
 

                   
 
                       
                        กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Registrar's Division, Prince of Songkla Universityชี้แจง 
ค าร้องขอโอน/เทียบโอนรายวิชา (ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี) 

Course(s) Transfer/Equivalence Request Form (For Undergraduate Student) 
 

ค าช้ีแจง 
                   

1. รับแบบฟอร์มค ำร้องขอโอน/เทียบโอนรำยวิชำ (สน.88) จำกตู้แบบฟอร์มกองทะเบียนและประมวลผล หรือดำวน์โหลด 
จำกเว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th 
2. กรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้อง พร้อมแนบใบประมวลผลกำรศึกษำ 1 ชุดกรณีเป็นรำยวิชำจำกคณะอื่น หรือวิทยำเขต
อื่น หรือสถำบันอุดมศึกษำอื่น ขอใหแนบค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 1 ชุด 
3. ติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำให้ควำมเห็นชอบ 
4. ยื่นค ำร้องที่งำนบริกำรกำรศึกษำของคณะ/วิทยำลัยที่นักศึกษำสังกัด 
5. ติดตำมผลกำรพิจำรณำได้ที่กองทะเบียนและประมวลผล หรือท่ีงำนบริกำรกำรศึกษำของคณะ/วิทยำลัย ประมำณ       2 สัปดำห์หลังจำก
ยื่นค ำร้อง 
6. ขอให้ศึกษำรำยละเอียดกำรรับโอน/เทียบโอนรำยวิชำจำกระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรศึกษำช้ันปริญญำตรี พ.ศ. 2552 
และ พ.ศ. 2558 
 
                    หมายเหตุ: นักศึกษำรหัส 52-57 ที่ได้รับอนุมัติให้ย้ำยคณะ หรือประเภทวิชำ หรือสำขำวิชำ หรือผู้ที่เคยศึกษำใน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์และผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยได้อีก หรือนักศึกษำที่รับโอนมำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น ให้ยื่น
ค ำร้องเพื่อขออนุมัติเทียบโอนหรือรับโอนรำยวชิำอย่ำงช้ำภำยในสัปดำห์แรกที่ย้ำยเข้ำศึกษำหรือสัปดำห์แรกที่เข้ำศึกษำ  แล้วแต่กรณี และ
คณะแจ้งผลกำรพิจำรณำก่อนสิ้นสุดกำรสอบกลำงภำคของภำคกำรศึกษำนั้น ๆ ทั้งนี้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี1 ปีกำรศึกษำ 2555 เป็นต้นไป 
 

                               Explanation 
 

1. Download the request form from the webs ite of the Registrar’s Division (http://reg.psu.ac.th). 
2.   Complete the form clearly and accurately (attach a copy of the transcript for a course transfer’s 
request or a copy of the course description  for a course equivalence’s request). 
3.   Contact the advisor for permission to apply for the request. 
4.   Submit the request to the Education service of new faculty/college. 
5.   Check the result of the request at the Registrar’s Division or the Education Service of the proposed 
new Faculty/College about two weeks after submission. 

 

Remarks: 
 

Student must submit the request to the faculty in the first semester of study in new university/faculty/college/field of 
study (student ID from 52xxxxxxxx to 57xxxxxxxx must submit the request in a week and student ID from 58xxxxxxxx 
onward in two weeks). 

 

http://reg.psu.ac.th/


 
 

                         
 

กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Registrar's Division, Prince of Songkla University 

 

1. เรื่อง การขอโอน/เทียบโอนรายวิชา  
Request for Course(s) Transfer/Equivalence 

 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล / Dear Director of Registrar’s Division 
 

  ข้ำพเจ้ำ(นำย/นำง/นำงสำว)……………………………………………………………............รหสันักศึกษำ………………………………..

คณะ……………………………………………....สำขำ……………………………………….........................ช้ันปีท่ี……………………………………………………… 

เนื่องจำกข้ำพเจ้ำ 

           ( ) สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ 

           ( ) ได้รับอนุมัติให้ย้ายประเภทวิชา/สาขาวิชาจาก.................................................มาเป็น...................................................                  

               ต้ังแต่ภาค............................ปีการศกึษา........................... 

           ( ) ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ/วิทยาลัยจาก..............................................................มาเป็น....................................................                  

               ต้ังแต่ภาค............................ปีการศึกษา........................... 

           ( ) ได้รับอนุมัติให้ย้ายมหาวิทยาลัยจาก......................................................................มาเป็น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                  

               ต้ังแต่ภาค............................ปีการศึกษา........................... 

           ( ) ได้รับอนุมัติใหเ้ข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง ต้ังแต่ภาค.................................ปีการศึกษา................................................                  

           ( )  อื่น ๆ....................................................................................................           

ขอยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือ    ( ) ขอโอนรายวิชา           ( ) ขอเทียบโอนรายวิชา 

ดังรายละเอียดในใบแสดงรายวิชารับโอน/เทียบโอน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

           
              ลงช่ือ/Signature  ..................……………………………………………….. 
                                                                                    เบอร์โทร./Phone Number............……………………………………… 
 

Name Mr./Mrs./Miss                                                                  Student ID 

Faculty                                     Field of Study                                       Year of Study 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
เลขท่ีรับ ................................. 
วันท่ี ..................................... 

