คํารองขอยายสาขาวิชาเอก-โท (ภายในคณะ)
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
เขียนที่ …………………………………..……………
วันที่ ………. เดือน ……….…………….. พ.ศ. ………..……
เรื่อง ขอยาย สาขาวิชาเอก สาขาวิชาโท
เรียน
คณบดีคณะ ……………………………………………………… ผูอํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
ขาพเจา นาย/นางสาว ………………….………………..…………… รหัสนักศึกษา …………………...
ในปการศึกษา ………….. มีฐานะชั้นปที่ ……... นักศึกษาสังกัดคณะ/วิทยาลัย…..………………..………………...….…
สาขาวิชาเอก …..…………….……….………………………. สาขาวิชาโท ....….…….………………………..………...
สาขาวิชาเอก จาก......................................................... เปน ....................................................
มีความประสงค ขอยาย
สาขาวิชาโท จาก.......................................................... เปน ....................................................
เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………………………....………….…
…....................................................……………………………………………............……………………………………
…....................................................……………………………………………............……………………………………
พรอมนี้ไดแนบเอกสารประกอบการพิจารณามาดวยแลว คือ
ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
หนังสือยินยอมจากผูปกครอง
อื่น ๆ …… ………………………………. …………………………….…….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ) ………...................................................……. นักศึกษา
ที่อยูที่ติดตอสะดวก …………………………………………….......……………….............................................…...........
…………………………………............……………………..............………………โทรศัพท…….…...............…...........

1. ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา
…....................................................……………………………………………............……………………………………
…....................................................……………………………………………............……………………………………
…....................................................……………………………………………............……………………………………
(ลงชื่อ) …………………….…….………………..
(………..…………………………………..)
…..…./………….…./…….….

2. สําหรับคณะ/วิทยาลัย
2.1 ความเห็นของเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ
……………………………………………………………….......…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ) …...................…………………..............…. เจาหนาที่
……….. / ………………….. / …..…….
2.2 คําสั่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา …...........………….......……..…………..…………….…….
ในคราวประชุม/วาระเวียน ครั้งที่ ….....… เมื่อวันที่ …....…… เดือน …........……....…………..… พ.ศ. …...............……
อนุมัติ ใหนาย/นางสาว ………………………………………... รหัสนักศึกษา ….....…..………....
ยายได ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ….....…….… ปการศึกษา …………..………………
ไมอนุมัติ เนื่องจาก …..………………………………………………………………………………
ลงชื่อ …...........…………………..…....... คณบดี/ผูอํานวยการ
……….. / …..……….. / ……….

3. สําหรับนักศึกษา
รับทราบผลการยาย และไดชําระเงินคาธรรมเนียมการยายแลว จํานวน ..................................... บาท
ตามใบเสร็จเลมที่ …….....… เลขที่ …..........….....… ลงวันที่ ….....… เดือน ….….…........………… พ.ศ. ….......………
ตองดําเนินการขอเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาใหแลวเสร็จ ภายในภาคการศึกษาแรกที่ไดรบั
อนุมัติใหยาย (ใหดําเนินการตามคํารองขอโอน/เทียบโอนรายวิชา และสงพรอมกับคํารองขอยายสาขาวิชาเอก-โท)
ลงชื่อ …....………………………….....………….… นักศึกษา
………. /………………….. /……….
4. สําหรับงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
บันทึกในระบบขอมูลพื้นฐานนักศึกษา
อื่น ๆ ..............................................................................................................
ลงชื่อ …....………………………….....………….…
………. /………………….. /……….

คํารองขอโอน/เทียบโอนรายวิชา (กรณียายคณะ/วิทยาลัย หรือสาขาวิชาเอก)
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
เขียนที่ …….............………………………………….....................
วันที่ …............... เดือน ……….………......……..... พ.ศ. .….....…..…
เรื่อง ขอโอน/เทียบโอนรายวิชา
เรียน
คณบดีคณะ ….........……………………………………………

ผูอํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา

ขาพเจา (นาย, นางสาว) ………………..…...……………………… รหัสประจําตัว ….......…..…..........………
นักศึกษาคณะ/วิทยาลัย…………………………….. วิชาเอก ................................................ วิชาโท .............................................
ในภาคการศึกษาที่ .......... ปการศึกษา .................... ไดรับอนุมัติให ยาย 1 คณะ/วิทยาลัย 1 สาขาวิชาเอก
โดยเคยศึกษาในคณะ/วิทยาลัย ............................................................................. รหัสประจําตัวเดิม (ถามี) …..........…...........……
วิชาเอก ………………......................................…............…..…วิชาโท ……….…...................................................…………….
มีผลการเรียนรายวิชาตาง ๆ ดังหลักฐานใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) และ/หรือใบแจงผลการศึกษา ที่ไดแนบประกอบมา
ดวยแลว นั้น
ขาพเจามีความประสงคจะขอโอน/เทียบโอนรายวิชา จํานวน …..….. หนวยกิต ซึ่งรวมแลวมีจํานวนหนวยกิต
ไมเกินสามในสี่ ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรใหม (ระเบียบฯ ขอ 14.6.3) ดังรายละเอียดที่แนบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ………………………………………………
(……………………………………………....)
ที่อยูที่ติดตอสะดวก ............................................................................................................................ ℡ ………...……......
ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา ...............................................…………………………………………………………………..
ลําดับ 1
..................................................................................................................................................................................................
ระเบียบฯ ขอ 14.6.3 ใหมีการเทียบโอนหรือรับโอน
รายวิชาไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวม
ของหลักสูตรใหม

ลงชื่อ ……………………………………. อาจารยที่ปรึกษา
(……………………………………)
……….. / …………………. / …………

สําหรับงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ลําดับ 2
เรียน
คณบดีคณะ ……………………………………………………… ผูอํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
เพื่อโปรดพิจารณาเสนอ
ภาควิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ พิจารณาการเทียบโอน หรือรับโอนรายวิชาของ
นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………... ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ….….………… ขอ ……………………………………
ลงชื่อ …...…..............…………….…….….…..
ลงชื่อ ….…..............…............………….……..
(…............…...…….……………………..)
(….........................………………………)
เจาหนาที่ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา
นายทะเบียน วิทยาเขตปตตานี

ผลการพิจารณาของภาควิชาที่เกี่ยวของ ตามระเบียบฯ ขอ 14.6
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1. ภาควิชา ……………………………………..…………………… 2. ภาควิชา ……………………………………..……………………
อนุมัติใหเทียบโอน/รับโอน จํานวน …...……. หนวยกิต
อนุมัติใหเทียบโอน/รับโอน จํานวน …...……. หนวยกิต
ลงชื่อ ……………………….………….……. หัวหนาภาควิชา
ลงชื่อ ……………………….………….……. หัวหนาภาควิชา
(……………………….………….…… )
(……………………….………….…… )
………… / …………………………./ ………….
………… / …………………………./ ………….
3. ภาควิชา ……………………………………..…………………… 4. ภาควิชา ……………………………………..……………………
อนุมัติใหเทียบโอน/รับโอน จํานวน …...……. หนวยกิต
อนุมัติใหเทียบโอน/รับโอน จํานวน …...……. หนวยกิต
ลงชื่อ ……………………….………….……. หัวหนาภาควิชา
ลงชื่อ ……………………….………….……. หัวหนาภาควิชา
(……………………….………….…… )
(……………………….………….…… )
………… / …………………………./ ………….
………… / …………………………./ ………….
5. ภาควิชา ……………………………………..…………………… 6. ภาควิชา ……………………………………..……………………
อนุมัติใหเทียบโอน/รับโอน จํานวน …...……. หนวยกิต
อนุมัติใหเทียบโอน/รับโอน จํานวน …...……. หนวยกิต
ลงชื่อ ……………………….………….……. หัวหนาภาควิชา
ลงชื่อ ……………………….………….……. หัวหนาภาควิชา
(……………………….………….…… )
(……………………….………….…… )
………… / …………………………./ ………….
………… / …………………………./ ………….
7. ภาควิชา ……………………………………..…………………… 8. ภาควิชา ……………………………………..……………………
อนุมัติใหเทียบโอน/รับโอน จํานวน …...……. หนวยกิต
อนุมัติใหเทียบโอน/รับโอน จํานวน …...……. หนวยกิต
ลงชื่อ ……………………….………….……. หัวหนาภาควิชา
(……………………….………….…… )
………… / …………………………./ ………….

