กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สน.88

เลขที่รับ…………………
วันที่รับ………………….

คาร้ องขอโอน/เทียบโอนรายวิชา
(สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

วันที่…….….…เดือน……………….พ.ศ……………..
 เรื่ อง การขอโอน/เทียบโอนรายวิชา
เรี ยน ผูอ้ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)........................................................................รหัสนักศึกษา.........................................................
คณะ..........................................................สาขาวิชา.......................................................................ฐานะชั้นปี ที่.................................................
เนื่องจากข้าพเจ้า  สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้
 ได้รับอนุมตั ิให้ยา้ ยประเภทวิชา/สาขาวิชา จาก........................................ มาเป็ น...........................................................
ตั้งแต่ภาค..............ปี การศึกษา................
 ได้รับอนุมตั ิให้ยา้ ยคณะ/วิทยาลัย จาก.................................................... มาเป็ น.............................................................
ตั้งแต่ภาค..............ปี การศึกษา................
 ได้รับอนุมตั ิให้ยา้ ยมหาวิทยาลัย จาก...................................................... มาเป็ น.............................................................
ตั้งแต่ภาค..............ปี การศึกษา................
 ได้รับอนุมตั ิให้เข้าศึกษาเพื่อปริ ญญาที่สอง ตั้งแต่ภาค........................ปี การศึกษา.........................................................
 อื่น ๆ ................................................................................................................................................................................
ขอยืน่ คาร้องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
 ขอโอนรายวิชา
 ขอเทียบโอนรายวิชา
ดังรายละเอียดวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
1. ...............................
2. ...............................
3. ...............................
4. ...............................
5. ...............................

ชื่อวิชา
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

หน่วยกิต
..............
..............
..............
..............
..............

ระดับคะแนน
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ) ……………………….………………….……….………
โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก……..……………………..…………….
E- mail………………….…………………………..…………….
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 ความเห็นอาจารย์ ทปี่ รึกษา
…………………………………………………………………………………………………..……………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………..……………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………..……………………………..…………….
(ลงชื่อ) ……………………………………….…………….……
 สาหรับคณะ
คาสั่ง โดยมติ  ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่…………… เมื่อวันที่….…..……………….
 หรื อมติเวียน เมื่อวันที่………………..………..
 อนุมตั ิให้รับโอน/เทียบโอนรายวิชา…………………………………………………..………………………….…..……………….
…………………………………………………………………………………………………..……………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………..……………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………..……………………………..…………….
 ไม่อนุมตั ิให้รับโอน/เทียบโอนรายวิชา…………………………………………………..……………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………..……………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………..……………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………..……………………………..…………….
(ลงชื่อ)…………………………...………………………….…..
ตาแหน่ง…………………..……………..………..……………..
 สาหรับกองทะเบียนและประมวลผล
เรี ยน ผูอ้ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล
ด้วยคณะ……………………………………………….ได้  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ
ให้รับโอน/เทียบโอนรายวิชาสาหรับนักศึกษาข้างต้นแล้ว เห็นสมควรแจ้ง
 หน่วยตรวจสอบการสาเร็ จการศึกษา งานประมวลผลและสาเร็ จการศึกษา
 หน่วยคานวณผลการศึกษา
งานประมวลผลและสาเร็ จการศึกษา
 หน่วยรับลงทะเบียนเรี ยน
งานทะเบียนการศึกษา
 หน่วยตารางเรี ยน ตารางสอบ
งานทะเบียนการศึกษา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(ลงชื่อ)…………………………...………………………….…..

คาชี้แจง
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1. รับแบบฟอร์มคาร้องขอโอน/เทียบโอนรายวิชา (สน.88) จากตูแ้ บบฟอร์มกองทะเบียนและประมวลผล หรื อดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้อง พร้อมแนบใบประมวลผลการศึกษา 1 ชุด กรณี เป็ นรายวิชาจากคณะอื่น
หรื อวิทยาเขตอื่น หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ขอให้แนบคาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 1 ชุด
3. ติดต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาให้ความเห็นชอบ
4. ยืน่ คาร้องที่งานบริ การการศึกษาของคณะ/วิทยาลัยที่นกั ศึกษาสังกัด
5. ติดตามผลการพิจารณาได้ที่กองทะเบียนและประมวลผล หรื อที่งานบริ การการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย
ประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากยืน่ คาร้อง
6. ขอให้ศึกษารายละเอียดการรับโอน/เทียบโอนรายวิชา จากระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญา
ตรี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2558

