
(ส าเนา) 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
เร่ือง แนวปฏิบัติในการโอนหน่วยกติจากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
  เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีพน้สถานภาพนักศึกษา 
เน่ืองจากลาออกหรือมี      ผลการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเข้ามาเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ได ้สามารถโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาท่ีเคยศึกษาไวเ้ดิมไม่เกิน 5 ปี มาเป็น
ส่วนหน่ึงของจ านวนหน่วยกิตในหลกัสูตรสาขาวิชาท่ีสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกเขา้ศึกษาใหม่ได ้
ตามขอ้ก าหนดและ     เง่ือนไขของคณะ ภาควิชา หรือสาขาวิชานั้น เพื่อให้การด าเนินการดงักล่าว
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และคงไวซ่ึ้งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
จึงเห็นสมควรใหก้ าหนดแนวปฏิบติัในการโอนหน่วยกิตจากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ดงัน้ี  

1. ผูมี้สิทธิขอโอนหน่วยกิตคือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีพน้สถานภาพนกัศึกษา
เน่ืองจากลาออกหรือมี  ผลการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  วา่
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี แล้วสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเข้ามาเป็นนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ได ้

2. การโอนหน่วยกิต หมายถึง การน าจ านวนหน่วยกิตของกระบวนวิชาเดิมท่ีนกัศึกษาเคย
ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไปเป็นส่วนหน่ึงของจ านวน
หน่วยกิตสะสมในหลกัสูตรสาขาวิชาท่ีนกัศึกษาสอบ คดัเลือกหรือคดัเลือกกลบัเขา้มาเป็นนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ได ้
  มหาวิทยาลยัจะไม่น าล าดบัขั้นของกระบวนวิชาท่ีโอนหน่วยกิตไดม้าค านวณค่าล าดบัขั้น
สะสมเฉล่ียร่วมกบักระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรสาขาวิชาท่ีนกัศึกษาสอบคดัเลือกหรือ
คดัเลือกกลบัเขา้มาเป็นนกัศึกษาใหม่ได ้โดยจะบนัทึกล าดบัขั้นกระบวนวิชาท่ีโอนหน่วยกิตไดเ้ป็น 
CX 

3. คณะท่ีนกัศึกษาสังกดัตอ้งจดัให้มีการช้ีแจงหลกัการ วิธีการ และหลกัเกณฑ์การโอน
หน่วยกิตจากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ในวนัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะ 

4. ใหน้กัศึกษาผูป้ระสงคจ์ะขอโอนหน่วยกิตยื่นค าร้องขอโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาท่ีเคย
ศึกษาไวเ้ดิมไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนกระบวนวิชานั้น ตามแบบฟอร์มท่ี
ก าหนด พร้อมใบระเบียนผลการศึกษา (Transcript) ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา โดยส่งถึงคณะท่ีนกัศึกษา
สอบคดัเลือกหรือคดัเลือกกลบัเขา้มาเป็นนกัศึกษาใหม่ได ้ภายใน 2 สัปดาห์แรก นบัจากวนัเขา้ชั้น



เรียนของแต่ละภาคการศึกษาปกติในปีแรกท่ีกลบัเขา้ศึกษาเท่านั้น หากส่งใบค าร้องชา้กวา่ก าหนด 
มหาวทิยาลยัจะไม่รับพิจารณา 

5. คณะจะพิจารณารับโอนกระบวนวชิา จ านวนหน่วยกิต และล าดบัขั้นของกระบวนวิชาท่ี
นกัศึกษาแจง้ขอไว ้ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของคณะ 

