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ค ำน ำ 

คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการของนักศึกษา
หลักสูตรเทียบโอน ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการ
เรียนให้ถูกต้อง เป็นไปตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา 
เรื่อง เกณฑ์และข้อก าหนดการเทียบโอนผลการเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์ที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน นักศึกษาสามารถท าความเข้าใจ    
ในรายละเอียดของการขอรับการเทียบโอนผลการเรียนได้จากคู่มือฉบับนี้ แต่อย่างไรก็ตามนอกจากคู่มือฉบับนี้
นักศึกษา ต้องท าความเข้าใจในรายละเอียดของระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง คือ 

 ประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเรื่อง
เกณฑ์และข้อก าหนดการเทียบโอนผลการเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี           
พ.ศ. 2551  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
นักศึกษาจะให้ความส าคัญต่อการใช้คู่มือฉบับนี้  ให้เกิดประโยชน์โดยท าความเข้าใจพร้อมทั้งติดตามข้อมูล     
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อันจะเป็นระโยชน์ต่อนักศึกษาในการบริหารจัดการการวางแผนการศึกษาให้ส าเร็จ        
ตามก าหนดเวลาของหลักสูตร หากมีข้อสงสัยประการใดให้นักศึกษาติดต่อหัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือขอค าปรึกษาต่อไป  

 

  

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล) 
  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา 



สารบัญ 

                หน้า 

 ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 1 

 คุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน 2 

 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน 2 

 เอกสารที่ต้องเตรียมในการเทียบโอนผลการเรียน 2 

 ข้อก าหนดการเทียบโอนผลการเรียนในระบบ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 3 

 ข้อก าหนดการเทียบโอนผลการเรียนในระบบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต 6 

 ข้อก าหนดการเทียบโอนผลการเรียนในระบบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต  9 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

 ข้อก าหนดการเทียบโอนผลการเรียนในระบบ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 14 

 ภาคผนวก 

 ประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ก 
เรื่อง เกณฑ์และข้อก าหนดการเทียบโอนผลการเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์            
พ.ศ. 2558 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  ข 
พ.ศ. 2551 

 ใบสรุปผลการเทียบโอนผลการเรียน ค 
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ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียน 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

 

ลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารและรับฟังแนวทาง 
การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

รับฟังค าชี้แจงเกี่ยวกับประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
เร่ือง เกณฑ์และข้อก าหนดการเทียบโอนผลการเรียน 

ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนพร้อมเขียนใบค าร้องพร้อมแนบ 
เอกสารส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 

ในกรณีที่เทียบโอนไม่ได้ 

เข้าสอบวัดความรู้เพื่อเทียบโอนตามที่
คณะก าหนด 

ติดตามและดูประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน 

ยื่นค ำร้องขอเทียบโอนผลกำรเรียนพร้อมหลกัฐำน 

ได้ที่อำจำรย์ที่ปรึกษำที่นกัศกึษำสงักดั 

อำจำรย์ที่ปรึกษำรวบรวมเอกสำรสง่ฝ่ำยวิชำกำร 

คณะบริหำรธุรกิจและศลิปศำสตร์ 

แจ้งความจ านงขอสอบเทียบโอนความรู้
ได้ที่อาจารย์ที่ปรกึษาที่นกัศึกษาสังกัด 

ติดตามและดูประกาศผลสอบ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

ในกรณีที่เทียบโอนได ้

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ลงทะเบียนเรียน 
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คุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน 

1. ผู้ขอเทียบโอนต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2. ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
3. ผู้ขอเทียบโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอย่างน้อย         

หนึ่งปีการศึกษา 

 

ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน  

 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเทียบโอนผลการเรียน 

1. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับสมบูรณ์) 
ที่มีรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนและ/หรือส าเนาใบแสดงผลการเรียน
(Transcript) ระดับปริญญาตรี ที่เคยศึกษามาแล้ว (ฉบับสมบูรณ์) และ/หรือไม่ส าเร็จการศึกษา (ฉบับ
ไม่สมบูรณ์) ที่มีรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน เอกสารค าอธิบายรายวิชาหรือ
เอกสารเนื้อหาของรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบให้การรับรอง (ตัวจริง) 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
3. ใบค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (ตัวจริง) 
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ข้อก ำหนดกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

 
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ของ         

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะฯ ได้ก าหนดแนวทางในการ 
เทียบโอนผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต รายละเอียดดังนี้ 

1. การขอเทียบโอนผลการเรียนในระบบนี้ใช้ส าหรับการเทียบโอนผลการศึกษาจากระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้าสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  
เป็นต้นไป 

2. ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยตาม
กระบวนการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

3. ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนให้เทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และ
จุดประสงค์รายวิชาครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยให้เทียบโอน
ได้ในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
  
  3.1 หมวดวิชำเฉพำะ (กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ) ให้เทียบโอนได้ในวิชำต่อไปนี้ 
  1)  BBAIS802  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ    3 หน่วยกิต 
    (Management Information Technology)   
  2)  BBABA201 องค์การและการจัดการ (Organization and Management) 3 หน่วยกิต 
  3)  BBABA601  หลักการตลาด (Principles of Marketing)  3 หน่วยกิต 
  4)  BBACC103  หลักเศรษฐศาสตร์ (Principles of Economics) 3 หน่วยกิต 
    

 การเทียบโอนผลการเรียนในรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามตารางเทียบ
โอนรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ(กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

 กรณีรายวิชาที่มีรหัสวิชา ชื่อวิชา และ/หรือ เนื้อหาที่ต่างกัน และไม่ปรากฏอยู่ใน
ตารางการเทียบโอนตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ให้สามารถเทียบโอนได้โดย
ใช้รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
เทียบโอนผลการเรียนเป็นผู้พิจารณา 
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ตำรำงกำรเทียบโอนรำยวิชำ 

หมวดวิชำเฉพำะ 

กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
ล ำดับ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 รำยวิชำที่สำมำรถเทียบโอนได้ 

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ ปวส. มทร.
ล้ำนนำ 

หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ ปวส. 
กลุ่มอำชีวศึกษำ 

หน่วย
กิต 

1 BBAIS802 การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 05000108 การใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานธุรกิจ 

3 30012001 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการอาชพี 

3 

2 BBABA201 องค์การและการจัดการ 3 05000103 หลักการจัดการ 3 32001002 หลักการจัดการ 3 
3 BBABA601 หลักการตลาด 3 05000102 หลักการตลาด 3 32001003 หลักการตลาด 3 
4 BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 05000101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 32001001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 

 
3.2  หมวดวิชำเฉพำะ (กลุ่มวิชำชีพบังคับ) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาชีพบังคับ

ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้  
 

3.3 หมวดวิชำเฉพำะ (กลุ่มวิชำชีพเลือก) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาชีพเลือก 
ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้  

   
  3.4 หมวดวิชำเลือกเสรี ให้เทียบโอนได้ในวิชำต่อไปนี้   6 หน่วยกิต 
โดยให้เทียบ  1)  BACAC111  การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) 3 หน่วยกิต 
และ   2)        รายวิชาอ่ืน ๆ     3 หน่วยกิต 

   
ตำรำงกำรเทียบโอนรำยวิชำ 

หมวดวิชำเลือกเสรี 
กลุ่มวิชำชีพเลือก 

ล ำดับ รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ ปวส. 
มทร.ล้ำนนำ 

หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ ปวส. 
กลุ่มอำชีวศึกษำ 

หน่วย
กิต 

1 BACAC111 การบัญชีการเงิน 3 05000107 การบัญชีการเงิน 3 32012109 
หรือ 
32000001 
 
32000004 

ระบบบัญชี 
 
หลักการบัญชี
เบื้องต้น 1 
หลักการบัญชี
เบื้องต้น 2 

3 
 
3 
 
3 

2 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาชีพเลือกที่คณะกรรมการเทียบโอนพิจารณาให้สามารถเทียบโอนได้ 3 

