ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546
……………………………
เพื่ อให้ การจั ดการเรียนการสอนระดั บปริญญาตรี ของมหาวิ ทยาลั ยแม่ ฟ้ าหลวงด าเนิ น ไปอย่ างมี
คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และปณิธานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อาศัยอ านาจตามค าสั่งสภามหาวิท ยาลัยแม่ ฟ้ าหลวงที่ 12/2545 ลงวัน ที่ 9 ตุ ลาคม 2545 เรื่อง
มอบอานาจการดาเนินงานให้ แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมาตรา 26 (10) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิ ท ยาลั ยแม่ ฟ้ าหลวง พ.ศ. 2541 และด้ ว ยความเห็น ชอบของสภาวิชาการมหาวิท ยาลัยแม่ ฟ้ าหลวง
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อบั งคั บนี้ เรี ยกว่ า “ข้ อบั งคั บมหาวิ ท ยาลั ยแม่ ฟ้ าหลวง ว่ าด้ วย การศึ กษาชั้ นปริ ญญาตรี
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546”
ข้ อ 2 ให้ ใช้ ข้อบังคับนี้ต้งั แต่ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2546 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิกข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวงว่ าด้ วยการศึกษาชั้น ปริญญาตรี พ.ศ. 2542
หมวด 10 การโอนย้ ายนักศึกษา และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้ อ 21 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่
21.1 มหาวิ ท ยาลั ย อาจรับ โอนนั กศึ ก ษาจ า ก ส ถ า บั น อื่ น ที ่ ม ี ร ะบ บ แ ล ะ
มาตรฐานเดี ยวกัน ได้ โดยให้ ส านั กวิ ชาและสาขาวิช าที่ จ ะรับ เข้ า ศึก ษา
เป็ นผู้พิจารณา ทั้งนี้ต้องมีที่ว่างพอในสาขาวิชาที่ขอเข้ าศึกษา
21.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้ รับการพิจารณารับโอน
21.2.1 ไม่เป็ นผู้ที่พ้นสถานภาพการเป็ นนักศึกษาเดิม
21.2.2 ได้ ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษามาแล้ วไม่ น้ อยกว่า
1 ปี การศึกษา และได้ แต้ มคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
21.3 ผู้ขอโอนต้ องยื่นคาร้ องต่ อศูนย์บริการการศึกษาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
30 วันก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้ าศึกษา
21.4 หลั ก เกณฑ์ก ารเที ย บรายวิ ช าการเที ยบรายวิ ช าที่ ข อโอนเป็ นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย

21.5 ระยะเวลาที่ต้องศึกษา นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับโอนมีสิทธิ์เรียน
เต็มตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ให้ นับรวมเวลาเรียนจาก
สถาบันเดิมด้ วย
21.6 การคิดแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ คิดคะแนนเฉลี่ยสะสม
เฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัย
*ข้ อ 4 ให้ ยกเลิกข้ อบังคับมหาวิท ยาลัยแม่ ฟ้าหลวง ว่าด้ วยการศึกษาชั้น ปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2545 และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้ อ 22 การย้ ายสาขาวิชา
22.1 การย้ ายสาขาวิ ชาภายในส านั ก วิ ช าเดี ย วกัน ให้ ปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขของ
สานักวิชานั้น
22.2 การย้ า ยสาขาวิช าไปส านัก วิช าอื่น นัก ศึก ษาที่ข อย้ า ยไปส านัก วิช า
อื่น ได้ ต้ องเรียนในสาขาวิชาเดิ มมาแล้ วไม่ น้ อยกว่ าสองภาคการศึกษาปกติ
โดยให้ อาจารย์ที่ ปรึกษา คณบดีส านักวิชาเดิมและคณบดีสานักวิชาใหม่
พิจ ารณาเ ส น อ ส ภ า วิ ช า กา ร เพื่อให้ ความเห็น ชอบ ทั้งนี้ผู้ข อย้ ายต้ อ ง
ยื่นคาร้ องต่อศูนย์บริการการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
22.3 การย้ ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ ชาระค่าธรรมเนียมการย้ ายสาขาวิชา
และได้ รับการเปลี่ยนรหัสประจาตั ว ใหม่ แ ล้ ว ทั้งนี้การย้ ายสาขาวิ ช าให้
ทาได้ เพี ย งครั้ ง เดี ย วตลอดหลั ก สู ต ร
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
(ลงนาม)

วันชัย ศิริชนะ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

*ยกเลิกข้อบังคับฯ ข้อ 4 และให้ใช้ขอ้ บังคับฯ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2548 แทน

