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แบบฟอร์มคําร้องขอเทียบโอน 
学分转换申请表 

 

 วันท่ี（日）......... เดือน（月）.................... พ.ศ.（年） ................. 
         เรียน คณบดี / ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ （致 院长/学术部部长） 

本人 (Mr./ Mrs./ Ms.) ชื่อ（名）…………..…..…….…….….………..………. นามสกุล（姓）………….……..………………..………… กลุ่ม（组）…………. 
เบอร์โทรศัพท์（手机号）....................................................................... Email Address（邮箱地址）.............................................................. 
เลขประจําตัวนักศึกษา（学号）                                                       
ระดับ （学位） ปริญญาโท  （硕士学位）   ปริญญาเอก （博士学位）  อ่ืนๆ（其他）....................................... 
หลักสูตร/สาขาวิชา （专业）...............................................................................คณะ（院长）.............................................................................       
มีความประสงค์เทียบโอนรายวิชา 需要转换学分   
      กรณีเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น 若从其他学校转换学分 
      กรณีเทียบโอนการศึกษานอกระบบ หรือ เทียบโอนประสบการณ์ทํางาน 若从非正规教育转换学分或转工作经验学分  
      กรณีเคยศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ กรณีย้ายคณะ/เปลี่ยนสาขาวิชาใน PIM 
      在正大管理学院学过和在正大管理学院内转换院系或专业 
พร้อมนี้ได้แนบแบบแสดงรายวิชาท่ีขอเทียบโอนผลการเรียน และเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้  
已附上需要转换学分的课程和评审资料 
 1. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ  一份成绩单 
 2. สําเนาคําอธิบายรายวิชาเฉพาะรายวิชาท่ีขอเทียบโอนหน่วยกิตซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยสถาบันเดิมหรือคู่มือการศึกษาของสถาบันเดิม 
 需要转学分的课程描述复印件，由对方学校出具的证明或学习手册 
       3. สําเนาเปล่ียนชื่อ –นามสกุล จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 更改姓名证明复印件 

    
                                           

 
 
 

        1.ขั้นตอนการดําเนินการภายในคณะวิชาและหน่วยงานอ่ืน                    2.ขั้นตอนการดําเนินการจากสํานกัส่งเสริมวิชาการ         
 
  

เลขรับ  สสว.บว.11/2559 

ผู้รับ  ลงวันท่ี 

1.1 ความเห็นจากคณะกรรมการการเทียบโอน 
 จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการเทียบโอนจากคณะต่าง ๆ เทียบโอนได้ 
 จํานวน.............................วิชา คิดเป็นจํานวน..............................หน่วยกิต 
   

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

1.2 ความเห็นจากผอ.หลักสูตร/คณบดี            อนุมัติ            ไม่อนุมัติ 
........................................................................................................................ 
 

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

1.3 ความเห็นจากสํานักบัญชีและการเงิน               ชําระค่าธรรมเนียม 
เป็นจํานวนเงิน ........................................... บาท   
 
ลงนาม.......................................................  
( .............................................................. )       ............ /……….…/.……..…

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

2.3 ผลการดําเนินการ                 ดําเนินการแล้ว              ไม่ดําเนินการ 

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

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

ความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา 导师意见 
           ได้ตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษาแล้ว   
            已根据课程学习计划核对无误。 

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 
本人确认以上信息真实。 

ลงนามผู้ยื่นคําร้อง 申请人签名......................................... 
( .................................................................. )       .......... / ……..…. / ……… 

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

ลงนาม.............................................................. 
(....................................................................... )       ......../........./..............   
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แบบฟอร์มสรุปผลรายวิชาเทียบโอน 课程学分转换总结表 
 

ชื่อ – สกุล  姓名.....................................................เลขประจําตัวนักศึกษา 学号                                                   สาขาวิชา 专业.........................คณะ 院系..........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......................... 
 

