กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Registrar's Division, Prince of Songkla Universityชี้แจง
คาร้องขอโอน/เทียบโอนรายวิชา (สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี)
Course(s) Transfer/Equivalence Request Form (For Undergraduate Student)

คาชี้แจง
1. รับแบบฟอร์มคำร้องขอโอน/เทียบโอนรำยวิชำ (สน.88) จำกตู้แบบฟอร์มกองทะเบียนและประมวลผล หรือดำวน์โหลด
จำกเว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th
2. กรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้อง พร้อมแนบใบประมวลผลกำรศึกษำ 1 ชุดกรณีเป็นรำยวิชำจำกคณะอื่น หรือวิทยำเขต
อื่น หรือสถำบันอุดมศึกษำอื่น ขอใหแนบคำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 1 ชุด
3. ติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำให้ควำมเห็นชอบ
4. ยื่นคำร้องที่งำนบริกำรกำรศึกษำของคณะ/วิทยำลัยที่นักศึกษำสังกัด
5. ติดตำมผลกำรพิจำรณำได้ที่กองทะเบียนและประมวลผล หรือที่งำนบริกำรกำรศึกษำของคณะ/วิทยำลัย ประมำณ
2 สัปดำห์หลังจำก
ยื่นคำร้อง
6. ขอให้ศึกษำรำยละเอียดกำรรับโอน/เทียบโอนรำยวิชำจำกระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี พ.ศ. 2552
และ พ.ศ. 2558
หมายเหตุ : นั กศึก ษำรหัส 52-57 ที่ ได้รั บอนุมั ติให้ ย้ำ ยคณะ หรือ ประเภทวิ ชำ หรื อสำขำวิชำ หรือผู้ ที่เ คยศึ กษำใน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์และผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยได้อีก หรือนักศึกษำที่รับโอนมำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น ให้ยื่น
คำร้องเพื่อขออนุมัติเทียบโอนหรือรับโอนรำยวชิำอย่ำงช้ำภำยในสัปดำห์แรกที่ย้ำยเข้ำศึกษำหรือสัปดำห์แรกที่เข้ำศึกษำ แล้วแต่กรณี และ
คณะแจ้งผลกำรพิจำรณำก่อนสิ้นสุดกำรสอบกลำงภำคของภำคกำรศึกษำนั้น ๆ ทั้งนี้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่1 ปีกำรศึกษำ 2555 เป็นต้นไป

Explanation
1. Download the request form from the website of the Registrar’s Division (http://reg.psu.ac.th).
2. Complete the form clearly and accurately (attach a copy of the transcript for a course transfer’s
request or a copy of the course description for a course equivalence’s request).
3. Contact the advisor for permission to apply for the request.
4. Submit the request to the Education service of new faculty/college.
5. Check the result of the request at the Registrar’s Division or the Education Service of the proposed
new Faculty/College about two weeks after submission.
Remarks:
Student must submit the request to the faculty in the first semester of study in new university/faculty/college/field of
study (student ID from 52xxxxxxxx to 57xxxxxxxx must submit the request in a week and student ID from 58xxxxxxxx
onward in two weeks).

สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ .................................
วันที่ .....................................

กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Registrar's Division, Prince of Songkla University
การขอโอน/เทียบโอนรายวิชา
Request for Course(s) Transfer/Equivalence
เรียน ผู้อำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล / Dear Director of Registrar’s Division
ข้ำพเจ้ำ(นำย/นำง/นำงสำว)……………………………………………………………............รหัสนักศึกษำ………………………………..
Name Mr./Mrs./Miss
Student ID
คณะ……………………………………………....สำขำ……………………………………….........................ชั้นปีที่………………………………………………………
Faculty
Field of Study
Year of Study
เนื่องจำกข้ำพเจ้ำ
Due to
( ) สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้
admission to the university
( ) ได้รับอนุมัติให้ย้ายประเภทวิชา/สาขาวิชาจาก.................................................มาเป็น...................................................
approval to move from the field of study
to
ตั้งแต่ภาค............................ปีการศึกษา...........................
in the semester
academic year
( ) ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ/วิทยาลัยจาก..............................................................มาเป็น....................................................
approval to move from the faculty/college
to
ตั้งแต่ภาค............................ปีการศึกษา...........................
in the semester
academic year
( ) ได้รับอนุมัติให้ย้ายมหาวิทยาลัยจาก......................................................................มาเป็น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
approval to move from the university
to Prince of Songkla University
ตั้งแต่ภาค............................ปีการศึกษา...........................
in the semester
academic year
( ) ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ตั้งแต่ภาค.................................ปีการศึกษา................................................
approval to study for the second degree in the semester
academic year
( ) อื่น ๆ....................................................................................................
other
ขอยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ ( ) ขอโอนรายวิชา
request for
course(s) transfer
ดังรายละเอียดในใบแสดงรายวิชารับโอน/เทียบโอน
the details are in the attachment
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
for your consideration