Due to   

admission to the university 

approval to move from the field of study                                     to 

approval to move from the faculty/college                                   to 

in the semester            academic year                       

 

in the semester             academic year                       

other                                     

in the semester             academic year                       

approval to move from the university                                                to Prince of Songkla University 

request for                                  course(s) transfer           course(s) equivalence                

the details are in the attachment  

for your consideration 

approval to study for the second degree in the semester            academic year                       



 

2.ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา    Advisor’s Comments 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 
3.ส าหรับคณะ  For Faculty 

 
 

ค ำสั่ง โดยมติ  ( ) ที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ/วิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งท่ี ..............................เมื่อวันท่ี....................................... 
   

                  ( ) หรือมติเวียน เมื่อวันท่ี................................................... 
 

( ) อนุมัติให้รับโอน/เทียบโอนรำยวิชำ............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

( ) ไม่อนุมัติให้รับโอน/เทียบโอนรำยวิชำ.......................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

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

                                                                                        (ต ำแหน่ง).…………………..….........………………… 
 
  

4.ส าหรับกองทะเบียนและประมวลผล    For Registrar’s Division 
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 
 
                      ด้วยคณะ/วิทยำลัย.................................................................................. ได้ ( ) เห็นชอบ    ( ) ไม่เห็นชอบ  
ให้รับโอน/เทยีบโอนรำยวิชำส ำหรบันักศึกษำข้ำงต้นแล้ว เห็นสมควรแจ้ง 
 

                       ( ) หน่วยตรวจสอบกำรส ำเรจ็กำรศึกษำ งำนประมวลผลและส ำเร็จกำรศึกษำ 
                       ( ) หน่วยค ำนวณผลกำรศึกษำ             งำนประมวลผลและส ำเร็จกำรศึกษำ 
                       ( ) หน่วยรับลงทะเบียนเรียน               งำนทะเบียนกำรศึกษำ 
 

ด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

                                                                                                              ลงช่ือ  ........………………….........… 
          

                                                                                                              วันท่ี  ........…………………..........…          
                                                                                                                                                             
 

 
 
 



ชื่อ-สกุล (Name - Surname)....................................................................................................................... รหสันักศึกษา (Student ID)..............................................................

คณะ (Faculty)................................................................................................................. ประเภทวชิา/สาขาวชิา (Field of Study).........................................................................................................

( ) สอบคัดเลือกเข้ามหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ได้
    admission to the university

( ) อื่น ๆ..................................................................................................
    other

ผลการ
รหสัวชิา ชื่อรายวชิา จ านวน รหสัวชิา ชื่อรายวชิา จ านวน หมวดวชิา/กลุ่มวชิา พจิารณา
Subject Course Title นก. Subject Course Title นก. Courses Approved/  

Codes C A N Credits Codes Credits Rejected

ใบแสดงรายวชิารับโอน/เทยีบโอน Course(s) Transfer/Equivalence List

ล าดับ
ที่   
No.

ประเภทวชิา
Subject Type

รายวชิาที่ได้ศึกษามาแล้ว รายวชิาที่รับโอน/เทยีบโอนได้ในหลักสูตร

    approval to move from the field of study                                                          to                                                           in semester          academic year

    approval to move from the faculty/college                                             to                                                            in semester          academic year

( ) ได้รับอนุมัติใหย้้ายประเภทวชิา/สาขาวชิา จาก................................................................................มาเปน็........................................................................ต้ังแต่ภาค..................ปกีารศึกษา............................

( ) ได้รับอนุมัติใหย้้ายคณะ/วทิยาลัย จาก................................................................................มาเปน็........................................................................ต้ังแต่ภาค..................ปกีารศึกษา............................

( ) ได้รับอนุมัติใหย้้ายมหาวทิยาลัย จาก................................................................................มาเปน็ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ต้ังแต่ภาค..................ปกีารศึกษา............................

( ) ได้รับอนุมัติใหเ้ข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ต้ังแต่ภาค...................................ปกีารศึกษา...............................................
    approval to study for the second degree in the semester         academic year                      

    approval to move from the university                                                   to Prince of Songkla University in semester          academic year              



ผลการ
รหสัวชิา ชื่อรายวชิา จ านวน รหสัวชิา ชื่อรายวชิา จ านวน หมวดวชิา/กลุ่มวชิา พจิารณา
Subject Course Title นก. Subject Course Title นก. Courses Approved/  

Codes C A N Credits Codes Credits Rejected

รวมจ านวน.....................................รายวชิา .....................................หน่วยกิต
Total                                subject(s)                         credit(s)

          ลงชื่อ/signature……………………………………………………………………….……………………………………..

          ต าแหน่ง/Position..........................................................................................................................

          วนัที่/Date……………………………………………………………………………………………….……………………..

ล าดับ
ที่   
No.

รายวชิาที่ได้ศึกษามาแล้ว รายวชิาที่รับโอน/เทยีบโอนได้ในหลักสูตร
ประเภทวชิา
Subject Type

-2-


