
 
 
 

ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่  36/2564  

เรื่อง  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแบบการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต 
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
------------------------------ 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในส่วนที่มีการกำหนดเกี่ยวกับ     
การเปลี่ยนแบบการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นั้น 

เพื่อให้การปฏิบัติเก่ียวกับการเปลี่ยนแบบการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา  และการเทียบ
โอนหน่วยกิต ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  มีแนวปฏบิัติและขัน้ตอนเป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่  12/๒๕64 เมื่อวันที่   27     สิงหาคม  พ.ศ.
2564 จึงกำหนดแนวปฏบิัติการเปลี่ยนแบบการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา  และการเทียบโอน         
หน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑติศึกษา ดังนี้ 

๑.  ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  12/๒๕๕5  เร่ือง แนวปฏบิัติ            
การเปลี่ยนแผนการศึกษา   การย้ายสาขาวิชา   การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑติ   
ศึกษา ลงวนัที่ ๑1  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕5  และให้ใช้ประกาศนีแ้ทน 

๒.  การเปลี่ยนแบบการศึกษา หมายถึง  การเปลี่ยนแบบการศกึษาในหลักสูตรระดับเดียวกนัของสาขาวชิาเดมิ 
ระหว่างแบบ 1 แบบ 2 แบบ 3  ในหลักสูตรระดบัปริญญาโท หรือระหว่างแบบ 1 และ แบบ 2 ในหลักสูตรระดับปริญญา
เอก  
  2.1  การเปลี่ยนแบบการศึกษา  มีแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
        1)  นักศึกษามีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรของแบบการศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ 
ตามที่ระบุในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ       
ผู้เข้าศึกษา รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของแบบการศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนใหม่นั้น 
 
   2)  การเปลี่ยนแบบการศึกษา จากหลักสูตรปกติ ภาคปกติหรือภาคพิเศษ เป็นหลักสูตรนานาชาติ  
หรือจากหลักสูตรนานาชาติ เป็นหลักสูตรภาคปกติ หรือภาคพิเศษ จะกระทำได้เพียงครั้งเดียว (หากมีเหตุผลความ
จำเป็นต้องกระทำมากกว่า  จะต้องเสนอพิจารณาเป็นกรณีไป) 
   3) การเปลี่ยนแบบการศึกษา จากหลักสูตรปกติ ภาคปกติ  เป็นภาคพิเศษ หรือหลักสูตรนานาชาติ  
หรือหลักสูตรนานาชาติ เป็นหลักสูตรปกติ หรือหลักสูตรภาคพิเศษ จะได้รับการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่   
    4)  การเปลี่ยนแบบการศึกษา จะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว 
  2.2 ขั้นตอนการดำเนินการ 
    1) นักศึกษายื่นคำร้องขอเปลี่ยนแบบการศึกษาที่ส่วนงานที่สังกัด พร้อมระบุกระบวนวิชาที ่เคย
ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยโอนมายังหลักสูตรแบบใหม่ได้เท่าที่นักศึกษาต้องการ โดยระบุกระบวนวิชาที่ต้องการโอนให้ชัดเจน 
ทั้งนี้กระบวนวิชาที่โอนมาจะต้องนำมาคำนวณค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยด้วย    
     2) ผ่านความเห็นชอบจาก อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาเอก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงาน 
   ๓) บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และแจ้งให้นักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแบบการศึกษา 
   4) นักศึกษาสามารถโอนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไว้แล้วมายังแบบการศึกษาใหม่ได้    โดยต้องระบุใน
คำร้อง และแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ชำระแล้วในแบบเดิมด้วย  ทั้งนี้ไม่สามารถขอคืนส่วนที่ชำระเกินได้ 
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 3.  การย้ายสาขาวิชา หมายถึง การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในส่วนงานเดิม หรือระหว่าง
ส่วนงาน   
   3.1 การขอย้ายสาขาวิชา มีแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    1) นักศึกษามีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาใหม่กำหนดไว้ 
    2) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมไม่น้อย
กว่า ๙ หน่วยกิต  และได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า  ๒.๗๕ 
    3) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทีก่ำหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิต  และได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐  
    4) การย้ายสาขาวิชา  กรณีหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา ของสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ 
    5) นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ ใหม่   
    6)  การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ จากภาคปกติ เป็นภาคพิเศษ หรือหลักสูตรนานาชาติ และการย้าย
สาขาวิชาระหว่างคณะ จะได้รับการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่   
   7) การย้ายสาขาวิชา นอกเหนือจากข้อ 1) – 6) ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป 
   3.2 ขั้นตอนดำเนินการ   
    1) นักศึกษายื่นคำร้องขอย้ายสาขาวิชา โดยระบุ กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร
สาขาวิชาเดิม  ซึ่งเป็นกระบวนวิชาเดียวกับกระบวนวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  หรือมิได้เป็นกระบวนวิชา
เดียวกับกระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมีเนื้อหาสาระเก่ียวข้องกับบางกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชา
ใหม่ โดยจะโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาทั้งหมดหรือบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมในแบบการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ได้
ตามความประสงค์ของนักศึกษา ทั้งนี้ กระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาเทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษรลำดับขั้น
ไม่ต่ำกว่า B หรืออักษรลำดับขั้น S (ยกเว้นการย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ที่เป็นสาขาวิชาเดิม ภาคปกติ มาเป็นสาขาวิชา
ใหม่ ภาคปกติ หรือสาขาวิชาเดิม ภาคพิเศษ มาเป็นสาขาวิชาใหม่ ภาคพิเศษ หรือสาขาวิชาเดิม หลักสูตรนานาชาติ มา
เป็นสาขาวิชาใหม่ หลักสูตรนานาชาติ  ซึ่งจะต้องใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาเดิม จะต้องโอนกระบวนวิชาที่ศึ กษาในแบบ
การศึกษาเดิมมายังแบบการศึกษาใหม่ทั้งหมด)   
   2) ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาเอก   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาเดิม และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานเดิม แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา
ใหม่ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานใหม่  
   ๓) บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และแจ้งให้นักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา 
 