6. กระบวนวิชาท่ีจะโอนเป็นหน่วยกิตสะสมได้ จะตอ้งเป็นกระบวนวิชาเดียวกนั หรือ
กระบวนวิชาท่ีเทียบเท่ากนัซ่ึงมหาวิทยาลยัได้อนุมติัไวแ้ลว้ ท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างหลกัสูตร
สาขาวชิาท่ีนกัศึกษาสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกกลบัเขา้มาเป็นนกัศึกษาใหม่ได ้และจะตอ้งมีผลการ
เรียนไม่ต ่ากวา่ล าดบัขั้น C หรือ S หรือ CX ตามเกณฑ์การบนัทึกผลในกรณีกระบวนวิชาท่ีไดรั้บ
การยกเวน้ หรืออกัษรล าดบัขั้น CE, CP, CS และ CT ตามเกณฑ์การบนัทึกผลในกรณีไดรั้บการ
เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ 
ทั้งน้ี นกัศึกษาจะขอโอนหน่วยกิตไดไ้ม่เกินคร่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของหลกัสูตร 

7. เม่ือคณะรับโอนหน่วยกิตแลว้ ใหค้ณะแจง้นกัศึกษาทราบภายใน 2 สัปดาห์ นบัจากวนัท่ี
ไดรั้บค าร้อง พร้อมทั้งส่งแผนก าหนดการศึกษาของนกัศึกษาท่ีขอโอนหน่วยกิตให้ส านกัทะเบียน
และประมวลผล 

8. ส านักทะเบียนและประมวลผลเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมติัการโอนหน่วยกิต 
ภายใน 1 สัปดาห์ นบัจากวนัท่ีไดรั้บใบค าร้องจากคณะ 

9. ในระหวา่งท่ีรอการอนุมติัใหโ้อนหน่วยกิต นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 
ตามแผนก าหนดการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้ โดยสามารถเพิ่มและถอนกระบวนวิชาหลงัก าหนด
เป็นกรณีพิเศษได ้โดยไม่ไดรั้บอกัษร W 

10. นกัศึกษาท่ีขอโอนหน่วยกิตเกินกวา่ 12 หน่วยกิต จะไม่มีสิทธ์ิไดรั้บการเสนอให้ไดรั้บ
ปริญญาเกียรตินิยม และเหรียญรางวลัเรียนดีตลอดหลกัสูตร 

11. ค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยกิตใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 
 ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
 
 
  (ลงนาม) พงษศ์กัด์ิ  องักสิทธ์ิ 
   (ศาสตราจารย ์ดร.พงษศ์กัด์ิ  องักสิทธ์ิ) 
 อธิการบดีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 



(ส าเนา) 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
เร่ือง แนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกติจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ 

 
  เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ท่ีสอบคดัเลือกหรือ
คดัเลือกเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ได ้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาท่ีเคยศึกษา
ไวเ้ดิมไม่เกิน 5 ปี มาเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนหน่วยกิตในหลกัสูตรสาขาวิชาท่ีสอบคดัเลือกหรือ
คดัเลือกเขา้ศึกษาใหม่ได ้ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของคณะ ภาควิชา หรือสาขาวิชานั้น เพื่อให้
การด าเนินการดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และคงไวซ่ึ้งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่จึงเห็นสมควรใหก้ าหนดแนวปฏิบติัในการเทียบโอนหน่วยกิต ดงัน้ี  

1. ผูมี้สิทธิขอเทียบโอนหน่วยกิตคือ นกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ท่ีสอบคดัเลือก
หรือคดัเลือกเขา้มาศึกษาในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ได ้

2. การเทียบโอนหน่วยกิต หมายถึง การน าเน้ือหาของกระบวนวิชาเดิมท่ีนักศึกษาเคย
ลงทะเบียนเรียนและสอบผา่นตามเกณฑ์ของสถาบนัอุดมศึกษาเดิม ไปพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิต
เ ป็นส่วนหน่ึงของจ านวนหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีนักศึกษาเข้าศึกษาใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  มหาวิทยาลัยจะไม่น าล าดับขั้นของกระบวนวิชาท่ีเทียบโอนหน่วยกิตได้มาค านวณค่า
ล าดบัขั้นสะสมเฉล่ียร่วมกบักระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีนักศึกษาเขา้มา
ศึกษาได ้โดยจะบนัทึกล าดบัขั้นกระบวนวชิาท่ีเทียบโอนหน่วยกิตไดเ้ป็น CX 