( ) ขอเทียบโอนรายวิชา
course(s) equivalence

ลงชื่อ/Signature ..................………………………………………………..
เบอร์โทร./Phone Number............………………………………………

ความเห็นอาจารย์ทปี่ รึกษา Advisor’s Comments

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ).……………………………………………
สาหรับคณะ For Faculty
คำสั่ง โดยมติ ( ) ที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะ/วิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ ..............................เมื่อวันที่.......................................
( ) หรือมติเวียน เมื่อวันที่...................................................
( ) อนุมัติให้รับโอน/เทียบโอนรำยวิชำ.............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
( ) ไม่อนุมัติให้รับโอน/เทียบโอนรำยวิชำ..........................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(ลงชื่อ).………………..…….……………………………
(ตำแหน่ง).…………………..….........…………………
สาหรับกองทะเบียนและประมวลผล For Registrar’s Division
เรียน ผู้อำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล
ด้วยคณะ/วิทยำลัย.................................................................................. ได้ ( ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ
ให้รับโอน/เทียบโอนรำยวิชำสำหรับนักศึกษำข้ำงต้นแล้ว เห็นสมควรแจ้ง
( ) หน่วยตรวจสอบกำรสำเร็จกำรศึกษำ งำนประมวลผลและสำเร็จกำรศึกษำ
( ) หน่วยคำนวณผลกำรศึกษำ
งำนประมวลผลและสำเร็จกำรศึกษำ
( ) หน่วยรับลงทะเบียนเรียน
งำนทะเบียนกำรศึกษำ
ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ลงชื่อ ........………………….........…
วันที่ ........…………………..........…

ใบแสดงรายวิชารับโอน/เทียบโอน Course(s) Transfer/Equivalence List
ชื่อ-สกุล (Name - Surname)....................................................................................................................... รหัสนักศึกษา (Student ID)..............................................................
คณะ (Faculty)................................................................................................................. ประเภทวิชา/สาขาวิชา (Field of Study).........................................................................................................
( ) สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้
admission to the university
( ) ได้รับอนุมัติให้ย้ายประเภทวิชา/สาขาวิชา จาก................................................................................มาเป็น........................................................................ตั้งแต่ภาค..................ปีการศึกษา............................
approval to move from the field of study
to
in semester
academic year
( ) ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ/วิทยาลัย จาก................................................................................มาเป็น........................................................................ตั้งแต่ภาค..................ปีการศึกษา............................
approval to move from the faculty/college
to
in semester
academic year
( ) ได้รับอนุมัติให้ย้ายมหาวิทยาลัย จาก................................................................................มาเป็น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ภาค..................ปีการศึกษา............................
approval to move from the university
to Prince of Songkla University in semester
academic year
( ) ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ตั้งแต่ภาค...................................ปีการศึกษา...............................................
approval to study for the second degree in the semester
academic year
( ) อื่น ๆ..................................................................................................
other
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว
รายวิชาที่รับโอน/เทียบโอนได้ในหลักสูตร
ลาดับ
จานวน
ประเภทวิชา จานวน รหัสวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ชื่อรายวิชา
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา
ที่
Subject Type นก.
Course Title
Subject
Course Title
นก.
Courses
No. Subject
Credits
Codes
C A N Credits Codes

ผลการ
พิจารณา
Approved/
Rejected

-2ลาดับ
ที่
No.

