
 

ปรับปรุง กันยายน 2556 

คําร้องขอโอน/เทียบโอนรายวชิา  
(กรณีเคยศึกษาและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้อีก) 

งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 

 เขียนที่  ………………....................…………...……..……...….…… 

 วันที่ …..…….  เดือน  ……….………..……..  พ.ศ. ……..........… 

เร่ือง     ขอโอน/เทียบโอนรายวิชา 
เรียน     คณบดีคณะ  ………………………………………………………  ผูอํ้านวยการวิทยาลัยอิสลามศกึษา 

  ข้าพเจ้า (นาย, นางสาว) …..…………..………..................……....………… รหัสประจําตัว ….......…......….......…… 
ปัจจุบันเป็นนักศึกษาสังกัดคณะ/วิทยาลัย……………......…….........………………….. สาขาวิชา........................................................  

 เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต...................................... รหัสประจําตัว........................
คณะ..................................................................... หลักสูตร ............ ปี สาขาวิชา ..................................................................... 
ซึ่งมีผลการศึกษาในรายวิชาที่นาํมาเทียบโอนหรือรับโอน ตามที่ภาควิชากําหนด โดยไดร้ะดับคะแนน 2.00 (ระดับคะแนน C) 
หรือเทียบเท่าขึน้ไป ดังหลักฐานใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) และ/หรือ ใบแจ้งผลการศึกษา และ/หรอื คําอธิบาย
รายวิชา พร้อมตารางการเทียบโอน/รับโอนรายวิชาที่ได้แนบประกอบมาดว้ยแล้ว 

  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอโอน/เทียบโอนรายวิชา จํานวน …....... หน่วยกติ  ซึ่งเมื่อรวมจาํนวนหน่วยกิต
ที่ขอโอน/เทียบโอนแล้วได้ไม่เกนิสามในส่ี ของจํานวนหน่วยกติรวมของหลักสูตรใหม ่(ระเบียบฯ ข้อ 14.6.3) ดังรายละเอียด 

                                                                                   ขอแสดงความนับถอื 

                                                            ลงช่ือ …...............……………………………......……………… นักศึกษา 
                                                                   (…...................…………………………………………....) 

ดําเนินการลําดับ 1

ที่อยูท่ี่ติดตอ่สะดวก ..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................โทรศัพท์ ……….............……......................... 
 

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา (สาขาวิชาเอกใหม่) ................………………………………...........................……………….……..........…….. 
..................................................................................................................................................................................................... 

                                                                          

ดําเนินการลําดับ 3

ลงช่ือ ……........……….……..........…………….…. อาจารยท์ี่ปรกึษา 
                                                                                  (………….......……….....……...............…) 
                                                                                   ……….. / ……...…………. / …...……… 

ระเบียบฯ ข้อ 14.6.3 ให้มีการเทียบโอนหรือรับโอน 
       รายวิชาได้ไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวม 
       ของหลักสูตรใหม่ 

สําหรับงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา 
เรียน     คณบดีคณะ  ………………………………………………………  ผู้อํานวยการวิทยาลัยอสิลามศึกษา 

 เพื่อโปรดพิจารณาเสนอ ภาควิชาต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง พิจารณาการเทียบโอน หรือรับโอนรายวิชาของ             
นาย/นาง/นางสาว ………………………………….......………....…….…... ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ว่าด้วยการศึกษา 
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ข้อ 14 

                ลงชื่อ …...…..............……………..........…….….…..                ลงช่ือ ….…......................…............………….……..  
                        (…............…...…........….……………………..)                       (….................................………………………) 
                        เจ้าหน้าทีต่รวจสอบการสําเร็จการศึกษา                             นายทะเบียน วิทยาเขตปัตตานี 



 

ปรับปรุง กันยายน 2556 
ผลการพิจารณาของภาควิชาที่เก่ียวข้อง ตามระเบียบฯ ข้อ 14.6 ดําเนินการลําดับ 4

 

1.  ภาควิชา ……………………………………..………………........................… 
            อนุมัติให้เทียบโอน/รับโอน จํานวน …...…....…. หน่วยกิต 
 

            ลงชื่อ ….............…...................………….……. หัวหน้าภาควิชา 
                   ( ………………………..........………….…… ) 
                     ………… / …………………./ …..………. 

