(สำเนำ)
ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง กำรเทียบโอนรำยวิชำจำกสถำบันกำรศึกษำอื่นในระดับปริญญำตรี

ด้วยปั จจุบัน มหำวิ ทยำลั ยมีน โยบำยสนับ สนุนให้คณะรับนั กศึกษำจำกสถำบั นกำรศึกษำ
อื่น ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำกขึ้น แต่หลักสูต รและกำรจั ดกำรเรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำอื่ น
แต่ล ะภูมิ ภำคมีโครงสร้ ำงและรู ปแบบกำรจัด กำรเรีย นกำรสอนที่ห ลำกหลำยและแตกต่ ำงกัน ประกอบกั บ
มหำวิ ท ยำลั ย ได้ มีร ะเบี ย บมหำวิ ท ยำลัย สงขลำนคริ น ทร์ ว่ ำด้ ว ยกำรศึ ก ษำชั้ น ปริ ญ ญำตรี พ.ศ. 2558
ประกำศ ณ วัน ที่ 4 สิง หำคม 2558 ได้ กำหนดหลั กเกณฑ์ กำรรับ โอนหรือ เทีย บโอนไว้ มี รำยละเอียดดัง นี้
“ข้อ 14.4 รำยวิชำที่ได้รั บกำรรับโอนหรือ เทียบโอน ให้ได้สั ญลัก ษณ์หรื อระดั บคะแนนเดิ ม ให้ นับหน่ วยกิ ต
รำยวิชำดัง กล่ำ วเป็ นหน่ว ยกิ ตสะสม และน ำมำคำนวณแต้มระดั บคะแน นเฉลี่ย สะสม” อย่ ำงไรก็ต ำม ได้ มี
ประกำศทบวงมหำวิ ท ยำลัย เรื่อ ง ข้อ แนะน ำเกี่ย วกั บ แนวปฏิ บั ติที่ ดี ในกำรเที ยบโอนผลกำรเรีย นระดั บ
ปริญญำ ประกำศ ณ วั นที่ 29 กัน ยำยน 2545 ได้ กำหนดหลั กเกณฑ์กำรเทีย บวิชำเรียนและโอนหน่ วยกิ ต
ระหว่ำ งกำรศึก ษำในระบบระดั บปริญ ญำตรี แตกต่ำ งจำกระเบีย บมหำวิท ยำลัย สงขลำนคริ นทร์ดั งกล่ำ ว
ข้ำงต้น โดยกำหนดให้ รำยวิชำหรื อกลุ่ มรำยวิ ชำที่เที ยบโอนจำกต่ำ งสถำบั นอุด มศึ กษำจะไม่น ำมำคำนวณ
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
เพื่อให้ กำรเที ยบโอนรำยวิ ชำจำกสถำบั นกำรศึกษำอื่ นในระดับปริญญำตรีของมหำวิ ทยำลั ย
สงขลำนครินทร์ ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และประกำศทบวงมหำวิทยำลัย ดังกล่ำวข้ ำงต้ น
เป็น ไปในแนวทำงเดี ยวกัน และเกิ ดควำมชั ดเจนในกำรปฏิบั ติ จึง จำเป็ นต้ องมีป ระกำศก ำหนดรำยละเอี ย ด
เพิ่มเติ มจำกระเบีย บมหำวิท ยำลัย สงขลำนคริ นทร์ ว่ำ ด้วยกำรศึ กษำชั้ นปริญ ญำตรี พ.ศ. 2558 โดยอำศั ย
อำนำจตำมควำมในข้อ 21 ของระเบี ย บมหำวิ ท ยำลั ย สงขลำนคริน ทร์ ว่ ำ ด้ว ยกำรศึ กษำชั้ นปริ ญ ญำตรี
พ.ศ. 2558 มหำวิทยำลัยจึงขอกำหนดรำยละเอียดในกำรเทียบโอนรำยวิชำจำกสถำบั นกำรศึ กษำอื่น เพิ่มเติ ม
ดังนี้
1. คณะสำมำรถพิ จำรณำเทีย บโอนรำยวิช ำจำกสถำบั นกำรศึก ษำอื่นโดยให้ ได้สั ญลั กษณ์
หรื อระดับ คะแนนเดิม ให้นั บ หน่ว ยกิ ต รำยวิช ำดั งกล่ ำวเป็ น หน่ ว ยกิ ต สะสมและน ำมำค ำนวณแต้ มระดั บ
คะแนนเฉลี่ยสะสมก็ได้ หรือ
2. คณะสำมำรถพิจำรณำเที ยบโอนจำกสถำบันกำรศึก ษำอื่น โดยให้ นำรำยวิชำมำนับเป็ น
หน่ วยกิต สะสม แต่ ไม่ นำมำคำนวณแต้ มระดั บ คะแนนเฉลี่ ยสะสมก็ไ ด้ ในกรณี นี้ ให้ รำยวิ ชำดั ง กล่ำ วได้ รั บ
สัญลักษณ์ T (Transferred = รับโอนหรือเทียบโอน) และ/หรือ
3. คณะสำมำรถพิจ ำรณำเทียบโอนเป็น กลุ่ มรำยวิช ำหรื อหมวดรำยวิชำได้ โดยไม่ปรำกฏ
รำยวิช ำที่เที ยบโอน ในกรณีนี้ ให้ระบุจำนวนหน่ วยกิต ที่สำมำรถเทียบโอนได้ส ำหรับ กลุ่มรำยวิช ำหรือ หมวด
รำยวิชำที่เทียบโอน โดยให้นำมำนับเป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่นำมำคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

-2ทั้ง นี้ ให้อ ยู่ ในดุ ล ยพินิ จ ของคณะกรรมกำรบริ ห ำรหลัก สู ต รโดยต้ อ งค ำนึ งถึ งมำตรฐำน
กำรศึก ษำของหลัก สูต รและได้รั บควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ เมื่ อคณะได้ พิจ ำรณำเป็ น
ประกำรใดแล้ว ให้ แจ้งผลกำรพิจำรณำพร้อมกับเอกสำรเทียบโอนรำยวิ ชำ กลุ่มรำยวิชำ หรือหมวดรำยวิช ำ
แล้วแต่กรณี มำยังกองทะเบียนและประมวลผล เพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 1 พ.ย. 2559
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