 
 โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

1) การเทียบโอนรายวิชาที่มีก าหนดไว้ในหลักสูตร พ.ศ. 2560  ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์
การเทียบโอนรายวิชาตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง เกณฑแ์ละข้อก าหนดการเทียบโอนผลการเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2558  

2) ส าหรับรายวิชาอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร พ.ศ. 2560 ให้สามารถเทียบโอนเป็น
วิชาเลือกเสรีได้โดยต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าทบวงมหาวิททยาลัยหรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
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 4.  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนและได้รับการบันทึกผลการเรียนไว้ในรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) จะไม่น ามาค านวณค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย โดยให้แยกรายงานการเทียบโอนผลการศึกษาเป็น      
2 กรณี ดังนี้ 
  1)  กรณีการเทียบโอนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ ค หรือ c ขึ้นไปให้แสดงผลเป็น “TC” 
(Transfer Credit) 
   2)  กรณีการเทียบโอนโดยผ่านการทดสอบความรู้ที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปให้แสดงผล

เป็น “CE” (Credit from Examination) 
 5. ค่าธรรมเนียมในการขอเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 6. ผู้ขอเทียบโอนจะต้องด าเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรก 
หากพ้นก าหนดนี้สิทธิที่จะขอเทียบโอนให้เป็นอันหมดไป 
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ข้อก ำหนดกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต 

คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

 
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ของ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะฯ ได้ก าหนดแนวทางในการ 
เทียบโอนผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต รายละเอียดดังนี้ 

1. การขอเทียบโอนผลการเรียนในระบบนี้ใช้ส าหรับการเทียบโอนผลการศึกษาจากระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้าสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปกการศึกษา 2561  
เป็นต้นไป 

2. ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยตาม
กระบวนการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

3. ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนให้เทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และ
จุดประสงค์รายวิชาครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยให้เทียบโอน
ได้ในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
  
  3.1 หมวดวิชำเฉพำะ (กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ) ให้เทียบโอนได้ในวิชำต่อไปนี้ 
  1)  BACAC111 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)   3 หน่วยกิต 
  2)  BBABA201 องค์การและการจัดการ (Organization and Management)  3 หน่วยกิต 
  3)  BBABA601 หลักการตลาด (Principles of Marketing)   3 หน่วยกิต 
  4)  BBABA101 กฎหมายธุรกิจ  (Business  Law)    3 หน่วยกิต 
  5)  BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร์  (Principles of Economics)  3 หน่วยกิต 
   

 การเทียบโอนผลการเรียนในรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามตารางเทียบ
โอนรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ(กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 

 กรณีรายวิชาที่มีรหัสวิชา ชื่อวิชา และ/หรือ เนื้อหาที่ต่างกัน และไม่ปรากฏอยู่ใน
ตารางการเทียบโอนตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ให้สามารถเทียบโอนได้โดย
ใช้รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
เทียบโอนผลการเรียนเป็นผู้พิจารณา 
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ตำรำงกำรเทียบโอนรำยวิชำ 

หมวดวิชำเฉพำะ 

กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 

ล ำดับ 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 รำยวิชำที่สำมำรถเทียบโอนได้ 

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ ปวส. มทร.
ล้ำนนำ 

หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ ปวส. กลุ่ม
อำชีวศึกษำ 

หน่วย
กิต 

1 BACAC111 การบัญชีการเงิน 3 05000107 การบัญชีการเงิน 3 3201-2109 
หรือ  
3200-0001  
3200-0004 

การบัญชีการเงิน 
 
หลักการบัญชีเบือ้งต้น 1 
หลักการบัญชีเบือ้งต้น 2 

3 

2 BBABA201 องค์การและการจัดการ 3 05000103 หลักการจัดการ 3 3200-1002 หลักการจัดการ 3 
3 BBABA601 หลักการตลาด 3 05000102 หลักการตลาด 3 3200-1003 หลักการตลาด 3 
4 BBABA101 กฎหมายธุรกิจ   3 05000104 กฎหมายธุรกิจ 3 3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3 
5 BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร์   3 05000101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 

