คำร้ องขอโอน/เทียบโอนรำยวิชำ
(กรณี ยา้ ยโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น)

งานทะเบียนและสถิตินกั ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
วันที่ ……… เดือน ………….…..…..… พ.ศ. ..…………
ข้าพเจ้า นาย, นาง, นางสาว ……………………..……………………รหัสประจาตัวนักศึกษา ……..…….…..…………
นักศึกษาสังกัด ………………………….……...….. วิชาเอก ................................................. วิชาโท ............................................
ด้วยภาคการศึกษาที่ ...... ปี การศึกษา ............... ข้าพเจ้าได้รับอนุมตั ิให้โอนย้ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปัตตานี โดยเคยศึกษา ณ มหาวิทยาลัย ..................................................................................................................................
มีผลการเรี ยนรายวิชาต่าง ๆ ดังปรากฏในหลักฐานใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) และคาอธิ บายรายวิชา ที่แนบมา
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอโอน/เทียบโอนรายวิชา จานวน ……...….. หน่วยกิต ดังรายละเอียดที่แนบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ………………………………………………
(……………………………………………....)
ที่อยูท่ ี่ติดต่อสะดวก..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ….........……...................................…
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ความเห็นอาจารย์ที่ปรึ กษา ...............................................…………………………………………………………………………..
.............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………………………………………. อาจารย์ที่ปรึ กษา
(……………………………………………)
……….. / …………………. / …………
สำหรับงำนทะเบียนและสถิตินักศึกษำ
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เรี ยน คณบดี/ผูอ้ านวยการ ……………………………………………..……….
ตามที่ นาย, นาง, นางสาว …....….………...…………………… รหัสประจาตัวนักศึกษา …..……….....…………ได้รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัย ให้รับโอนเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาเอก ........................................................ แล้วนั้น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2552 ข้อ 14 ว่าด้วย การเทียบโอนและรับโอนรายวิชา ซึ่ งการเทียบโอนและรับโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมตั ิจากภาควิชาที่
เกี่ยวข้อง (ข้อ 14.6) ทั้งนี้ น้ นั การเทียบโอนหรื อรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ ต้องได้รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะก่อน (ข้อ 14.3)
ลงชื่อ ...........................................................................
(…………….……...................………………..)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการสาเร็ จการศึกษา

ลงชื่อ ............................................................................
(……………………….......................…………)
นายทะเบียน วิทยาเขตปัตตานี

กำรอนุมตั จิ ำกภำควิชำที่เกีย่ วข้ อง
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1. ภาควิชา ……………………………………..…………………… 2. ภาควิชา ……………………………………..……………………
อนุมตั ิให้เทียบโอน/รับโอน จานวน …...……. หน่วยกิต
อนุมตั ิให้เทียบโอน/รับโอน จานวน …...……. หน่วยกิต
ดังรายละเอียดที่แนบ
ดังรายละเอียดที่แนบ
ลงชื่อ ……………………….………….……. หัวหน้าภาควิชา
(……………………….………….…… )
……. / …..………………./ ………….

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

3. ภาควิชา ……………………………………..…………………… 4. ภาควิชา ……………………………………..……………………
อนุมตั ิให้เทียบโอน/รับโอน จานวน …...……. หน่วยกิต
อนุมตั ิให้เทียบโอน/รับโอน จานวน …...……. หน่วยกิต
ดังรายละเอียดที่แนบ
ดังรายละเอียดที่แนบ
ลงชื่อ ……………………….………….……. หัวหน้าภาควิชา
(……………………….………….…… )
……. / …..………………./ ………….

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

5. ภาควิชา ……………………………………..…………………… 6. ภาควิชา ……………………………………..……………………
อนุมตั ิให้เทียบโอน/รับโอน จานวน …...……. หน่วยกิต
อนุมตั ิให้เทียบโอน/รับโอน จานวน …...……. หน่วยกิต
ดังรายละเอียดที่แนบ
ดังรายละเอียดที่แนบ
ลงชื่อ ……………………….………….……. หัวหน้าภาควิชา
(……………………….………….…… )
……. / …..………………./ ………….

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

7. ภาควิชา ……………………………………..…………………… 8. ภาควิชา ……………………………………..……………………
อนุมตั ิให้เทียบโอน/รับโอน จานวน …...……. หน่วยกิต
อนุมตั ิให้เทียบโอน/รับโอน จานวน …...……. หน่วยกิต
ดังรายละเอียดที่แนบ
ดังรายละเอียดที่แนบ
ลงชื่อ ……………………….………….……. หัวหน้าภาควิชา
(……………………….………….…… )
……. / …..………………./ ………….