2.  ภาควิชา ……………………………………..………………........................… 
            อนุมัติให้เทียบโอน/รับโอน จํานวน …...…....…. หน่วยกิต 
 

            ลงชื่อ ….............…...................………….……. หัวหน้าภาควิชา 
                   ( ………………………..........………….…… ) 
                     ………… / …………………./ …..………. 

3.  ภาควิชา ……………………………………..………………........................… 
            อนุมัติให้เทียบโอน/รับโอน จํานวน …...…....…. หน่วยกิต 
 

            ลงชื่อ ….............…...................………….……. หัวหน้าภาควิชา 
                   ( ………………………..........………….…… ) 
                     ………… / …………………./ …..………. 

4.  ภาควิชา ……………………………………..………………........................… 
            อนุมัติให้เทียบโอน/รับโอน จํานวน …...…....…. หน่วยกิต 
 

            ลงชื่อ ….............…...................………….……. หัวหน้าภาควิชา 
                   ( ………………………..........………….…… ) 
                     ………… / …………………./ …..………. 

5.  ภาควิชา ……………………………………..………………........................… 
            อนุมัติให้เทียบโอน/รับโอน จํานวน …...…....…. หน่วยกิต 
 

            ลงชื่อ ….............…...................………….……. หัวหน้าภาควิชา 
                   ( ………………………..........………….…… ) 
                     ………… / …………………./ …..………. 

6.  ภาควิชา ……………………………………..………………........................… 
            อนุมัติให้เทียบโอน/รับโอน จํานวน …...…....…. หน่วยกิต 
 

            ลงชื่อ ….............…...................………….……. หัวหน้าภาควิชา 
                   ( ………………………..........………….…… ) 
                     ………… / …………………./ …..………. 

7.  ภาควิชา ……………………………………..………………........................… 
            อนุมัติให้เทียบโอน/รับโอน จํานวน …...…....…. หน่วยกิต 
 

            ลงชื่อ ….............…...................………….……. หัวหน้าภาควิชา 
                   ( ………………………..........………….…… ) 
                     ………… / …………………./ …..………. 

8.  ภาควิชา ……………………………………..………………........................… 
            อนุมัติให้เทียบโอน/รับโอน จํานวน …...…....…. หน่วยกิต 
 

            ลงชื่อ ….............…...................………….……. หัวหน้าภาควิชา 
                   ( ………………………..........………….…… ) 
                     ………… / …………………./ …..………. 

9.  ภาควิชา ……………………………………..………………........................… 
            อนุมัติให้เทียบโอน/รับโอน จํานวน …...…....…. หน่วยกิต 
 

            ลงชื่อ ….............…...................………….……. หัวหน้าภาควิชา 
                   ( ………………………..........………….…… ) 
                     ………… / …………………./ …..………. 

10.  ภาควิชา …………………………………..………………........................… 
            อนุมัติให้เทียบโอน/รับโอน จํานวน …...…....…. หน่วยกิต 
 

            ลงชื่อ ….............…...................………….……. หัวหน้าภาควิชา 
                   ( ………………………..........………….…… ) 
                     ………… / …………………./ …..………. 

 

สําหรับนักศึกษา สําหรับงานการเงินและบัญชี 
 
            1 

 
            1 รับทราบผลการพิจารณาให้เทียบโอน/รับโอน ได้รับเงินค่าโอนรายวิชา  (กรณโีอนจากสถาบันอื่น) 

                  จํานวน ....................... หน่วยกติ                          จํานวน …………..……. บาท 
            ลงช่ือ ……..................………………………………………….              ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ………. เลขที่ ……........……… 
                    ( …………..........………………………………..……. ) 
                      ……….. / ……........……….……. / …...……… 

             ลงช่ือ ……..………………………………… ผู้รับเงิน 
                       ……….. / …………….……. / ……… 

งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา 
 
 แจ้งหน่วยคํานวณผลการศึกษา เพื่อบันทกึรายวชิาที่ได้รับการเทียบโอน/รับโอนรายวิชา  
 

                                                            ลงช่ือ ……………………………….….....………… นายทะเบียนวิทยาเขตปัตตานี 
                                                        (…………….….………..……….....……….) 
                                                          ………. / …………………. / ………… 



 

ปรับปรุง กันยายน 2556 
ตารางแสดงการเทียบโอน/รับโอนรายวิชา ดําเนินการลําดับ 2

รายวิชาที่ขอโอน/เทียบโอน เทียบโอน/รับโอนเป็นรายวิชาในหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ 
ผลการ
เรียน 

รหัสวิชา หมวดวิชา/ชื่อรายวิชา นก. รหัสวิชา หมวดวิชา/ชื่อรายวิชา นก.
ผลการ
เรียน 

นักศึกษาที่ไดร้บัการโอน/เทยีบโอนรายวิชา จะต้องแยกรายวิชา แล้วจัดลงตามหมวดวิชาและกลุ่มวิชาให้ถกูต้องตามโครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา หมวดวิชา 

    กลุ่มวิชา      กลุ่มวิชา 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         รวมจํานวน หน่วยกติ          รวมจํานวน หน่วยกติ 

1. ต้องดําเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
2. รายวิชาที่ไดร้ับการเทยีบโอนหรือรับโอนรายวิชา นับเป็นหน่วยกิตสะสม และนํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

3. ให้มีการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาได้ไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม ่



 

ปรับปรุง กันยายน 2556 
 

 
 

ขั้นตอนการขอโอน/เทียบโอนรายวิชา  
 1. นักศึกษากรอกคําร้องขอโอน/เทียบโอนรายวิชาส่งงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา 
(นักศึกษาจะต้องแยกรายวิชาที่จะขอโอน/เทียบโอนตามหมวดวิชาและกลุ่มวิชาด้วย) 
 2. คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการเทียบโอน หรือรับโอนรายวิชาตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยฯ ข้อ 14.3 
 3. ภาควิชาที่เก่ียวข้อง พิจารณาอนุมัติการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 14.6  
 4. นักศึกษารับทราบผลการพิจารณาที่คณะ/วิทยาลัย ที่สังกัด 
 5. ชําระเงินค่าธรรมเนียม กรณีรับโอนรายวิชาจากสถาบันอ่ืน ครั้งละ 100 บาท ที่งานการเงินและบัญชี 
 6. คณะ/วิทยาลัยที่สังกัด แจ้งงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา เพ่ือดําเนินการในส่วนทีเ่ก่ียวข้อง  

   

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

 ข้อ 14 การเทยีบโอนและการรับโอนรายวิชา 
  14.1 ผู้ที่เคยศกึษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผา่นการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้
อีกอาจมีสิทธ์ิได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องดําเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายใน
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
  14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มีสทิธ์ิได้รับการพิจารณาเทียบโอนบางรายวิชา       
โดยนักศึกษาต้องดําเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
  14.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและต่างประเทศต้องได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะก่อน 
  14.4 รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมและให้นับ  
หน่วยกิต รายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และนํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  14.5 นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมอีก เว้นแต่เมื่อ 
ผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์  หรือระดับคะแนนเดิม ตํ่ากว่ามาตรฐานที่คณะหรือภาควิชา 
กําหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลกัษณ์หรือระดับคะแนนเดิมน้ันซ้ําอีกได้  และให้นับหน่วยกิตรายวิชา
ดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงคร้ังเดียว 
  14.6 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชาที่เก่ียวข้อง  โดยมีหลักเกณฑ์
ใน การพิจารณาดังน้ี 
   14.6.1 รายวิชาเดิมที่นํามาเทียบโอนหรือรับโอนได้ จะต้องมีเน้ือหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกันและ
ปริมาณเท่ากันหรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตรใหม ่
   14.6.2 รายวิชาที่จะนํามาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอน ต้องมีผลการศึกษาตามที่ภาควิชา
กําหนดโดยต้องได้ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
   14.6.3 ให้มีการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาได้ไม่เกินสามในสีข่องจํานวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรใหม่ 

   


	สำหรับงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
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