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    แบบฟอรมคํารองขอเทียบโอน 
 

 วันท่ี ................ เดือน ..................... พ.ศ. ................... 
         เรียน คณบดี / ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..............................................................นามสกุล...........................................................กลุมเรียน.......................... 

เบอรโทรศัพทท่ีติดตอได........................................................................................ Email Address............................................................................. 

เลขประจําตัวนักศึกษา                                                         ระดับ  ปริญญาโท     ปริญญาเอก   อ่ืนๆ................................

หลักสูตร/สาขาวิชา ...................................................................................................คณะ..........................................................................................       

มีความประสงคเทียบโอนรายวิชา   

      กรณีเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอ่ืน 

      กรณีเคยศึกษาจากสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน และ กรณียายคณะ/เปลี่ยนสาขาวิชาใน PIM 

พรอมนี้ไดแนบแบบแสดงรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน และเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้  
 1. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา จาํนวน 1 ฉบับ 
 2. สําเนาคําอธิบายรายวิชาเฉพาะรายวิชาท่ีขอเทียบโอนหนวยกิตซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยสถาบันเดิมหรือคูมือการศึกษาของสถาบันเดิม 
        3. สําเนาเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล จํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 

    
                                           

 

 

 

        1.ขั้นตอนการดําเนินการภายในคณะวิชาและหนวยงานอ่ืน                    2.ขั้นตอนการดําเนินการจากสํานกัสงเสริมวิชาการ         
 
  

เลขรับ  สสว.บว.11/2559 

ผูรับ  ลงวันท่ี 

1.1 ความเห็นจากคณะกรรมการการเทียบโอน 
 จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการเทียบโอนจากคณะตาง ๆ เทียบโอนได 
 จํานวน.............................วิชา คิดเปนจํานวน..............................หนวยกิต 
   

ลงนาม......................................................   
  ( .......................................................... )         ............ / .………/………… 

1.2 ความเห็นจากผอ.หลักสูตร/คณบดี            อนุมัติ            ไมอนุมัติ 
........................................................................................................................ 
 

ลงนาม.....................................................  
( ..............................................................)       ............ / ……..…. / .…..…… 

1.3 ความเห็นจากสํานักบัญชีและการเงิน               ชําระคาธรรมเนียม 
เปนจํานวนเงิน ........................................... บาท   
 
ลงนาม.......................................................  
( .............................................................. )       ............ /……….…/.……..… 

2.2 ความเห็นจาก  ผอ. / รอง ผอ.              อนุมัติ                 ไมอนุมัติ 
..................................................................................................................... 
 
ลงนาม...................................................  
( .......................................................... )           ......... / ……..…. /…………  

2.3 ผลการดําเนินการ                 ดําเนินการแลว              ไมดําเนินการ 

....................................................................................................................... 
 

ลงนาม..................................................  
( .......................................................... )             ......... / ……..… /…………  

ความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษา 
           ไดตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษาแลว   
    

ลงนาม ....................................................  
( .............................................................. )         .......... / ……..…. / .……… 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ 
 
ลงนามผูยื่นคํารอง......................................... 
( .................................................................. )       .......... / ……..…. / ……… 

2.1 ความเห็นจาก ผช. / ผจก. / จนท.     EVD / ESD / SRD / ACD / GRD 
.......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………….………….. 
 

ลงนาม.............................................................. 
(....................................................................... )       ......../........./..............    
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แบบฟอรมสรุปผลรายวิชาเทียบโอน 
 

ช่ือ – สกุล  .........................................................................เลขประจําตัวนักศึกษา                                               สาขาวิชา.......................................คณะ.............................................. 
 

รายวิชาที่ขอเทียบโอนจากสถาบันเดิม  รายวิชาที่ขอเทียบโอนในสถาบัน (สําหรับคณะกรรมการเทียบโอน) ความเห็น
คณะกรรมการ 

 
หมวดวิชา 

ลําดับ
ที่ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

 
เกรด
ทีได 

 
ลําดับ

ที่ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

ได ไมได 
ศึกษา
ทั่วไป 

แกน 
บังคับ 

เลือกเสร ี

1      1         
2      2         

3      3         

4      4         

5      5         

6       6         

7     
 

7         

8     
 

8         

9     
 

9         
10     

 

10         

11     
 

11         

12     
 

12         
                                                                                                                                                                                   รวมหนวยกิต    

        

   
 ประธานคณะกรรมการ / คณบดี ผูอํานวยการหลักสูตร/หัวหนาสาขาวิชา 

 
ลงนาม........................................................ ลงนาม......................................................... 

     (………………………………………………..)       (………………………………………………..) 

                             ............../............../...............     ............../............../............... 
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  ใบรายงานผลเทียบโอนรายวิชา 

     

               วันท่ี ............. เดือน ................... พ.ศ. .................. 
เรียน คณบดี  

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................ นามสกุล..............................................................กลุมเรียน............................. 
เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได.........................................................................Email Address............................................................................... 
เลขประจําตัวนักศึกษา             ระดับ          ปริญญาโท            ปริญญาเอก        อ่ืนๆ............................ 
หลักสูตร/สาขาวิชา..................................................................................................คณะ............................................................................................ 
มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาท่ีศึกษามาจากสถาบันศึกษาเดิม เพ่ือยกเวนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

 

ลํา 
ดับ 

รหัส/ชื่อวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว หนวยกิต เกรด รหัส/ชื่อวิชาท่ีขอเทียบโอน หนวยกิต 
ความเห็น 

คณะกรรมการ 
ได ไมได 

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

 
                 

 
 

 

      1.ขั้นตอนการดําเนินการการภายในคณะวิชา                        
 

 
 
 
 
 

เลขรับ  สสว.บว. 11-1/2559 

ผูรับ  ลงวันท่ี 

1.1 ความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษา   
              ไดตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษาแลว 
 
ลงนาม .................................................  
( .......................................................... )                ......... / ……..…. / .………… 

1.2 ความเห็นจากคณบดี / ผูอํานวยการหลักสูตร  (ตนสังกัดรายวิชา) 
                   เทียบได                       เทียบไมได 
 
ลงนาม .................................................   
( .......................................................... )                ......... / ……..…. / .……… 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ 
 
ลงนามผูยื่นคํารอง ................................................  
( ............................................................................)    ......... / ……..…. / .……… 
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6.เสนอตอผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ\ใหอนุมัติในการเทียบโอน 

         ย่ืนแบบฟอรมคํารองขอเทียบโอนที่คณะตนสังกัดของนักศึกษา  
       1. อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษา 

            2. คณะกรรมการเทียบโอนประจําคณะตรวจสอบ/พิจารณาและตรวจสอบแบบ 
               แสดงรายวิชาแนบทาย 
            3. ความเห็นของคณะกรรมการการเทียบโอนจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการ 
               การเทียบโอนจากคณะตาง ๆ 
            4. หวัหนาสาขา/คณบดี รับความเห็นชอบ เทียบได/เทียบไมได 

    

          

 

 
 

ข้ันตอนในการดําเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

 5.นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอน (สํานักบัญชีและการเงิน)     
 

สําเร็จ 

7.สํานกัสง่เสริมวิชาการ บนัทกึผลการเทียบโอนในระบบ VN-Caller 
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