หมำยเหตุ รำยวิชำอื่น ๆ ให้ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของกรรมกำรเทียบโอน 

 
3.2  หมวดวิชำเฉพำะ (กลุ่มวิชำชีพเลือก) สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลย

พินิจของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเป็นผู้พิจารณา ซึ่งหากคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
พิจารณาให้สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2551 หมวดที่ 7 การเทียบโอนผลการเรียน 
ตามข้อ 27.1.3 และตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง เกณฑ์และข้อก าหนดการเทียบโอนผลการเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558  

3.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ (4 หน่วยกิต) สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเป็นผู้พิจารณา ซึ่งหากคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
พิจารณาให้สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2551 หมวดที่ 7 การเทียบโอนผลการเรียน 
ตามข้อ 27.1.3 และตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง 
เกณฑ์และข้อก าหนดการเทียบโอนผลการเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 000 ชั่วโมง ให้สามารถเทียบโอนได้ในรายวิชาต่อไปนี้ 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 
 1)   BBACC114  เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 1      หน่วยกิต   

      (Pre Co-operative Education and Job 
       Internship in Business Management) 
 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพเลือก) 
 2)   BBACC116  ฝึกงานทางบริหารธุรกิจ    3       หน่วยกิต 
   (Job Internship in Business Administration) 
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3.4 หมวดวิชำเลือกเสรี ให้เทียบโอนได้    6  หน่วยกิต  
 โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

1) การเทียบโอนรายวิชาที่มีก าหนดไว้ในหลักสูตร พ.ศ. 2560  ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์
การเทียบโอนรายวิชาตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง เกณฑ์และข้อก าหนดการเทียบโอนผลการเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 

2) ส าหรับรายวิชาอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร พ.ศ. 2560 ให้สามารถเทียบโอน  
เป็นวิชาเลือกเสรีได้ โดยต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าทบวงมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
  
 4.  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนและได้รับการบันทึกผลการเรียนไว้ในรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) จะไม่น ามาค านวณค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย โดยให้แยกรายงานการเทียบโอนผลการศึกษาเป็น      
2 กรณี ดังนี้ 
  1)  กรณีการเทียบโอนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ ค หรือ c ขึ้นไปให้แสดงผลเป็น “TC” 
(Transfer Credit) 
   2)  กรณีการเทียบโอนโดยผ่านการทดสอบความรู้ที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปให้แสดงผล

เป็น “CE” (Credit from Examination) 
 5. ค่าธรรมเนียมในการขอเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 6.  ผู้ขอเทียบโอนจะต้องด าเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนภายใน 30 วัน นับจากวัดเปิดภาคการศึกษาแรก 
หากพ้นก าหนดนี้สิทธิที่จะขอเทียบโอนให้เป็นอันหมดไป 
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ข้อก ำหนดกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

 
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ของ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะฯ ได้ก าหนดแนวทางในการ 
เทียบโอนผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
รายละเอียดดังนี้ 

1. การขอเทียบโอนผลการเรียนในระบบนี้ใช้ส าหรับการเทียบโอนผลการศึกษาจากระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้าสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  
เป็นต้นไป 

2. ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยตาม
กระบวนการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

3. ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนให้เทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และ
จุดประสงค์รายวิชาครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยให้เทียบโอน
ได้ในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
  