 4. การโอนนักศึกษา หมายถึง  การโอนนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับในสาขาวิชาเดียวกันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือการรับโอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกัน
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  ๔.1 การโอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเป็นระดับปริญญาโท มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
     1) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญา
โท  ทั้งนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา  
     2) การโอน จะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียม หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อย
แล้ว   
     3) การโอนนักศึกษา จะได้รับการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ 
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    ขั้นตอนการดำเนินการ  
     1) นักศึกษายื่นคำร้องขอโอนจากระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเป็นระดับปริญญาโท  พร้อมทั้งระบุ
กระบวนวิชาที่ต้องการเทียบโอนมาในหลักสูตรระดับปริญญาโท   
     2) ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาที่จะให้โอนและรับโอน และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานที่จะให้โอน
และรับโอน 
     3) บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และแจ้งให้นักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียมการโอน 
 
   4.2 การโอนนักศึกษาระดับปริญญาโทเป็นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
     1) นักศึกษาระดับปริญญาโท อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต      
     2) การโอน จะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียม หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อย
แล้ว   
     3) การโอนนักศึกษา จะได้รับการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ 
   ขั้นตอนการดำเนินการ  
     1) นักศึกษายื่นคำร้องขอโอนจากระดับปริญญาโท เป็นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  พร้อมทั้งระบุ
กระบวนวิชาที่ต้องการเทียบโอนมาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
     2) ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาที่จะให้โอนและรับโอน และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานที่จะให้โอน
และรับโอน 
     3) บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ  และแจ้งให้นักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียมการโอน 
 
   4.3 การโอนนักศึกษาระดับปริญญาโทเป็นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
     1) นักศึกษาระดับปริญญาโท อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง      
     2) การโอน จะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียม หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อย
แล้ว   
     3) การโอนนักศึกษา จะได้รับการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ 
  ขั้นตอนการดำเนินการ  
     1) นักศึกษายื่นคำร้องขอโอนจากระดับปริญญาโท เป็นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  พร้อม
ทั้งระบุกระบวนวิชาที่ต้องการเทียบโอนมาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
     2) ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที ่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาที่จะให้โอนและรับโอน และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานทีจ่ะ
ให้โอนและรับโอน 
   3) บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ  และแจ้งให้นักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียมการโอน 
 
  4.4 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชา        
ที่สัมพันธ์กัน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
    1) ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด
ได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย  ๑๒  หน่วยกิต และมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.๗๕ ขึ้นไป หรือ           
มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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    2) การโอน จะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียม หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อย
แล้ว   
    3) การโอนนักศึกษา จะได้รับการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ 
  ขั้นตอนการดำเนินการ  
    1) นักศึกษายื่นคำร้องขอโอนจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอก พร้อมทั้งระบุกระบวนวิชา 
และหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรระดับปริญญาโทไปเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตรระดับปริญญาเอก  
    2) ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที ่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาที่จะให้โอนและรับโอน และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานที่จะให้โอนและ     
รับโอน 
    3) บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ  และแจ้งให้นักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียมการโอน 
 