รหัสวิชา
Subject
Codes

รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว
ชื่อรายวิชา
Course Title

ประเภทวิชา จานวน

รหัสวิชา
Subject Type นก.
Subject
C A N Credits Codes

รายวิชาที่รับโอน/เทียบโอนได้ในหลักสูตร
จานวน
ชื่อรายวิชา
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา
Course Title
นก.
Courses
Credits

ผลการ
พิจารณา
Approved/
Rejected

ลงชื่อ /signature……………………………………………………………………….……………………………………..
รวมจานวน.....................................รายวิชา .....................................หน่วยกิต
Total
subject(s)
credit(s)

ตาแหน่ง/Position..........................................................................................................................
วันที่ /Date……………………………………………………………………………………………….……………………..
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
(เฉพาะขอที่เกี่ยวของกับการยื่นคํารองขอโอน/เทียบโอนรายวิชาเทานั้น)
------------------ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้สําหรับนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี ซึ่งเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป
ขอ 13 การยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา
13.2 นักศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหยายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิ ชา อาจมี
สิทธิ์ไดรับการเทียบโอน หรือรับโอนบางรายวิชา รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนหรือรับโอนใหไดสัญลักษณหรือ
ระดับคะแนนเดิม ใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสม และนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม โดยนักศึกษาตองดําเนินการขอเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่ไดรับอนุมัติใหยายคณะ
หรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
13.3 การรับโอนรายวิชา ที่เปนรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชา
ใหม รายวิชานั้นจะตองมีระดับคะแนนตั้งแต D ขึ้นไป สวนการเทียบโอนรายวิชา ที่มีเนื้อหาเทียบเทากันกับ
รายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม ใหมีหลักเกณฑตามความในขอ 14.6
ขอ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
14.1 ผูที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และผานการคัดเลือกเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไดอีก อาจมีสิทธิ์ไดรับการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาตองดําเนินการขอเทียบ
โอนใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา
14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาเทียบ
โอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาตองดําเนินการขอเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา
14.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและตาง
ประเทศ ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะกอน
14.4 รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนหรือรับโอน ใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม
ใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสม และนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.5 นักศึกษาไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณ หรือระดับคะแนนเดิม
อีก เวนแตเมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธกับรายวิชาที่ไดสัญลักษณ หรือระดับคะแนนเดิมต่ํากวามาตรฐาน
ที่คณะหรือภาควิชากําหนด ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ําอีกได และ
ใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว
14.6 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาตองไดรับการอนุมัติจากภาควิชาที่เกี่ยวของ
โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
14.6.1 รายวิชาเดิมที่นํามาเทียบโอนหรือรับโอนได จะตองมีเนื้อหาวิชาอยูใน
ระดับเดียวกัน และมีปริมาณเทากันหรือไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตรใหม
14.6.2 รายวิชาที่จะนํามาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอน ตองมีผลการศึกษา
ตามที่ภาควิชากําหนด โดยตองไดระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทาขึ้นไป
14.6.3 ใหมีการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาไดไมเกินสามในสี่ของจํานวน
หนวยกิตรวมของหลักสูตรใหม
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ขอ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
15.2.2 มีรายวิชาที่สามารถนํามาเทียบโอนตามความในขอ 14.6 คิดเปนหนวยกิตตาม
หลักสูตรใหมไดไมนอยกวา 24 หนวยกิต และตองมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนไมต่ํากวา
2.50 หรือเทียบเทา
ขอ 18 การขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
18.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
18.3.1 รายวิชาที่นักศึกษาไดศึกษาในสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา จะไดรับการ
พิจารณาเทียบโอนและรับโอน โดยรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนและรับโอน ใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนน
เดิม และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสม แตไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
18.3.2 นักศึกษาไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือระดับ
คะแนนเดิม เวนแตเมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธกับรายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมต่ํากวา
มาตรฐาน คณะหรือภาควิชากําหนดใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณ หรือระดับคะแนนเดิมซ้ําอีกได
และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาว เปนหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว
18.3.3
การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา ตองไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจําคณะ โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาตามความในขอ 14.6