  3.1 หมวดวิชำเฉพำะ (กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ) ให้เทียบโอนได้ 15 หน่วยกิต ในวิชาต่อไปนี้   
  1)  BACAC111 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)   3 หน่วยกิต 
  2)  BBABA201 องค์การและการจัดการ (Organization and Management)  3 หน่วยกิต 
  3)  BBABA601 หลักการตลาด (Principles of Marketing)   3 หน่วยกิต 
  4)  BBABA101 กฎหมายธุรกิจ  (Business  Law)    3 หน่วยกิต 
  5)  BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร์  (Principles of Economics)  3 หน่วยกิต 
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ตำรำงกำรเทียบโอนรำยวิชำ 

หมวดวิชำเฉพำะ 

กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
ล ำดับ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 รำยวิชำที่สำมำรถเทียบโอนได้ 

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ ปวส. 
มทร.ล้ำนนำ 

หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ ปวส. กลุ่ม
อำชีวศึกษำ 

หน่วย
กิต 

1 BACAC111 การบัญชีการเงิน 3 05000107 การบัญชีการเงิน 3 3201-2109 
3200-0001 

 
3200-0004 

การบัญชีการเงิน หรือ 
หลักการบัญชีเบือ้งต้น 1
หรือ 
หลักการบัญชีเบือ้งต้น 2 

3 

2 BBABA201 องค์การและการจัดการ 3 05000103 หลักการจัดการ 3 3200-1002 หลักการจัดการ 3 
3 BBABA601 หลักการตลาด 3 05000102 หลักการตลาด 3 3200-1003 หลักการตลาด 3 
4 BBABA101 กฎหมายธุรกิจ 3 05000104 กฎหมายธุรกิจ 3 3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3 
5 BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 05000101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 

 

 การเทียบโอนผลการเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) ให้เทียบ
โอนตามตารางการเทียบโอนที่ก าหนดข้างต้น หากมีรหัสวิชา ชื่อวิชา และ/หรือ  
เนื้อหาที่ต่างกัน และไม่ปรากฏอยู่ตารางข้างต้นให้สามารถเทียบโอนได้โดยใช้
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา
ที่ขอเทียบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเป็น                    
ผู้พิจารณาและเทียบได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 

 
  3.2 หมวดวิชำเฉพำะ (กลุ่มวิชำชีพบังคับ) ให้เทียบโอนไดไ้ม่เกิน 18 หน่วยกิต ในวิชาต่อไปนี้     
 1)  BBAIS901  ระบบสารสนเทศในองค์กร     3 หน่วยกิต 
    (Information system in Organization)     
 2)  BBAIS902  หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3 หน่วยกิต 
    (Principle of Computer Programming)   
 3)  BBAIS903  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม   3  หน่วยกิต 
    (Data Structure and Algorithm) 
 4)  BBAIS905  การสร้างสื่อผสม (Multimedia Authoring)  3   หน่วยกิต 
 5)  BBAIS906  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์   3 หน่วยกิต 
    (Web Design and Development) 
 6)  BBAIS907  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming) 3 หน่วยกิต 
 7)  BBAIS908  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3 หน่วยกิต 
    (Data Communication and Networks) 
 8)  BBAIS910  แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล   3 หน่วยกิต 
    (Database System Concepts) 
 9)  BBAIS911  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  3 หน่วยกิต 
   (Information System Analysin and Design) 
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กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 

ล ำดับ 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 รำยวิชำที่สำมำรถเทียบโอนได้ 

