(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วาดว ย การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
พ.ศ. 2541
-------------------------------โดยเปน การสมควรกํ า หนดระเบีย บมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุร นารี วา ดว ยการรับ โอน
นัก ศึก ษาจากสถาบัน อุด มศึก ษาอื ่น อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา 16 (2) แห งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุรนารี พ.ศ. 2533 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่
1/2541 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2541 จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการรับโอนนักศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2541"
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
ออกประกาศที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซึ่งไมไดแยงกับระเบียบนี้เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขอ 4 ในระเบียบนี้
"มหาวิทยาลัย"
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สภาวิช าการ"
หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"ศูนยบริการการศึกษา"
หมายถึง ศูนยบริการการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
"สาขาวิช า"
หมายถึง สาขาวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
"สถาบันอุดมศึกษาอื่น"
หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีรับรอง
ขอ 5 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนนักศึกษาเฉพาะผูที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
และมีเหตุจําเปนตองยุติการศึกษาที่ไมใชเนื่องจากการกระทําผิดขอบังคับการศึกษา หรือกระทําผิดระเบียบ
วินัยนักศึกษา หรือมีผลการเรียนไมถึงเกณฑ
ขอ 6 มหาวิทยาลัยจะรับโอนนักศึกษาเฉพาะสาขาวิชาที่เปดการสอนและยังมีที่วางเทานั้น
ขอ 7 นักศึกษาที่ประสงคจะขอโอนมาศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัย ใหยื่นใบสมัครและเอกสาร
รับ รองผลการศึ ก ษาที่ ศู นย บ ริก ารการศึ ก ษา พรอ มทั้ งชํ า ระค า สมัค รและค าธรรมเนี ย มการโอนตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
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ขอ 8 คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษารับโอนใหใชอัตราเดียวกับนักศึกษาภาคปกติ
ในหลักสูตรเดียวกัน
ขอ 9 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนหนวยกิตเฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนไดรับระดับ
คะแนนตัวอักษรตั้งแต B ขึ้นไป สําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และระดับคะแนนตัวอักษรตั้งแต C ขึ้นไป
สํา หรับ หลัก สูต รปริญ ญาตรี กรณี ที่ระบบการวั ดผลไมใชระบบ 4 ให ใชวิ ธี เทีย บตามที่ส ภาวิช าการ
กําหนด และเทียบโอนไดไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรที่ขอเทียบโอนเขาศึกษา
ขอ 10 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนหนวยกิตเฉพาะรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป
นับ ถึงวัน ที ่นัก ศึก ษาผูส มัค รยื ่น เรื่อ งขอเทีย บโอน และนั ก ศึก ษามีสิทธิ ยื่ น เรื่อ งขอเทีย บโอนหนว ยกิ ต
ของรายวิชาไดเพียงครั้งเดียว
ขอ 11 ใหสาขาวิชาที่เกี่ยวของพิจารณาคัดเลือกและเทียบโอนหนวยกิตที่นัก ศึกษาผูสมัคร
ไดเรียนและสอบผานมาแลว และกําหนดรายวิชาที่ตองศึกษาเพิ่มเติม กําหนดระยะเวลาที่ศึกษาตลอดจน
เงื่อนไขอื่น เสนอกรรมการประจําสํานักวิชาพิจารณาเพื่อนําเสนอสภาวิชาการเพื่ออนุมัติตอไป
ขอ 12 การศึ กษาของนักศึ กษารับโอนให เปนไปตามข อบั งคั บมหาวิ ทยาลัยวาดวยการศึกษา
ขั้นปริญ ญาตรีแ ละหรือ ขอ บั งคับ มหาวิ ทยาลัยว าดวยการศึก ษาขั้ นบั ณ ฑิตศึก ษา ตามสถานภาพของ
นักศึกษารับโอน
ขอ 13 การประเมิน ผลการศึก ษาและการคํา นวณแตมระดับ คะแนนเฉลี่ย เพื่ อ การขอรับ
ปริญ ญาจะประเมินเฉพาะรายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยเทานั้น นักศึกษารับ โอนในหลัก สูต ร
ปริญ ญาตรีจ ะไมมีสิทธิ รับ ปริญ ญาเกียรตินิยมตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
ขอ 14 นักศึกษารับโอนที่สอบไดครบตามรายวิชาที่กําหนด และทําการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ไม น อ ยกว า 1 ป ก ารศึ ก ษา มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ร อ งขอรับ ปริ ญ ญาในสาขาที่ ศึ ก ษาต อศู นย บ ริก ารการศึ ก ษา
ตามระยะเวลาที่กําหนด
ขอ 15 ในกรณีที่จะตองมีการตีความตามระเบียบนี้ ใหสภาวิชาการมีอํานาจตัดสินชี้ขาด และ
หากมีกรณีตองวินิจฉัยตางจากระเบียบนี้ ใหสภาวิชาการมีอํานาจพิจารณาชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2541

ลงนาม

คนึง ฦๅไชย
(ศาสตราจารยคนึง ฦๅไชย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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