หมายเหตุ : นักศึ กษารหัส 52-57 ที่ ไ ด้รับอนุ ม ัติให้ยา้ ยคณะ หรื อ ประเภทวิชา หรื อสาขาวิชา หรื อผูท้ ี่ เคยศึ กษาในมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อีก หรื อนักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้ยื่นคาร้อง
เพื่อขออนุมตั ิเทียบโอนหรื อรับโอนรายวิชา อย่างช้าภายในสัปดาห์แรกที่ยา้ ยเข้าศึกษาหรื อสัปดาห์แรกที่เข้าศึกษา แล้วแต่กรณี และคณะ
แจ้งผลการพิจารณาก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 เป็ นต้นไป

ใบแสดงรายวิชารับโอน/เทียบโอน
ชื่อ.................................................................................... รหัสนักศึกษา ........................................................
คณะ..........................................................................ประเภทวิชา/สาขาวิชา....................................................

สน.88
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(สาหรับคณะ)

□ สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้
□ ได้รับอนุมัติให้ย้ายประเภทวิชา/สาขาวิชา จาก................................................................................... มาเป็น..............................................................................................ตั้งแต่ภาค.............. ปีการศึกษา....................
□ ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ/วิทยาลัย จาก................................................................................................ มาเป็น..............................................................................................ตั้งแต่ภาค.............. ปีการศึกษา....................
□ ได้รับอนุมัติให้ย้ายมหาวิทยาลัย จาก................................................................................................... มาเป็น..............................................................................................ตั้งแต่ภาค.............. ปีการศึกษา....................
□ ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ตั้งแต่ภาค.................. ปีการศึกษา.........................
□ อื่น ๆ ………………………………………………………….……………………………………………………………..
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว
ลาดับที่

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

รายวิชาที่รับโอน/เทียบโอนได้ในหลักสูตร
ประเภท
จานวน ระดับ
วิชา
นก. คะแนน
C A N

รวมจานวน..................................รายวิชา...................................หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จานวน
นก.

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา

ลงชื่อ...........................................................................
ตาแหน่ง...........................................................................
วันที่...........................................................................

