.ศ. 2545 และข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอนระดับปริญญา พ.ศ. 2545 โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จึงออกประกาศไว้ ดังน้ี 
 

   ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การโอนผลการเรียนและ
การเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕” 
 

   ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

   ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การโอนผลการเรียนและ
การเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

   ข้อ ๔ ในประกาศน้ี 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
   “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนำหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชา 
ซึ่งเคยศึกษาจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
   “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือการเทียบ
โอนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทำงาน จากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยไม่ต้อง
ศึกษารายวิชานั้นอีก 
     “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะหรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ท่ีอธิการบดีแต่งต้ัง 
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   ข้อ ๕ นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียน
รายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากการศึกษาในหลักสูตรอ่ืน หรือหลักสูตรเดียวกัน 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือจากสถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
โดยนักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหน่ึงปีการศึกษา และต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน
และเทียบโอนผลการเรียนตามที่ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด 
 

   ข้อ ๖ รายวิชาท่ีโอนและเทียบโอนได้ มีดังน้ี 
    ๖.๑ เป็นรายวิชาที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
    ๖.๒ เป็นรายวิชาที่มีในหลักสูตรท่ีรับเข้าศึกษา ซึ่งมีเน้ือหาเทียบเคียงกันได้ และมีเน้ือหา
สาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของรายวิชาท่ีขอโอนหรือเทียบโอน 
    ๖.3 เป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วในหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไม่เกิน ๒ ปี  
ในกรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา หรือรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา  
    ๖.4 เป็นรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลได้สัญลักษณ์ไม่ต่ำกว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี 
 

   ข้อ ๗ วิธีการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอโอนผลการ
เรียนและการเทียบโอนผลการเรียนพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องอื่น ๆ ที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แล้วเสนอให้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ และแจ้งผลการอนุมัติให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ 
 

   ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียน มีดังน้ี 
     ๘ .๑ ในการพิจารณาคำขอโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียน ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจจัดให้นักศึกษาทดสอบความรู้ในรายวิชาที่ขอโอน และขอเทียบโอน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 
     8.2 การเทียบโอนสามารถนำหลายวิชามาเทียบโอนเป็นรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงในหลักสูตรได้ 
แต่รายวิชาท่ีนำมาเทียบโอนน้ันต้องไม่นำไปเทียบโอนในรายวิชาอ่ืนอีก 
     ๘.3 การขอเทียบโอนผลการเรียนและจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 
ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเทียบโอน 
    ๘.4 การขอโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนจากระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
มายังระดับปริญญาโทและจากระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงมายังระดับปริญญาเอก ต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
หน่วยกิตรวมของหลกัสูตร 
    ๘.5 การโอนผลการเรียนของนักศึกษากรณีกลับเข้าศึกษาใหม่ อันเน่ืองมาจากใช้
ระยะเวลาในการศึกษาเกินระยะเวลาที่กำหนด ให้เหลือรายวิชารวมกับวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ตาม
หลักสูตรที่เข้าศึกษา ท้ังน้ี การโอนผลการเรียนวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี  
    (ก) ระดับปริญญาโท โอนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
    (ข) ระดับปริญญาเอก โอนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต 
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   ข้อ ๙ รายวิชาที่โอนผลการเรียนได้ ให้นับรวมเป็นหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ และให้
นำค่าระดับคะแนนไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   ทั้งน้ีกรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกำลังศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับอนุญาตให้
ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ ให้รับโอนผลการเรียนได้ทั้งหมดไปเป็นหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ 
และให้นำค่าระดับคะแนนไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 

   ข้อ ๑๐ รายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนได้ ให้นับรวมเป็นหน่วยกิตรวมตามหลักสูตรที่ศึกษาได้ 
แต่ไม่ต้องนำค่าระดับคะแนนไปคิดค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
 