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ ปวส. มทร.
ล้ำนนำ 

หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ ปวส. กลุ่ม
อำชีวศึกษำ 

หน่วย
กิต 

1 BBAIS901 ระบบสารสนเทศ 
ในองค์กร 

3 05051204 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ 

3 3204-2105 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 

3 

3204-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 

3 

2 BBAIS902 หลักการเขยีน 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

3 05051104 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1 

3 3204-2101 การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม หรือ 

3 

3204-2007 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือ 

3 

3105-2008 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือ 

3 

3901-1001 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 
หรือ 

3 

3128-1003 โปรแกรมโครงสร้าง 3 
3 BBAIS903 โครงสร้างข้อมูลและ

อัลกอริทึม 
3 05051207 โครงสร้างข้อมูล 3 3901-2001 โครงสร้างข้อมูลและ

อัลกอริทึม 
3 

3901-1001 อัลกอริทึมและการ
แก้ปัญหา 

3 

4 BBAIS905 การสร้างส่ือผสม 3 05051203 โปรแกรมประยุกต์
ทางคอมพิวเตอร์
กราฟฟกิ 

3 3204-2103 การประยกุต์ใช้โปรแกรม
สื่อประสม 
หรือ 

3 

3308-2202 
 

3128-2007 

การผลิตส่ือมัลติมีเดีย 
และ 
การประยกุต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 

3 
 
3 

5 BBAIS906 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ 

3    3204-2005 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ 

3 

3128-2006 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ 

3 

3901-2006 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ 

3 

6 BBAIS907 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3    3901-2107 การพัฒนาเว็บดว้ยภาษา 
PHP 

3 

7 BBAIS908 การส่ือสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

3 05051202 เครือข่าย
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

3 3204-2003 การส่ือสารข้อมูลและ
เครือข่าย 

3 

3900-0009 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 

3 

3119-2009 ระบบสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย 

3 

3128-2005 ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

3 

3904-2004 การส่ือสารข้อมูลและ
เครือข่าย 

3 

          

          



12 
 

ล ำดับ 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 รำยวิชำที่สำมำรถเทียบโอนได้ 

รหัสวิชำ รำยวิชำ หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ ปวส. มทร.
ล้ำนนำ 

หน่วย
กิต 

รหัสวิชำ รำยวิชำ ปวส. กลุ่ม
อำชีวศึกษำ 

หน่วย
กิต 

8 BBAIS910 แนวคิดเกี่ยวกับระบบ
ฐานข้อมูล 

3 05051201 ระบบฐานข้อมูล 3 3204-2004 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3 

3901-1003 ระบบฐานข้อมูลและการ
ออกแบบ 

3 

3901-2003 การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

3 

3128-1004 ระบบฐานข้อมูล 3 

3903-1003 การออกแบบและจัดการ
ฐานข้อมูล 

3 

9 BBAIS911 การวิเคราะหแ์ละ
ออกแบบระบบ
สารสนเทศ 

3 05051209 การวิเคราะห์ระบบ 3 3204-2006 การวิเคราะหแ์ละ
ออกแบบระบบ 

3 

3901-2119 การวิเคราะหแ์ละ
ออกแบบระบบ 

3 

3903-2002 การวิเคราะหแ์ละ
ออกแบบอัลกอริทึม 

3 

 
หมำยเหตุ : กำรเทียบโอนในกลุ่มวิชำชีพบังคับขึน้อยู่กับดลุยพินจิของกรรมกำรเทียบโอนของแต่ละเขตพ้ืนที่ ทีเ่ป็นผู้

พิจำรณำ แต่ทั้งนี้เทียบได้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ตำมที่ปรำกฏในตำรำงกำรเทียบโอนข้ำงต้น 

 
3.3 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ (4 หน่วยกิต) สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ดุลยพินิจของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเป็นผู้พิจารณา ซึ่งหากคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
พิจารณาให้สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2551 หมวดที่ 7 การเทียบโอนผลการเรียน 
ตามข้อ 27.1.3 และตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง 
เกณฑ์และข้อก าหนดการเทียบโอนผลการเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 200 ชั่วโมง ให้สามารถเทียบโอนได้ในรายวิชาต่อไปนี้ 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพบังคับ) 
 1)   BBAIS912  เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน   1      หน่วยกิต   
 ทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Pre Co-operative Education and   

  Job Internship in Business Information Systems) 
 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพเลือก) 
 2)   BBAIS915 การฝึกงานทางวิชาชีพระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3       หน่วยกิต 

