คำแนะนำกำรลงทะเบียนข้ำมสถำบัน
ระหว่ำงสถำบันสมำชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหำรบัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัยของรัฐ
และมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) 25 สถำบัน*
สำหรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
กรณีนักศึกษำ มทส.ต้องกำรลงทะเบียนรำยวิชำข้ำมสถำบัน
กำรร่วมเรียน (ระบบปกติ) 1
ผู้เรียน (ระบบคลังหน่วยกิต) 2
1. ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่สนใจ
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่ https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php
2. การขออนุมัติเรียนข้ามสถาบัน
- นักศึกษาสามารถเลือกเฉพาะรายวิชา ผู้เรียนสามารถเลือกรายวิชา/ชุดวิชา ได้
ทดแทนเท่านั้น
ตามความประสงค์ของผู้เรียน
- ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ท.15
แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนรายวิชา
ข้ามสถาบัน โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสานักวิชาที่
สังกัดแจ้งไปยังศูนย์บริการการศึกษา
3. ติดต่อขอทราบวิ ธีก ารลงทะเบี ย นและ ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของสถาบันการศึกษาที่ต้องการไป
ชาระค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนเรียนเพื่อขอทราบรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนข้ามสถาบัน และอัตรา
ค่าลงทะเบียนของสถาบันนั้น ๆ
4. ลงทะเบียนรายวิชาและชาระ
ลงทะเบียนเรียน และชาระค่าลงทะเบียน ตามกาหนดการ และวิธีการที่สถาบันการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
นั้นๆ กาหนด
5. เข้าเรียน
ตามข้อกาหนดการเรียนของรายวิชา
ตามข้อกาหนดการเรียนของรายวิ ชา/ชุ ดวิ ชา
6. ขอรับหลักฐานผลการเรียน
ติดต่อหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการลงทะเบียน
7. ส่งหลักฐานการไปลงทะเบียนข้าม
ติดต่อขอรับผลการเรี ยนได้ที่ งานทะเบียน ติดต่อขอรับใบสัมฤทธิบัตร ได้ที่งาน
สถาบันรายงานต่อสถาบันที่กาลังศึกษา ของสถาบั น ที่ ไปเรีย นข้า มสถาบั น ส่ ง ผล ทะเบียนของสถาบันนั้น ๆ หรือตามที่
การเรี ย นมายั ง ที่ คณะกรรมการประจา สถาบันกาหนด
สานักวิชาเพื่อรับทราบ
8. การเทียบโอนรายวิชา เพื่อบันทึก
- การเทียบโอนรายวิชาที่เคยเรียน และ
- กรณีที่นักศึกษาได้รับหน่วยกิต จากการ
รายวิชาในระบบและผลการเรียน
สอบได้ระดับคะแนน S หรือไม่ต่ากว่า B
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
เพื่อเป็นรายวิชาทดแทนรายวิชาใน
ของมหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันที่มี
หลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน และนาผลการ
เรียนไปเพื่อสะสมหน่วยกิต ให้บันทึกผล
การเรียนเป็นระดับคะแนนตัวอักษร
ขั้นตอน
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ขั้นตอน

หมายเหตุ

1

2

กรณีนักศึกษำ มทส.ต้องกำรลงทะเบียนรำยวิชำข้ำมสถำบัน
กำรร่วมเรียน (ระบบปกติ) 1
ผู้เรียน (ระบบคลังหน่วยกิต) 2
- การเทียบโอนรายวิชาระดับ
- การเทียบโอนรายวิชา/กลุ่มวิชาต้อง
บัณฑิตศึกษากระทาได้ไม่เกินหนึ่งในสาม ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ของจานวนหน่วยกิต ของหลักสูตรที่จะ
ประจาสานักวิชา และคณะกรรมการ
กาลังศึกษา
อานวยการระบบคลังหน่วยกิต
- การเที ยบโอนกระท าได้ เฉพาะหน่วยกิต
ของรายวิชา แต่ไม่อนุญาตให้เทียบโอน
หน่วยกิตวิทยานิพนธ์
- การเทียบโอนรายวิชา ต้องได้รับความ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการประจา
สานักวิชา
- แจ้งผลการพิจารณาไปยังฝ่ายทะเบียน
และประเมินผล ศูนย์บริการการศึกษา
เพื่อบันทึกในระบบ

อ้างอิงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
หมวด 5 การลงทะเบียนเรียน ข้อ 14.8 14.13 และหมวด 9 การย้ายสาขาวิชา การโอนย้ายและการเทียบโอน
รายวิชา ข้อ 24.5 24.8 24.10
อ้างอิงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สรุ นารี ว่าด้วย ระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563
หมวด 3 การลงทะเบียนเรียน หมวด 4 การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ การเทียบโอนประสบการณ์
และการบันทึกผลการเรียน
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คำแนะนำกำรลงทะเบียนข้ำมสถำบัน
ระหว่ำงสถำบันสมำชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหำรบัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัยของรัฐ
และมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) 25 สถำบัน*
สำหรับนักศึกษำต่ำงสถำบัน
กรณีนักศึกษำต่ำงสถำบัน
ขั้นตอน
กำรลงทะเบียนรำยวิชำเป็นผู้ร่วมเรียน
ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต
1. ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่
สนใจ
https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php
2. ปรึกษาขอคาแนะนาจากอาจารย์ ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และส่ง ผู้เรียนสามารถเลือกรายวิชา/ชุดวิชา ได้
ที่ปรึกษา
หนังสือของมหาวิทยาลัยต้นสังกัดในการ ตามความประสงค์ของผู้เรียน
แจ้งความประสงค์ให้นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถึง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(หากมีข้อสงสัย สอบถามงานมาตรฐาน
หลักสูตร ส่วนส่งเสริมวิชาการ
โทร. 0-4422-4031 คุณภาณุพงศ์ หรือ
คุณธนกิจ)
3. ติดต่อขอทราบวิธี การลงทะเ บี ย น นักศึกษาติดต่อศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อขอทราบ
และชาระค่าลงทะเบียน
รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนข้ามสถาบัน และอัตราค่าลงทะเบียน
4. ลงทะเบียนรายวิชาและชาระ
- ติดต่อลงทะเบียนเรียนที่ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่าลงทะเบียน
- ชาระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี
5. เข้าเรียน
ตามข้อกาหนดการเรียนของรายวิชา
6. ขอรับหลักฐานผลการเรียน
ติดต่อขอรับผลการเรียน ที่ศูนย์บริการ
- ติดต่อขอรับใบสัมฤทธิ์บัตร ที่
การศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษา
7. ส่งหลักฐานการไปลงทะเบียนข้าม ศูนย์บริการการศึกษา ส่งผลการเรียนไปยัง
---สถาบันรายงานต่อสถาบันที่กาลัง คณะและมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาศึกษาอยู่
ศึกษา
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รำยชื่อสถำบันที่มีควำมร่วมมือ
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. มหาวิทยาลัยชอนแก่น 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ 6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหหารลาดกระบัง 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10. มหาวิทยาลัย
นเรศวร 11. มหาวิทยาลัยบูรพา 12. มหาวิทยาลัยพะเยา 13. มหาวิทยาลัยหิดล 14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 17. มหาวิทยาลัยรามคาแหง 18. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
19. มหาวิทยาลัยศิลปากร 20. มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 21. มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์
22. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 24. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
25. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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