3. คณะท่ีนกัศึกษาสังกดัตอ้งจดัให้มีการช้ีแจงหลกัการ วิธีการ และหลกัเกณฑ์การเทียบ
โอนหน่วยกิตจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ในวนัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะ 

4. ให้นกัศึกษายื่นค าร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาท่ีเคยศึกษาไวเ้ดิมไม่เกิน 5 ปี 
ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด โดยมีรายละเอียดเน้ือหากระบวนวิชาท่ีนกัศึกษาประสงคจ์ะขอเทียบโอน
หน่วยกิตท่ีสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนรับรอง     ใบระเบียนผลการศึกษา (Transcript) และหลกัฐานอ่ืน 
ให้ยื่นต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา โดยส่งถึงคณะท่ีนกัศึกษาสังกดัโดยเร็ว ภายใน 2 สัปดาห์แรก นบัตั้งแต่
วนัเขา้ชั้นเรียนของภาคการศึกษาท่ี 1 ในปีการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษาเท่านั้น  

5. คณะท่ีนกัศึกษาสังกดัและคณะท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาเทียบโอนกระบวนวิชาให้นกัศึกษา 
โดยคณะท่ีนกัศึกษาสังกดัส่งรายละเอียดกระบวนวิชาไปยงัคณะท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาพร้อมทั้งจดัท า
แผนก าหนดการศึกษาเพื่อการโอนหน่วยกิตให้แลว้เสร็จ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีนกัศึกษายื่นค า
ร้อง 



6. คณะพิจารณาเง่ือนไข หลักเกณฑ์การเทียบโอนกระบวนวิชา จ านวนหน่วยกิต และ
ล าดบัขั้นของกระบวนวชิาท่ีนกัศึกษาแจง้ขอไว ้ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของคณะ 

7. กระบวนวิชาท่ีจะเทียบโอนหน่วยกิตสะสมได ้ตอ้งเป็นกระบวนวิชาท่ีเทียบได้ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นโครงสร้างหลกัสูตรสาขาวิชาท่ีนกัศึกษาเขา้ศึกษา และตอ้งมีผลการเรียนไม่ต ่ากว่า
หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าล าดบัขั้น C ทั้งน้ี นกัศึกษาจะขอเทียบโอนหน่วยกิตไดไ้ม่เกินคร่ึงหน่ึงของ
จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของหลกัสูตร 

8. ส านกัทะเบียนและประมวลผลเสนอมหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติัการเทียบโอนหน่วยกิต 
ภายใน 1 สัปดาห์ นบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาเทียบโอนจากคณะ หลงัจากมหาวิทยาลยั
พิจารณาแลว้ ใหค้ณะแจง้ผลการพิจารณาใหน้กัศึกษาทราบต่อไป 

9. ในระหว่างท่ีรอการอนุมัติให้เทียบโอนหน่วยกิต นักศึกษาต้องลงทะเบียนในภาค
การศึกษานั้น ตามแผนก าหนดการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัจดัให ้โดยสามารถถอนกระบวนวิชาท่ีไดรั้บ
อนุมติัใหเ้ทียบโอนหลงัก าหนดเป็นกรณีพิเศษได ้โดยไม่ไดรั้บอกัษร W 

10. นกัศึกษาท่ีขอเทียบโอนหน่วยกิตเกินกวา่ 12 หน่วยกิต จะไม่มีสิทธ์ิไดรั้บการเสนอให้
ไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม และเหรียญรางวลัเรียนดีตลอดหลกัสูตร 

11. ค่าธรรมเนียมในการขอเทียบโอนหน่วยกิตใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 
 ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
 
 
  (ลงนาม) พงษศ์กัด์ิ  องักสิทธ์ิ 
   (ศาสตราจารย ์ดร.พงษศ์กัด์ิ  องักสิทธ์ิ) 
 อธิการบดีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

 
 