ผลการ
พิจารณา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
(เฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคาร้องขอโอน/เทียบโอนรายวิชาเท่านั้น)
------------------ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้สาหรับนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี ซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
ข้อ 13 การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา
13.2 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิ ชา อาจมี
สิทธิ์ได้รับการเทียบโอน หรือรับโอนบางรายวิชา รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือ
ระดับคะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และนามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม โดยนักศึกษาต้องดาเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ
หรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
13.3 การรับโอนรายวิชา ที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชา
ใหม่ รายวิชานั้นจะต้องมีระดับคะแนนตั้งแต่ D ขึ้นไป ส่วนการเทียบโอนรายวิชา ที่มีเนื้อหาเทียบเท่ากันกับ
รายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่ ให้มีหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 14.6
ข้อ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
14.1 ผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยได้อีก อาจมีสิทธิ์ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องดาเนินการขอเทียบ
โอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเทียบ
โอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องดาเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
14.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและต่าง
ประเทศ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะก่อน
14.4 รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม
ให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และนามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.5 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิม
อีก เว้นแต่เมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิมต่ากว่ามาตรฐาน
ที่คณะหรือภาควิชากาหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้าอีกได้ และ
ให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
14.6 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
14.6.1 รายวิชาเดิมที่นามาเทียบโอนหรือรับโอนได้ จะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ใน
ระดับเดียวกัน และมีปริมาณเท่ากันหรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตรใหม่
14.6.2 รายวิชาที่จะนามาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอน ต้องมีผลการศึกษา
ตามที่ภาควิชากาหนด โดยต้องได้ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
14.6.3 ให้มีการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาได้ไม่เกินสามในสี่ของจานวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่
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ข้อ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
15.2.2 มีรายวิชาที่สามารถนามาเทียบโอนตามความในข้อ 14.6 คิดเป็นหน่วยกิตตาม
หลักสูตรใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนไม่ต่ากว่า
2.50 หรือเทียบเท่า
ข้อ 18 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
18.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
18.3.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา จะได้รับการ
พิจารณาเทียบโอนและรับโอน โดยรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนและรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนน
เดิม และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
18.3.2 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับ
คะแนนเดิม เว้นแต่เมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมต่ากว่า
มาตรฐาน คณะหรือภาควิชากาหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิมซ้าอีกได้
และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าว เป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
18.3.3
การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา ต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจาคณะ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามความในข้อ 14.6
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558
(เฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคาร้องขอโอน/เทียบโอนรายวิชาเท่านั้น)
------------------ข้ อ 2 ให้ ใ ช้ ร ะเบี ย บนี้ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รขั้ น ปริ ญ ญาตรี ซึ่ ง เข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 13 การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา
13.2 นักศึกษาที่ได้ รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา มีสิทธิ์
ได้รับการรับโอน หรือเทียบโอนบางรายวิชา รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนให้ได้สัญลักษณ์ หรือระดับ
คะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และนามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
โดยนักศึกษาต้องดาเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์ หลังจากได้รับอนุมัติให้
ย้ายคณะ หรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุด
การสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้น ๆ
13.3 การรั บ โอนรายวิ ช า ที่ เ ป็ น รายวิ ช าเดี ย วกั น กั บ รายวิ ช าในหลั ก สู ต รหรื อ
สาขาวิชาใหม่ หรือรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัย แต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะที่นักศึกษาสังกัด
รายวิชานั้นจะต้องมีระดับคะแนน D ขึ้นไป ส่วนการเทียบโอนรายวิชา ที่มีเนื้อหาเทียบเท่ากันกับรายวิชาใน
หลักสูตรหรือ สาขาวิชาใหม่ ให้มีหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 14.6
ข้อ 14 การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา
14.1 ผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น และ
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้อง
ดาเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภายในสองสัปดาห์แรกที่เข้าศึกษาและคณะต้องแจ้งผลการ
พิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้น ๆ
14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณารับ
โอนหรือเทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องดาเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภายในสอง
สัปดาห์แรกที่เข้าศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบ กลางภาค
ของภาคการศึกษานั้น ๆ
14.3 การรั บโอนหรือเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะก่อน
14.4 รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนน
เดิม ให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และนามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.5 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนน
เดิมอีก เว้นแต่เมื่อผลการศึกษาของรายวิชานั้น ต่ากว่ามาตรฐานที่หลักสูตรกาหนดไว้ในรายวิชาที่ต้องเรียน
ต่อเนื่อง ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้าอีกได้ และให้นับหน่วยกิต
รายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
14.6 การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชา/สาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
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14.6.1 เป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา หรื อ
เทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายในการกากับดูแล
14.6.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระอยู่ในระดับเดียวกันและ
มีปริมาณเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
ภาควิชา
14.6.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีผลการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับคะแนน
C หรือเทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ S
14.6.4 ให้มีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา ได้ไม่เกินสาม
ในสี่ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่
ข้อ 18 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
18.3 การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา
18.3.1 รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าที่ ส าเร็ จ
การศึกษา จะได้รับการพิจารณารับโอนและเทียบโอน โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการรับโอนและเทียบ
โอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาดังกล่าว เป็นหน่วยกิตสะสม
และนามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษาต้องดาเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้ว
เสร็จ ภายในสองสัปดาห์แรกที่เข้าศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการ
สอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้น ๆ
18.3.2 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ ได้สั ญลักษณ์ห รือระดับ
คะแนนเดิม เว้นแต่เมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ต่ากว่า
มาตรฐานที่คณะหรือภาควิชากาหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ซ้าอีกได้
และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าว เป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
18.3.3 การรั บ โอนและเที ย บโอนรายวิ ช า ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการประจาคณะ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามความในข้อ 14.6