  (Job Internship in Business Information Systems) 
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3.4 หมวดวิชำเลือกเสรี ให้เทียบโอนได้    6  หน่วยกิต  
 โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

1) การเทียบโอนรายวิชาที่มีก าหนดไว้ในหลักสูตร พ.ศ. 2560  ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์
การเทียบโอนรายวิชาตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง เกณฑ์และข้อก าหนดการเทียบโอนผลการเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 

2) ส าหรับรายวิชาอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร พ.ศ. 2560 ให้สามารถเทียบโอน  
เป็นวิชาเลือกเสรีได้ โดยต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าทบวงมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
  
 4.  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนและได้รับการบันทึกผลการเรียนไว้ในรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) จะไม่น ามาค านวณค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย โดยให้แยกรายงานการเทียบโอนผลการศึกษาเป็น 2 
กรณ ีดังนี้ 
  1)  กรณีการเทียบโอนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ ค หรือ c ขึ้นไปให้แสดงผลเป็น “TC” 
(Transfer Credit) 
   2)  กรณีการเทียบโอนโดยผ่านการทดสอบความรู้ที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปให้แสดงผล

เป็น “CE” (Credit from Examination) 
 5. ค่าธรรมเนียมในการขอเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 6.  ผู้ขอเทียบโอนจะต้องด าเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนภายใน 30 วัน นับจากวัดเปิดภาคการศึกษาแรก 
หากพ้นก าหนดนี้สิทธิที่จะขอเทียบโอนให้เป็นอันหมดไป 
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ข้อก ำหนดกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 

คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

 

 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์
ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะฯ ได้ก าหนดแนวทางใน
การ เทียบโอนผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รายละเอียดดังนี้ 

1. การขอเทียบโอนผลการเรียนในระบบนี้ใช้ส าหรับการเทียบโอนผลการศึกษาจากระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้าสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  
เป็นต้นไป 

2. ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยตาม
กระบวนการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

3. ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนให้เทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และ
จุดประสงค์รายวิชาครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยให้เทียบโอน
ได้ในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 

  3.1 หมวดวิชำเฉพำะ (กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ) สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเป็นผู้พิจารณา ซึ่งหากคณะกรรมการเทียบโอนผลการ
เรียนพิจารณาให้สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2551 หมวดที่ 7 การเทียบโอนผลการเรียน 
ตามข้อ 27.1.3 และ ตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่องเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 
  
  3.2 หมวดวิชำเฉพำะ (กลุ่มวิชำชีพบังคับ) สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ                

ดุลยพินิจของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเป็นผู้พิจารณา ซึ่งหากคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
พิจารณาให้สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ให้อ้างอิงตามเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2551 หมวดที่ 7 การเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อ 27.1.3 
และตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง เกณฑ์การเทียบโอน 
ผลการเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2555  

 
  3.3 หมวดวิชำเฉพำะ (กลุ่มวิชำชีพเลือก) สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ            

ดุลยพินิจของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเป็นผู้พิจารณา ซึ่งหากคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
พิจารณาให้สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ให้อ้างอิงตามเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2551 หมวดที่ 7 การเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อ 27.1.3 
และตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง เกณฑ์การเทียบโอน 
ผลการเรียนในระบบ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 
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  3.4 กำรฝึกงำนที่ไม่ต่ ำกว่ำ 200 ชั่วโมง ให้สามารถเทียบโอนได้ในรายวิชาต่อไปนี้ 
 1) 10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงานทางบริหารธุรกิจ    1 หน่วยกิต 
 2) 10003404 ฝึกงานทางบริหารธุรกิจ     3 หน่วยกิต 

  3.5 หมวดวิชำเลือกเสรี ให้เทียบโอนได้         6 หน่วยกิต 
  โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

1) การเทียบโอนรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร พ.ศ. 2560 ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนรายวิชา ตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน คณะบริหารธุรกิจและ        
ศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 