  ๔.5 การโอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นระดับปริญญาโท  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
    1) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท  ทั้งนี้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
    2) การโอน จะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียม หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อย
แล้ว   
    3) การโอนนักศึกษา จะได้รับการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ 
  ขั้นตอนการดำเนินการ  
    1) นักศึกษายื่นคำร้องขอโอนจากระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง เป็นระดับปริญญาโท  พร้อมทั้ง
ระบุกระบวนวิชาที่ต้องการเทียบโอนมาในหลักสูตรระดับปริญญาโท     
    2) ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษา  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาที่จะให้โอนและรับโอน และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานที่จะให้โอนและ       
รับโอน  
   3) บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และแจ้งให้นักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียมการโอน 
 
  ๔.6  การโอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นระดับปริญญาเอก  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
    1) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ทั้งนี้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
    2) การโอน จะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียม หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อย
แล้ว   
    3) การโอนนักศึกษา จะได้รับการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ 
  ขั้นตอนการดำเนินการ  
    1) นักศึกษายื่นคำร้องขอโอนจากระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นระดับปริญญาเอก พร้อม
ทั้งระบุกระบวนวิชาที่ต้องการเทียบโอนมาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก  
    2) ผ่านเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาเอก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาที่จะให้โอนและรับโอน และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานที่จะให้โอนและ      
รับโอน 
    3) บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และแจ้งให้นักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียมการโอน 
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  ๔.7 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
   นักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้ หาก 
   ๑) นักศึกษาทำปริญญานิพนธ์แล้ว  แต่สอบไม่ผ่าน   หรือ 
   ๒) นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน หรือ สอบประมวลความรู้ไม่ผ่านตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น   
หรือ 
   ๓) นักศึกษาคาดว่าจะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด  หรือ 
   ๔) กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ ๑) – ๓) ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป 
  ขั้นตอนการดำเนนิการ  
   1) นักศึกษายื่นคำร้องแสดงความจำนงขอโอนเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
     - กรณีที ่นักศึกษาเข้าศึกษาจากระดับปริญญาตรี อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเพื ่อสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้ 
     - กรณีที่นักศึกษาเข้าศึกษาจากระดับปริญญาโท อาจขอโอนเพื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่
ศึกษาอยู่อีกปริญญาหนึ่งได้  ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตรที่ขอโอน 
   2) ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานพินธ์หลัก  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานเพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
    3) บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และแจ้งให้นักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียมการโอน 
 
 
  ๔.8  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน มีแนว
ปฏิบัติดังนี้ 
   1)  นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ใน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้  
   2) การโอน จะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียม เรียบร้อยแล้ว   
   3) การโอนนักศึกษา จะได้รับการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ 
  ขั้นตอนการดำเนินการ  
   1) นักศึกษายื่นคำร้องขอโอนจากระดับปริญญาเอก เป็นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง พร้อม
ทั้งระบุกระบวนวิชาที่ต้องการเทียบโอนมาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
   2) ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที ่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาเดิม  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานเดิม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาใหม่  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานใหม่  เพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
   3) บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และแจ้งให้นักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียมการโอน 
 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย ระบุว่า 
นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้ครบตามสาขาวิชา แบบการศึกษา ระดับการศึกษาของหลักสูตร
นั้น    ดังนั้น การเปลี่ยนแบบการศึกษา ตามข้อ 2 การย้ายสาขาวิชา ตามข้อ 3  การโอนนักศึกษา ตามข้อ 4 จะต้องระบุ
การขอโอนค่าธรรมเนียมที่ชำระไว้แล้ว ในแบบการศึกษาเดิม สาขาวิชาเดิม ระดับการศึกษาเดิม มาเป็น แบบการศึกษา
ใหม่ สาขาวิชาใหม่ ระดับการศึกษาใหม่  ให้ชัดเจน เพื่อให้การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นการต่อเนื่อง  
 
