
 
                               

    Request Form for Credit Transfer 
  (แบบฟอรมขอเทยีบโอนหนวยกิต) 

Date (วัน)_____Month (เดือน)________Year (ป)______ 
Mr./ Mrs./ Ms./Title) First Name (ชื่อ)………………………………………Surname (ชื่อ)……………………………….……………Group(กลุม)…………...…….. 
Telephone (โทร.)…………….…………………………………….……… Email Address (อีเมล)…..…………………………………….…………………..………………… 

Student ID (รหัสนักศึกษา)    
Degree of Study (ระดับ):    Master’s Degree (ป.โท)     Doctoral Degree (ป.เอก)    Other (อื่นๆ) ……………………………….. 
Field of Study (สาขาวิชา) ……………….……………………………………….… Faculty (คณะ)…….………………………………..……….……….…………...…...……  
Request to (มีความประสงคเทียบโอนรายวิชา)   
        Transfer credit(s) from other institutions. (กรณีเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น) 

        Transfer credit(s) within PIM (in case of returning student, change field of study, and change Faculty). 
         (กรณีเคยศึกษาจากสถาบันการจัดการปญญาภวิัฒน และ กรณียายคณะ/เปล่ียนสาขาวิชาใน PIM) 

Attach the following supporting documents for considerations:  
(พรอมนี้ไดแนบแบบแสดงรายวิชาทีข่อเทียบโอนผลการเรียน และเอกสารประกอบการพจิารณาดังนี้)   
 1. 1 copy of academic transcript. (สําเนาใบแสดงผลการศึกษา จาํนวน 1 ฉบับ) 
 2. A copy of course information and description or (preferably) syllabus.  
           (สําเนาคําอธิบายรายวิชาเฉพาะรายวิชาที่ขอเทยีบโอนหนวยกิตซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยสถาบันเดิมหรือคูมือการศึกษาของสถาบันเดิม) 

      3. A copy of name change certificate (if applicable). (สําเนาเปล่ียนชื่อ –นามสกุล จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)) 
    

                                           
 

 

 

    1.Process within the faculty and other departments.            2. Process within the Office of Academic Affairs.     
      (ขั้นตอนการดําเนินการภายในคณะวิชาและหนวยงานอ่ืน)                                  (ขั้นตอนการดาํเนินการจากสํานักสงเสริมวิชาการ) 

 
  

Receive No.  
 

AA-G.15/2559 
 

Received by 
 

Date 
 

1.1 Transfer credit committee’s comments. Decision of the 
committee permits credit(s) to be transferred:  
  number of..................course(s) number of.....................credits 
  (ความเห็นจากคณะกรรมการเทียบโอนจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
เทียบโอนของคณะ เทียบโอนไดจํานวน .... วิชา คิดเปนจํานวน ....หนวยกิต) 
 

Signature..................................................   
  ( .......................................................... )      ......... / .……/………… 

1.2 Program Director / Dean’s comment. 
      (ความเห็นจาก ผอ.หลักสูตร/คณบดี)        
           Approved (อนุมัติ)                Denied (ไมอนุมัติ) 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Signature ..................................................  
( ..............................................................)           ......... / ……..…. / .……… 

1.3 The Office of Accountancy and Finance’s comment. 
     (ความเห็นจากสํานักบัญชีและการเงิน) 
            Fee is all paid (ชําระคาธรรมเนียมครบถวน) in the amount of 
            (เปนจํานวนเงิน)..............................................................THB (บาท)      
 Signature................................................................  
( .............................................................. )         ......... /……….…/.……… 

2.2 Director/Deputy-Director’s comment. (ความเห็นจาก ผอ. / รอง ผอ.) 
 

             Approved (อนุมัติ)                 Denied (ไมอนุมัติ) 
................................................................................................................... 
 

Signature ...............................................................  
( .......................................................... )           ......... / ……..…. /…………  

2.3 Result (ผลการดําเนินการ) 
           Processed (ดําเนินการแลว)          Did not process(ไมดําเนินการ) 
....................................................................................................................... 
 

Signature…..............................................................................  
( .......................................................... )             ......... / ……..… /…………  

Advisor’s comments.(ความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษา)           
         Reviewed the course information and description. 
         (ไดตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษาแลว)       
Signature ....................................................  
( .............................................................. )         ......... / ……..…. / .……… 

 I hereby certify the above information is true and accurate to the 
best of my knowledge. (ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนถูกตอง และเปนค
วามจริงทุกประการ) 
 

Student Signature…………………………………………………………. 
( .............................................................. )            ......... / ……..…. / .…… 

2.1 Assistant Director/Manager/Officer’s comments 
     EVD / ESD / SRD / ACD / GRD (ความเห็นจาก ผช. / ผจก. / จนท.) 
.......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Signature........................................................... 
(....................................................................... )       ......../........./..............    
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Summary of Transfer Credit (แบบฟอรมสรุปผลรายวชิาเทยีบโอน) 
 

Name:...............................................................Student I.D. Number                                          Field of Study…........................................Faculty .............................................. 
 

List of course(s) from other institutions 
(รายวิชาที่ขอเทียบโอนจากสถาบันเดิม) 

 
List of course(s) at PIM (for transfer credit committee) 
(รายวิชาที่ขอเทียบโอนในสถาบัน (สําหรับคณะกรรมการเทียบโอน)) 

Decisions of 
transfer credits 

committee 
(ความเห็น

คณะกรรมการ) 

 
Course Category 

(หมวดวิชา) 

No. 
(ลําดับ) 

Course 
Code 

(รหัสวิชา) 

Course Title  
(ชื่อรายวิชา) 

Credits 
(นก.) 