2) ส าหรับรายวิชาอ่ืนๆที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร พ.ศ. 2560 ให้สามารถเทียบโอนเป็น
วิชาเลือกเสรีได้ โดยไม่ต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเที ยบเท่าที่
ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการเทียบโอน และได้รับการบันทึกผลการเรียนไว้ในรายงานผลการศึกษา 

(Transcript) จะไม่น ามาค านวณค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย โดยให้แยกรายงานการเทียบโอนผลการศึกษาเป็น 2 
กรณี ดังนี้ 

1) กรณีการเทียบโอนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ ค หรือ C ขึ้นไป ให้แสดงผลเป็น “TC” 
(Transfer Credit) 

2) กรณีการเทียบโอนโดยผ่านการทดสอบความรู้ที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป ให้
แสดงผลเป็น “CE” (Credit from Examination) 

5. ค่าธรรมเนียมในการขอเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลล้านนา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

6. ผู้ขอเทียบโอนจะต้องด าเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนภายใน 30 วัน  นับจากวันเปิด           
ภาคการศึกษาแรก หากพ้นก าหนดนี้สิทธิที่จะขอเทียบโอนให้เป็นอันหมดไป 



ภาคผนวก 

ก.  ประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 เรื่อง เกณฑ์และข้อก าหนดการเทียบโอนผลการเรียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 
ข. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
ค. ใบสรุปผลการเทียบโอนผลการเรียน 
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                                            ใบสรุปผลการเทียบโอนผลการเรียน                

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

                    คณะ.................................................................... 

1. ช่ือ – นามสกลุ (นักศึกษา)........................................................................................... รหัสนักศึกษา.................................................... 
2. ช่ือหลักสูตร...........................................................................................จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูร..............................หน่วยกิต 
3. รายวิชาที่กรรมการพิจารณาอนุมตัิผลการเทียบโอนผลการเรียนแลว้มีดังนี ้

ล าดับที ่        รหัสวิชา                     ช่ือวิชาในเล่มหลกัสูตร    หน่วยกิต  ผล (TC/CE/CS) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมหน่วยกิตทีเ่ทียบโอนได ้   
TC = Transfer Credits           CE = Credits from Examination    CS = Credits from Standardized Tests 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีต้องศึกษาอีกจ านวน..................................... หน่วยกิต 
5. กรรมการเทียบโอนรายวิชาที่แต่งตั้งโดยคณบด ี

5.1 ลงช่ือ.............................................(.................................................................) วันที ่................/.............................../................ 
5.2 ลงช่ือ.............................................(.................................................................) วันท่ี ................/.............................../................ 
5.3 ลงช่ือ.............................................(.................................................................) วันท่ี ................/.............................../................ 

6. คณบดีหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณบดี 
ลงช่ือ.......................................................(.................................................................) วันท่ี ................/.............................../................. 

1. กลุ่มนักศึกษาหลักสูตร 4-5 ป ีหรือย้ายหลักสตูร/ย้ายคณะ/ย้ายข้ามเขตพืน้ที่ /ย้ายจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ต้องแนบใบเสร็จรับเงินค่าเทียบโอนผลการเรียน 
2. กลุ่มนักศึกษาหลักสูตรเทยีบโอน(จบปวส.) ไมต่้องแนบใบเสร็จรบัเงินค่าเทียบโอนผลการเรียน เนื่องจากมหาวทิยาลัยเรียกเกบ็รวมกบัค่าบ ารุงการศกึษาแล้ว 
3 .ส่งเอกสารชดุน้ีถึง สวท.ภายใน 45 วัน นับจากเปดิภาคเรียนแรก หากพ้นก าหนดน้ี สิทธิที่จะขอเทียบโอนเป็นอันหมดไป 

 

แบบฟอร์มน้ีใชพิ้มพเ์ท่านั้น 



 
 
 