 กรณีการเปลี่ยนแบบการศึกษา สาขาวิชา ระดับ ภายในส่วนงานเดียวกัน ให้เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ  
 กรณีการย้ายสาขาวิชาระหว่างส่วนงาน ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
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  ๔.9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  (การศึกษาในระบบ)  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
   4.9.1 คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร
ระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา   
   4.9.2 กระบวนวิชาที่จะขอโอนต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุม ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกระบวนวิชาที่
ขอเทียบ 
   4.9.3  กระบวนวิชาที่จะขอโอนต้องได้อักษรลำดับขั้นไม่ต่ำกว่า B หรือระดับคะแนน 3.00 หรือ
อักษรลำดับขั้น S  และมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  ในกรณีที่ลำดับขั้นของสถาบันอื่นแตกต่างจากของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบลำดับขั้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   4.9.4  กระบวนวิชาที่เทียบโอนได้ต้องไม่เกินหนึ่งในสาม ของจำนวนหน่วยกิตกระบวนวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกเข้า  และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  ๕  ปี  นับจากวันลงทะเบียน
กระบวนวิชา หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหลักสูตรที่ต้องการรับโอน 
   4.9.5 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของระยะเวลาของ
หลักสูตรกำหนด และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือปริญญานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะ
ขอเสนอสำเร็จการศึกษาได้ 
   4.9.6 ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์  การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบ
โอนได้ แต่จะต้องไม่เกินคร่ึงหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ทั้งหมด และต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรที่รับโอน 
   4.9.7  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น จะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียม รวมทั้ง
ได้รับการออกรหัสประจำตัวแล้ว 
  ขั้นตอนการดำเนินการ  
   1) นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอน พร้อมทั้งระบุกระบวนวิชาที่ต้องการเทียบโอน 
   2) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานที่โอนและรับโอน  
   3) บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และแจ้งให้นักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียมการโอน 
 
 5.  การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาใหม่ที่สำเร็จการศึกษา หรือเคยศึกษาใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว (การศึกษาในระบบ)  มีแนวปฏิบัติดังนี้   
  ๕.๑ กรณีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย    
เชียงใหม่ เมื่อกลับเข้ามาเป็นนักศึกษา สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาเรียนและหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้วมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้ 
จะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหลักสูตรที่ต้องการรับโอน  
   ๕.๒ กรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืน   นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตได้ตามการพิจารณาของส่วนงานที่รับโอน แต่ต้องไม่เกินหนึ่งในสาม 
ของจำนวนหน่วยกิตกระบวนวิชาในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกเข้า  และได้ศึกษามาแล้วไมเ่กิน  
๕  ปี  นับจากวันลงทะเบียนกระบวนวิชา หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหลักสูตรที่ต้องการรับโอน 
  ๕.๓ กรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา  และได้เคยศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หากนักศึกษาประสงค์จะขอโอนกระบวนวิชาดังกล่าว
มาใช้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้สามารถดำเนินการเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้ว มาใช้ใหม่
ได้ ทั้งนี้จะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนกระบวนวิชาหรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหลักสูตรที่
ต้องการรับโอน  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
ส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว 
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  ขั้นตอนการดำเนินการ  
   1) นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอน พร้อมทั้งระบุกระบวนวิชาที่ต้องการเทียบโอน 
   2) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานที่รับโอน 
   3) บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ  และแจ้งให้นักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียมการโอน 
 

 ๖. การเทียบโอนหน่วยกิตกรณีที่นักศึกษาไปศึกษากระบวนวชิาของสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 
  ๖.๑ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนในสถาบัน    
อุดมศึกษาอื่นขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจขอโอนหน่วยกิตมาเป็นหน่วยกิตสะสม
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  หากกระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นเป็นกระบวนวิชาที่สัมพันธ์
หรือใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  ๖.๒ ค่าลำดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอ่ืน  ซึ่งจะนำมาคำนวณค่าลำดับขั้นสะสม
เฉลี่ย จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบค่าลำดับขั้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  ขั้นตอนการดำเนินการ  
   1) นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอน พร้อมทั้งระบุกระบวนวิชาที่ต้องการเทียบโอน 
   2) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานที่รับโอน 
   3) บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ  และแจ้งให้นักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียมการโอน 

 
 ๗.  การนับระยะเวลาการศึกษาในทกุกรณี ให้เริ่มนับจากวันเข้าชัน้เรียนของภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเปน็

นักศึกษาคร้ังแรก   กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับจากวนัเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษา          
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคร้ังแรกในสถาบันเดิม    
 ๘.  การปรับรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี ให้ใช้รหัส ๒  ตัวแรกตาม                
ปีการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ ๗ 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตป่ีการศึกษา  2564  เป็นต้นไป 
          
             ประกาศ  ณ วันที่    7   กันยายน    พ.ศ. 2564 
 

                                                                   
       (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  โสภาแดง) 
        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
         
 
 

 
  
 

 
 


