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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

-----------------------   

โดยที่เห็นสมควรออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห.งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข4อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว.าด4วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (7/2554) เม่ือวันที่   
27 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕4 จึงให4ออกประกาศไว4ดังน้ี 

ข4อ ๑ ประกาศน้ี เรียกว.า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติ            
ในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554” 

ข4อ ๒ ประกาศน้ีให4มีผลใช4บังคับตั้งแต.วันถัดจากวันประกาศเปDนต4นไป 
ข4อ ๓ ในประกาศน้ี 

“คณะ”  หมายถึง ส.วนงานตามมาตรา ๗(๓) และส.วนงานอื่นท่ีมี 
การจัดการเรียนการสอน 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
“คณบดี” หมายถึง หัวหน4าส.วนงานตามมาตรา ๗(๓) และ 

หัวหน4าส.วนงานอ่ืนที่มีการจัดการเรียนการสอน 
“นิสิต”  หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ข4อ ๔ คุณสมบัติของผู4มีสิทธ์ิเทียบโอนผลการเรียน 
4.๑ ต4องเปDนผู4สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท.าข้ึนไป 
4.๒ ต4องเปDน หรือเคยเปDน นิสิต/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

หรือเทียบเท.า ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
ข4อ ๕ นิสิตท่ีมีความประสงค�จะเทียบโอนผลการเรียน ต4องย่ืนคําร4องขอเทียบโอน       

ผลการเรียนพร4อมหลักฐาน ที่กองบริการการการศึกษา โดยต4องผ.านความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปรึกษา 
สาขาวิชา และคณะเจ4าของหลักสูตร 

ข4อ ๖ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
การเทียบโอนผลการเรียน ระหว.างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย ให4คณะเจ4าของหลักสูตรแต.งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน         
ต.อมหาวิทยาลัย ดังน้ี               

๖.๑ คณบดีคณะเจ4าของหลักสูตร   เปDนประธานกรรมการ 
๖.๒ รองคณบดีฝMายวิชาการ คณะท่ีเก่ียวข4อง  เปDนกรรมการ 
๖.๓ หัวหน4าสาขาวิชาหรือประธานหลักสูตร          

หรือผู4แทนท่ีเก่ียวข4อง   เปDนกรรมการ 
๖.๔ รองคณบดีฝMายวิชาการ คณะเจ4าของหลักสูตร เปDนกรรมการและเลขานุการ 
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ข4อ ๗ เกณฑ�การเทียบโอนผลการเรียน 
๗.๑ การเทียบโอนผลการเรียน ระหว.างการศึกษาในระบบ 

๗.๑.๑ รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต4องเปDนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
หรือเทียบเท.าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

๗.๑.๒ รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต4องมีจํานวนหน.วยกิตไม.น4อยกว.าจํานวนหน.วยกิต     
ตามหลักสูตรที่ขอเทียบโอน 

๗.๑.๓ รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต4องมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม.น4อยกว.า      
3  ใน 4 ของรายวิชาท่ีขอเทียบโอน 

๗.๑.๔ รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต4องมีผลการเรียนเทียบได4ไม.ต่ํากว.าระดับข้ัน B 
หรือระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเท.า หรืออักษร S 

๗.๑.๕ จํานวนหน.วยกิตท่ีขอเทียบโอนรวมแล4วต4องไม.เกิน 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน.วยกิต ตามหลักสูตรที่ขอเทียบโอน 

๗.๑.๖ รายวิชาที่ได4รับอนุมัติให4เทียบโอน จะไม.ถูกนํามาคํานวณหาค.า  
ระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

๗.๑.๗ นิสิตต4องมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ไม.น4อยกว.าก่ึงหน่ึง
ของระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร และลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม.น4อยกว.า 12 หน.วยกิต สําหรับนิสิตปริญญาโท
แผน ข หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธ�ตามหลักสูตร สําหรับนิสิตปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก  

๗.๑.๘ การบันทึกผลการเรียนที่ได4รับอนุมัติให4เทียบโอน ให4บันทึกเปDน 
“CA” (credit from academic institution) 

๗.๒ การเทียบโอนผลการเรียนระหว.างการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

๗.๒.๑ วิธีการประเมิน และการบันทึกผลการเรียน เพื่อการเทียบความรู4
ในแต.ละรายวิชา ประกอบด4วย 

๗.๒.1.๑ การทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) ให4บันทึก 
ผลการเรียน  เปDน “CS” (credits from standardized test) 

๗.๒.1.๒ ก า ร ท ด ส อ บ ที่ ไ ม. ใ ช. ก า ร ท ด ส อ บ ม า ต ร ฐ า น           
(non-standardized test) ให4บันทึกผลการเรียน  เปDน “CE” (credits from examination) 

๗.๒.1.๓ การประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน.วยงานอ่ืนท่ีไม.ใช.
สถาบันอุดมศึกษา (evaluation of non-sponsored training) ให4บันทึกผลการเรียน เปDน “CT” (credits from training) 

๗.๒.1.๔ การเสนอแฟkมสะสมผลงาน (portfolio) ให4บันทึก    
ผลการเรียน เปDน “CP” (credits from portfolio) 

๗.๒.๒ ผลการประเมินต4องเทียบได4ไม.ต่ํากว.าระดับขั้น B หรืออักษร S 
๗.๒.๓ รายวิชาที่ ได4รับอนุมัติให4เทียบโอน จะไม.ถูกนํามาคํานวณหา      

ค.าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 
๗.๒.๔ จํานวนหน.วยกิตท่ีขอเทียบโอนรวมแล4วต4องไม.เกิน 1 ใน 3 ของ

จํานวนหน.วยกิต ตามหลักสูตรที่ขอเทียบโอน 
๗.๒.๕ นิสิตต4องมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ไม.น4อยกว.า              

กึ่งหน่ึงของระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร และลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม.น4อยกว.า 12 หน.วยกิต สําหรับนิสิต
ปริญญาโทแผน ข หรือ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ�ตามหลักสูตร สําหรับนิสิตปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก  
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ข4อ ๘ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สมัครเข4าศึกษาใหม. เพราะพ4นสภาพการเปDนนิสิต
เน่ืองจากครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแล4ว แต.ยังไม.สําเร็จการศึกษา สามารถเทียบโอนผลการเรียน 
และ/หรือผลการสอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข4องได4 โดยให4คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน พิจารณาเปDนกรณีๆไป 

ข4อ ๙ ให4อธิการบดีรักษาการให4เปDนไปตามประกาศน้ี ในกรณีมีปpญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศน้ี ให4อธิการบดีเปDนผู4วินิจฉัยชี้ขาดและให4ถือเปDนที่สุด 
 

           ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 

 

                                                        (ศาสตราจารย�พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 


