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กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คํารองขอเทียบโอน / เทียบเทาวิชา
เลขที่รับ..............................
วันที่รับ ..............................
วันที่...............เดือน...............พ.ศ..........

 เรื่อง การเทียบโอน / เทียบเทารายวิชา
เรียน ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).................................................รหัสนักศึกษา...........................
คณะ.....................................................สาขาวิชา.................................................. ฐานะชั้นปท.ี่ .......................
เนื่องจาก  สอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยไดใหม
 ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชา จาก .......................... มาเปน ........................... ตั้งแตภาค..........
 ไดรับอนุมัติใหยายคณะ จาก ............................ มาเปน ................................ ตั้งแตภาค..........
 ไดรับอนุมัติใหยายมหาวิทยาลัย จาก .......................... มาเปน ...................... ตั้งแตภาค..........
ขอยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยเพื่อ 1)  ขอเทียบโอนรายวิชา  ขอเทียบเทารายวิชา
ดังรายละเอียดวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
1. ............................ .............................................................. .....................
2. ............................. .............................................................. .....................
3. ............................. .............................................................. .....................
4. ............................ .............................................................. .....................

ระดับคะแนน
.....................................
.....................................
.....................................
......................................

2)  ไมขอเทียบเทา / ไมขอเทียบโอนทุกรายวิชา (กรอกเฉพาะ และ )
เนื่องจาก (เหตุผล) ...................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ) ............................................................................
โทรศัพทที่ติดตอสะดวก .................................................
Email ..........................................................................

 ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ............................................................
 สําหรับคณะ
คําสั่ง โดยมติคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครัง้ ที่ ..................... เมื่อวันที่ ..................................
 อนุมัติใหเทียบโอน / เทียบเทารายวิชา ......................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
 ไมอนุมัติใหเทียบโอน / เทียบเทารายวิชา ................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ............................................................
ตําแหนง ............................................................
 สําหรับกองทะเบียนและประมวลผล
เรียน ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล
ดวยคณะ .................................................... ได  เห็นชอบ  ไมเห็นชอบ
ใหเทียบโอน / เทียบเทารายวิชาสําหรับนักศึกษาขางตนแลว เห็นสมควรแจง
 หนวยตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา งานประมวลผลและสําเร็จการศึกษา
 หนวยคํานวณผลการศึกษา

งานประมวลผลและสําเร็จการศึกษา

 หนวยรับลงทะเบียนเรียน

งานทะเบียนการศึกษา

 หนวยตารางเรียน ตารางสอบ

งานทะเบียนการศึกษา

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
(ลงชื่อ) ..............................................

คําชี้แจง
1. รับแบบฟอรมคํารองการเทียบโอน / เทียบเทารายวิชา จากตูแบบฟอรมกองทะเบียนและ
ประมวลผล หรือดาวนโหลดจากเว็บไซต http://reg.psu.ac.th
2. กรอกรายละเอียดใหครบถวน ชัดเจน และถูกตอง
3. ติดตออาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นชอบ
4. ยื่นคํารองพรอมแนบใบประมวลผลการศึกษา 1 ชุด ทีง่ านบริการการศึกษาของคณะใหมที่นักศึกษา
สังกัด
5. ติดตามผลการพิจารณาไดที่กองทะเบียนและประมวลผล หรือที่งานบริการการศึกษาของคณะใหม
( กรณียายคณะ) ประมาณ 2 สัปดาห หลังจากยื่นคํารอง
หมายเหตุ

นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายคณะ หรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา หรือผูที่เคยศึกษา

ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแลวผานการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยไดอีก หรือนักศึกษา
ที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ใหยื่นคํารองเพื่อขออนุมัติเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

อยางชาภายในสัปดาหแรกที่ยายเขาศึกษาหรือสัปดาหแรกที่เขาศึกษา แลวแตกรณี และคณะแจงผล
การพิจารณากอนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1
ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
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