 
Grade 
(เกรด
ที่ได)  No. 

(ลําดับ) 

Course 
Code 

(รหัสวิชา) 

Course Title  
(ชื่อรายวิชา) 

Credits 
(นก.) 

Yes 
(ได) 

No 
(ไมได) 

Gen. 
Edu 

(ศึกษา
ทั่วไป) 

Core 
Course 
(วิชา

บังคับ) 

Elective 
(วิชา
เลือก) 

1      1         

2      2         

3      3         

4      4         

5      5         

6       6         

7     
 

7         

8     
 

8         

9     
 

9         

10     
 

10         

11     
 

11         

12     
 

12         
                                                                                                                                                                             Total Credits    

       

   
 Chairman of Committee / Dean 

(ประธานคณะกรรมการ / คณบดี) 
Program Director / Head of Program 

(ผูอํานวยการหลักสูตร / หัวหนาสาขาวิชา) 
 

Signature........................................................ Signature......................................................... 
              (                                           )                  (                                           ) 

                                    ............../............../...............                  ............../............../............... 
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                                    Transfer Credits Report 

                                                                            (ใบรายงานผลเทียบโอนรายวชิา) 

&Mr./ Mrs./ Ms./Title) First Name (ชื่อ)………………………………………Surname (ชื่อ)……………………………….……………Group(กลุม)…………...…….. 
Telephone (โทร.)…………….…………………………………….……… Email Address (อีเมล)…..…………………………………….…………………..………………… 

Student ID (รหัสนักศึกษา)    
Degree of Study (ระดับ):    Master’s Degree (ป.โท)     Doctoral Degree (ป.เอก)    Other (อื่นๆ) ……………………………….. 
Field of Study (สาขาวิชา) ……………….……………………………………….… Faculty (คณะ)…….………………………………..……….……….…………...…...……  
transfer the following course(s) from previous institution(s) and request a waiver the following course(s) at PIM:      
(มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาทีศึ่กษามาจากสถาบันศึกษาเดิม เพื่อยกเวนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบนัการจัดการปญญาภิวัฒน ดังนี)้ 

 

No. 
(ลําดับ) 

Completed course(s) at  
other institutions. 

Course number and title 
(รหัส/ชื่อวิชาที่เคยศึกษามาแลว) 

Credits 
(นก.) 

Grade 
(เกรด) 

Substituted Course(s) at PIM. 
Course number/Course title 

(รหัส/ชื่อวิชาที่ขอเทียบโอน) 

Credits 
(นก.) 

Decision of the 
committee 

(ความเห็นคณะกรรมการ) 
Yes (ได) No (ไมได) 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
  

 
                 

 
 

 

       
1.Process within the faculty. (ขั้นตอนการดําเนินการการภายในคณะวิชา) 

 

 
 
 
 
 
 

No. 

 

AA-G.15/2559 
 

Received by.  

 

Date 

 

1.1 Advisor’s comments.  (ความเหน็ อ.ที่ปรึกษา) 
              Reviewed course(s) in the curriculum requirements. 
              (ไดตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษาแลว) 
 
Signature .................................................  
( .......................................................... )                ......... / ……..…. / .………… 

1.2 Program Director / Dean’s comment. (ความเห็น ผอ.หลักสูตร/คณบดี) 
             Approved (อนุมัติใหเทียบโอน)                                 

             Denied (ไมอนุมัติใหเทียบโอน) 
 
Signature .................................................   
( .......................................................... )                ......... / ……..…. / .……… 

 I hereby certify the information above is true and correct to the    
 best of my knowledge.  
(ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ) 
 

Student Signature…………...............................................  
( ............................................................................)    ......... / ……..…. / .……… 
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Summit the application to Director, Officer of Academic Affairs for an approval. 
(เสนอตอผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ\ใหอนุมัติในการเทียบโอน) 

         Summit the form at your Faculty’s office. (ยื่นแบบฟอรมคํารองขอเทียบโอนที่คณะตนสังกัดของนักศึกษา) 

1. Advisor reviews course content. (อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษา) 
2. Committee members review the application and supporting documents.  

          (คณะกรรมการเทียบโอนประจําคณะตรวจสอบ/พิจารณาและตรวจสอบแบบแสดงรายวิชาแนบทาย) 
3. The committee and other related departments make decision. 
    (ความเห็นของคณะกรรมการการเทยีบโอนจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการการเทียบโอนจากคณะตาง ๆ) 

4. Program Director/Dean receive the decision from the committee.    
    (ผอ.หลักสูตร / คณบดี รับความเห็นชอบ เทียบได/เทียบไมได)         

 
Instructions to Transfer Credits   

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

A student obtains the form at the counter service at the Office of Academic Affairs, or 
downloads at http://reg.pim.ac.th 

นักศึกษาขอรับแบบฟอรมคํารอง ที่เคานเตอรบริการ สํานักสงเสริมวิชาการ (สสว.) 
หรือ ดาวนโหลดเอกสารในหนาขาวประกาศ ที่ http://reg.pim.ac.th 

 

Student pays processing fee at the Office of Accountancy and Finance. 
(นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอน (สํานักบัญชีและการเงิน)) 

 

Completion 
สําเร็จ 

The Office of Academic Affairs records transfer credit(s) in the VN system. 
(สํานักสงเสริมวิชาการ บันทึกผลการเทียบโอนในระบบ VN) 
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