   ข้อ ๑๑ การโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์ 
ในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถกระทำได้ ดังน้ี 
    ๑๑.๑ นักศึกษาสามารถขอโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาการ
ค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงแล้ว และกำลังดำเนินการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมเพ่ือเสนอขอสอบ 
    ๑๑.๒ ให้นักศึกษาย่ืนคำร้องขอโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียน รายวิชาการ
ค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แล้วเสนอให้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติจำนวนหน่วยกิตเค้าโครงที่สอบผ่าน และให้ผลการทำเป็น S (Satisfactory) แล้วแจ้งผลการอนุมัติ
ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ 
 

    ข้อ ๑๒ การเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน มีหลักเกณฑ์ดังน้ี   
    ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยอาจเทียบโอนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
ทำงาน จากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ด้วยวิธีการทดสอบ การประเมินแฟ้มสะสมงาน การสังเกตพฤติกรรม 
หรือวิธีอ่ืน ๆ ผลของการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับ B หรือ S แล้วแต่กรณีและไม่ให้นำค่าระดับ
คะแนนท่ีได้ไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
    ให้นักศึกษาย่ืนคำร้องขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทำงานพร้อมเอกสารที่
เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา แล้วเสนอให้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งผลการอนุมัติให้สำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ 
    ๑๒.๒ จำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์การ
ทำงานได้จะต้องไม่เกิน 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเทียบโอน ทั้งน้ี
นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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    ข้อ ๑๓ การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม กรณีการโอนผลการเรียน 
และการเทียบโอนผลการเรียน ให้กระทำดังน้ี  
     ๑๓.๑ ให้แสดงผลการโอนผลการเรียนหรือการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาไว้
ส่วนหน่ึงต่างหาก พร้อมทั้งระบุช่ือสถาบันการศึกษาเดิมไว้ด้วย 
     ๑๓.๒ กรณีการโอนผลการเรียนจากการเปลี่ยนสาขาวิชา รูปแบบการศึกษาและระดับ
การศึกษาตามข้อ ๓๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2559 ให้นำหน่วยกิตไปนับเป็นหน่วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีศึกษาและนำค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชา 
ไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของหลักสูตรที่ศึกษาได้ 
 

    ข้อ ๑๔ การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษาโครงการปริญญาร่วม
สถาบัน 
    การศึกษาภายใต้โครงการปริญญาร่วมสถาบันทั้งในและต่างประเทศ สามารถโอนผลการเรียน
และเทียบโอนผลการเรียนจากการลงทะเบียนเรียนระหว่างสถาบันได้ และให้นำผลการเรียนที่ได้รับโอนและได้รับ
เทียบโอนไปรวมคิดเป็นค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของหลักสูตรที่ศึกษา หลักเกณฑ์การโอนผลการเรียนและการ
เทียบโอนผลการเรียนให้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ แล้วนำเสนอเพื่อทำเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการ โดยความเห็นชอบร่วมกันของสถาบันร่วมโครงการ 
และต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

   ข้อ ๑๕ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
    ๑๕.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาที่ประสงค์ขอโอนย้ายสถานศึกษาย่ืนคำร้องขอโอนย้ายสถานศึกษา พร้อม
หนังสือยินยอม หรืออนุญาตให้โอนย้ายสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม และเอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ที่คณะ
ที่จะขอโอนย้ายเข้าศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งผลการอนุมัติให้สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนทราบ 
    ๑๕.๒ การนับระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับโอน ให้เร่ิมนับเวลาการศึกษา
ต้ังแต่เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาเดิม 
    ๑๕ .๓ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ ตามข้อ 8 ข้อ 10 และข้อ 11 
    ๑๕.๔ นักศึกษารับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
หน่ึงปีการศึกษา แต่ต้องไม่เกินตามข้อกำหนดเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามข้อ 11  
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

   ข้อ ๑๖ ค่าธรรมเนียมการโอนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย  
 
 



- ๕ - 
 

   ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศน้ี กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี
ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
 
     ประกาศ ณ วันที่  1  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 
               (รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค) 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  