สําหรับนักศึกษา

ลงชื่อ ……………………….………….……. หัวหนาภาควิชา
(……………………….………….…… )
………… / …………………………./ ………….

สําหรับงานการเงินและบัญชี

1 รับทราบผลการพิจารณาใหโอน หรือรับโอน

1 ไดรับเงินคาโอนรายวิชา (กรณีโอนจากสถาบันอื่น)

จํานวน ....................... หนวยกิต
ลงชื่อ ………………………………………………….
( …………………………………………..……. )
……….. / …………….……. / …………

จํานวน …………..……. บาท
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่ ………. เลขที่ ………………
ลงชื่อ ……..………………………………… ผูรับเงิน
……….. / …………….……. / ………

งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
แจงหนวยคํานวณผลการศึกษา เพื่อบันทึกรายวิชาที่ไดเทียบโอน/รับโอน
ลงชื่อ ……………………………….…………… นายทะเบียนวิทยาเขตปตตานี
(…………….……………..……………….)
………. / …………………. / …………

ตารางการเทียบโอน/รับโอนรายวิชา
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รายวิชาที่ขอโอน/เทียบโอน

เทียบโอน/รับโอนเปนรายวิชาในหลักสูตร/สาขาวิชาใหม
หนวย
หนวย
รหัสวิชา
หมวดวิชา/ชื่อรายวิชา
เกรด รหัสวิชา
หมวดวิชา/ชื่อรายวิชา
เกรด
กิต
กิต
หมวดวิชา_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวดวิชา_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
กลุมวิชา_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
กลุมวิชา_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

รวมจํานวน
หนวยกิต
รวมจํานวน
หนวยกิต
ระเบียบฯ ขอ 14.4 รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา นํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
ระเบียบฯ ขอ 14.6.3 ใหมีการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรใหม
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ขั้นตอนการขอโอน/เทียบโอนรายวิชา
1. นักศึกษากรอกคํารองขอโอน/เทียบโอนรายวิชาสงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
(นักศึกษาจะตองแยกรายวิชาที่จะขอโอน/เทียบโอนตามหมวดวิชาและกลุมวิชาดวย)
2. คณะกรรมการคณะพิจารณาอนุมัติการเทียบโอน หรือรับโอนรายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ขอ 14.3
3. ภาควิชาที่เกี่ยวของ พิจารณาอนุมัติการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ขอ 14.6
4. นักศึกษารับทราบผลการพิจารณาที่คณะ/วิทยาลัย ที่สังกัด
5. ชําระเงินคาธรรมเนียม กรณีรับโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น ครั้งละ 100 บาท ที่งานการเงินและบัญชี
6. คณะ/วิทยาลัยที่สังกัด แจงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
ขอ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
14.1 ผูที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และผานการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยไดอีก อาจมี
สิทธิ์ไดรับการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาตองดําเนินการขอเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาแรก
ที่เขาศึกษา
14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาเทียบโอนบางรายวิชา โดย
นักศึกษาตองดําเนินการขอเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา
14.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและตางประเทศ ตองไดรับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะกอน
14.4 รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนหรือรับโอน ใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม และใหนับ
หนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสม และนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.5 นักศึกษาไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมอีก เวนแตเมื่อผล
การศึกษารายวิชาที่สัมพันธกับรายวิชาที่ไดสัญลักษณ หรือระดับคะแนนเดิม ต่ํากวามาตรฐานที่คณะหรือภาควิชากําหนด
ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ําอีกได และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิต
สะสมไดเพียงครั้งเดียว
14.6 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาตองไดรับการอนุมัตจิ ากภาควิชาที่เกี่ยวของ โดยมีหลักเกณฑใน
การพิจารณาดังนี้
14.6.1 รายวิชาเดิมที่นํามาเทียบโอนหรือรับโอนได จะตองมีเนื้อหาวิชาอยูใ นระดับเดียวกัน และปริมาณ
เทากันหรือไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตรใหม
14.6.2 รายวิชาที่จะนํามาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอน ตองมีผลการศึกษาตามที่ภาควิชากําหนดโดยตอง
ไดระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทาขึ้นไป
14.6.3 ใหมีการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของ
หลักสูตรใหม