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

สำหรับคณะที่นักศึกษำสั งกัด
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โดยมติ  ที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะ/วิทยำลัย ในครำวประชุม ครั้งที่ .....................................  หรื อมติเวียน
เมื่อวันที่ ……..…… เดือน …………………..……. พ.ศ.………………..
อนุมตั ิเทียบโอน/รับโอนรำยวิชำ จำนวน ………. หน่วยกิต (ได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสู ตรใหม่)
ลงชื่อ ……………………………………………… คณบดี/ผู้อำนวยกำร
(....................................................................)
….……/…………………/……….
สำหรับนักศึกษำ

 รับทรำบผลกำรพิจำรณำ
ลงชื่อ …………………………………………
( ……….……………………….……. )
…….. / ………….……. / ……………

สำหรับงำนทะเบียนและสถิตนิ กั ศึกษำ

แจ้ง หน่วยคำนวณผลกำรศึกษำ
หน่วยตรวจสอบกำรสำเร็ จกำรศึกษำ
ลงชื่อ …………………………………………
นำยทะเบียน วิทยำเขตปัตตำนี
…….. / ………….……. / ……………
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ตำรำงกำรเทียบโอน/รับโอนรำยวิชำ

นักศึกษำจะต้องเขียนแจกแจงรำยวิชำที่จะเทียบโอน/ขอโอน จำกหลักสู ตรเดิมที่ได้เรี ยนมำแล้ว (ด้ำนซ้ำย) ไปยัง
หลักสู ตรใหม่ (ด้ำนขวำ) ให้ถูกต้องตำมโครงสร้ำงของหลักสู ตร แยกหมวดวิชำ และกลุ่มวิชำ ด้วย
รายวิชาที่ขอโอน/เทียบโอน

เทียบโอน/รับโอนเป็ นรายวิชาในหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่
หน่วย
หน่วย
รหัสวิชา
หมวดวิชา/ชื่อรายวิชา
เกรด รหัสวิชา
หมวดวิชา/ชื่อรายวิชา
เกรด
กิต
กิต
หมวดวิชา_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวดวิชา_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
กลุ่มวิชา_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
กลุ่มวิชา_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

รวมจานวน .....................หน่วยกิต

รวมจานวน .....................หน่วยกิต

ลงชื่อ …………………………………………………………….. นักศึกษา
(…………………………………………………....……..)
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ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ว่ ำด้ วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี พ.ศ. 2552
ข้ อ 14 กำรเทียบโอนและกำรรับโอนรำยวิชำ
14.1 ผูท้ ี่เคยศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ และผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยได้อีก อำจมี
สิ ทธิ์ ได้รับกำรเทียบโอนหรื อรับโอนบำงรำยวิชำ โดยนักศึกษำต้องดำเนินกำรขอเทียบโอนให้แล้วเสร็ จภำยในภำคกำรศึกษำแรก
ที่เข้ำศึกษำ
14.2 นักศึกษำที่รับโอนมำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น มีสิทธิ์ ได้รับกำรพิจำรณำเทียบโอนบำงรำยวิชำ โดย
นักศึกษำต้องดำเนินกำรขอเทียบโอนให้แล้วเสร็ จภำยในภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำศึกษำ
14.3 กำรเทียบโอนหรื อรับโอนรำยวิชำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่นทั้งภำยในและต่ำงประเทศ ต้องได้รับ
กำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรประจำคณะก่อน
14.4 รำยวิชำที่ได้รับกำรเทียบโอนหรื อรับโอน ให้ได้สญ
ั ลักษณ์หรื อระดับคะแนนเดิม และให้นบั หน่วยกิต
รำยวิชำดังกล่ำวเป็ นหน่วยกิตสะสม และนำมำคำนวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.5 นักศึกษำไม่มีสิทธิ์ ลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำที่ได้สญ
ั ลักษณ์หรื อระดับคะแนนเดิมอีก เว้นแต่เมื่อผล
กำรศึกษำรำยวิชำที่สมั พันธ์กบั รำยวิชำที่ได้สญ
ั ลักษณ์ หรื อระดับคะแนนเดิม ต่ำกว่ำมำตรฐำนที่คณะหรื อภำควิชำกำหนด ให้
ลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำที่ได้สญ
ั ลักษณ์หรื อระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ ำอีกได้ และให้นบั หน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำวเป็ นหน่วยกิต
สะสมได้เพียงครั้งเดียว
14.6 กำรเทียบโอนหรื อรับโอนรำยวิชำต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกภำควิชำที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ใน
กำรพิจำรณำดังนี้
14.6.1 รำยวิชำเดิมที่นำมำเทียบโอนหรื อรับโอนได้ จะต้องมีเนื้อหำวิชำอยูใ่ นระดับเดียวกัน และปริ มำณ
เท่ำกันหรื อไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของรำยวิชำในหลักสูตรใหม่
14.6.2 รำยวิชำที่จะนำมำพิจำรณำเทียบโอนหรื อรับโอน ต้องมีผลกำรศึกษำตำมที่ภำควิชำกำหนดโดยต้อง
ได้ระดับคะแนน 2.00 หรื อเทียบเท่ำขึ้นไป
14.6.3 ให้ มกี ำรเทียบโอนหรือรับโอนรำยวิชำได้ ไม่ เกินสำมในสี่ ของจำนวนหน่ วยกิตรวมของหลักสู ตรใหม่
------------------------------------------------