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558
(เฉพาะขอที่เกี่ยวของกับการยื่นคํารองขอโอน/เทียบโอนรายวิชาเทานั้น)
------------------ข อ 2 ให ใ ช ร ะเบี ย บนี้ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รขั้ น ปริ ญ ญาตรี ซึ่ ง เข า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป
ขอ 13 การยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา
13.2 นักศึกษาที่ได รับการอนุมัติใหยายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา มีสิทธิ์
ไดรับการรับโอน หรือเทียบโอนบางรายวิชา รายวิชาที่ไดรับการรับโอนหรือเทียบโอนใหไดสัญลักษณ หรือระดับ
คะแนนเดิม ใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสม และนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
โดยนักศึกษาตองดําเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในสองสัปดาห หลังจากไดรับอนุมัติให
ยายคณะ หรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา และคณะตองแจงผลการพิจารณาใหมหาวิทยาลัยทราบ กอนสิ้นสุด
การสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้น ๆ
13.3 การรั บ โอนรายวิ ช า ที่ เ ป น รายวิ ช าเดี ย วกั น กั บ รายวิ ช าในหลั ก สู ต รหรื อ
สาขาวิชาใหม หรือรายวิชาที่ไมไดเปดสอนในมหาวิทยาลัย แตไดรับความเห็นชอบจากคณะที่นักศึกษาสังกัด
รายวิชานั้นจะตองมีระดับคะแนน D ขึ้นไป สวนการเทียบโอนรายวิชา ที่มีเนื้อหาเทียบเทากันกับรายวิชาใน
หลักสูตรหรือ สาขาวิชาใหม ใหมีหลักเกณฑตามความในขอ 14.6
ขอ 14 การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา
14.1 ผูที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น และ
ผานการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ไดรับการรับโอนหรือเทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาตอง
ดําเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนใหแลวเสร็จ ภายในสองสัปดาหแรกที่เขาศึกษาและคณะตองแจงผลการ
พิจารณาใหมหาวิทยาลัยทราบ กอนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้น ๆ
14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีสิทธิ์ไดรับการพิจารณารับ
โอนหรือเทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาตองดําเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนใหแลวเสร็จ ภายในสอง
สัปดาหแรกที่เขาศึกษา และคณะตองแจงผลการพิจารณาใหมหาวิทยาลัยทราบ กอนสิ้นสุดการสอบ กลางภาค
ของภาคการศึกษานั้น ๆ
14.3 การรั บโอนหรื อเทียบโอนรายวิ ชาจากสถาบั นอุ ดมศึกษาอื่น ต องได รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะกอน
14.4 รายวิชาที่ไดรับการรับโอนหรือเทียบโอน ใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนน
เดิม ใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสม และนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.5 นักศึกษาไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณ หรือระดับคะแนน
เดิมอีก เวนแตเมื่อผลการศึกษาของรายวิชานั้น ต่ํากวามาตรฐานที่หลักสูตรกําหนดไวในรายวิชาที่ตองเรียน
ตอเนื่อง ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณ หรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ําอีกได และใหนับหนวยกิต
รายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว
14.6 การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาตองไดรับการอนุมัติจากภาควิชา/สาขาวิชาที่
เกี่ยวของ โดยมีหลักเกณฑการพิจารณา ดังนี้
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14.6.1 เป น รายวิ ช าหรื อ กลุ ม รายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา หรื อ
เทียบเทา ที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแล
14.6.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระอยูในระดับเดียวกันและ
มีปริมาณเทากัน หรือไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ หรืออยูในดุลยพินิจของ
ภาควิชา
14.6.3 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ที่มีผลการศึกษาไมต่ํากวาระดับคะแนน
C หรือเทียบเทา หรือสัญลักษณ S
14.6.4 ใหมีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา หรือกลุมรายวิชา ไดไมเกินสาม
ในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรใหม
ขอ 18 การขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
18.3 การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา
18.3.1 รายวิ ช าหรื อ กลุ ม รายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาได ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าที่ สํ า เร็ จ
การศึกษา จะไดรับการพิจารณารับโอนและเทียบโอน โดยรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดรับการรับโอนและเทียบ
โอน ใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม ใหนับหนวยกิตรายวิชาหรือกลุมรายวิชาดังกลาว เปนหนวยกิตสะสม
และนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษาตองดําเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนใหแลว
เสร็จ ภายในสองสัปดาหแรกที่เขาศึกษา และคณะตองแจงผลการพิจารณาใหมหาวิทยาลัยทราบ กอนสิ้นสุดการ
สอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้น ๆ
18.3.2 นักศึกษาไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรี ยนรายวิ ชาที่ ไดสั ญลักษณห รือระดั บ
คะแนนเดิม เวนแตเมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธกับรายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม ต่ํากวา
มาตรฐานที่คณะหรือภาควิชากําหนด ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม ซ้ําอีกได
และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาว เปนหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว
18.3.3 การรั บ โอนและเที ย บโอนรายวิ ช า ต อ งได รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการประจําคณะ โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาตามความในขอ 14.6