รายวิชาที่ขอเทียบโอนจากสถาบันเดิม 对方学校的课程转换 รายวิชาที่ขอเทียบโอนในสถาบัน (สําหรับคณะกรรมการเทียบโอน) 
转换为正大管理学院的课程  (学分转换委员会) 

ความเห็น
คณะกรรมการ 
评委意见 

 
หมวดวิชา  
课程类型 

ลําดับ
ที่ 

序号 

รหัสวิชา 
课程代码 

ชื่อรายวิชา 
课程名称 

หน่วยกิต 
学分 

 
เกรด
ทีได้ 
成绩 

ลําดับ
ที่ 

顺序 

รหัสวิชา 
课程代码 

ชื่อรายวิชา 
课程名称 

หน่วยกิต 
学分 ได้ 

可转 

ไม่ได้ 
不 

可转 

ศึกษา
ทั่วไป 
公共

课 

แกน 
บังคับ 
必修

课 

เลือกเสร ี
自由

选修

课 

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

                                                                                                                                                                                   รวมหน่วยกิต 总学分    
        

   
 ประธานคณะกรรมการ / คณบดี ผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ

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

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

thanatapetub
Cross-Out



หน้า 3/5 
 

                                                                                     
 

                                           
 

       ใบรายงานผลเทียบโอนรายวิชา 
       课程学分转换汇总表 

     

          วันท่ี（日）......... เดือน（月）.................... พ.ศ.（年） ................. 
เรียน คณบดี （致  院长） 
本人 (Mr./ Mrs./ Ms.) ชื่อ（名）…………..…..…….…….….………….………. นามสกุล（姓）………….……..………………..…………… กลุ่ม（组）……………. 
เบอร์โทรศัพท์（手机号）....................................................................Email Address（邮箱地址）......................................................................... 
เลขประจําตัวนักศึกษา（学号）                                                                                            
ระดับ（学位）         ปริญญาโท  （硕士学位）          ปริญญาเอก（博士学位）     อ่ืนๆ（其他）............................ 
หลักสูตร/สาขาวิชา（专业）....................................................................................คณะ（院系）............................................................................. 
มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาท่ีศึกษามาจากสถาบันศึกษาเดิม เพ่ือยกเว้นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 
将原校已有成绩转到本校可免修部分课程如下: 

 

ลํา 
ดับ
序 
号 

รหัส/ชื่อวิชาท่ีเคยศึกษามาแล้ว 
已修过的课程代码/名称 

หน่วยกิต 
学分 

เกรด
成绩

รหัส/ชื่อวิชาท่ีขอเทียบโอน 
转换的课程代码/名称 

หน่วยกิต 
学分 

ความเห็น 
คณะกรรมการ 
评委意见

ได้  
可转

ไม่ได้ 
不可转

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

  

 
                 

 
 
 

      1.ขั้นตอนการดําเนินการการภายในคณะวิชา                        
 

 
 

เลขรับ  สสว.บว. 11-1/2559 

ผู้รับ  ลงวันท่ี 

1.1 ความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา  导师意见 
              ได้ตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษาแล้ว 
               已根据课程学习计划核对无误。 
ลงนาม 签名 .................................................  
            ( .......................................................... )   ......... / ……..…. / .………… 

1.2 ความเห็นจากคณบดี / ผู้อํานวยการหลักสูตร  (ต้นสังกัดรายวิชา) 
                   เทียบได้                       เทียบไม่ได้ 
 
ลงนาม .................................................   
( .......................................................... )                ......... / ……..…. / .………

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 
本人确认以上信息真实。 

ลงนามผู้ยื่นคําร้อง 申请人签名 ................................................  
( ............................................................................)    ......... / ……..…. / .……… 

thanatapetub
Typewritten Text
Printed on 



หนา 4/5 

 

（转换学分的课程） 

 
ตารางคะแนนสอบเทียบโอนประสบการณ 

นักศึกษามีความประสงคสอบเทียบโอนประสบการณ 
转换工作经验学分考试成绩登记表 

学生需要考试转换工作经验学分 

 
ช่ือ-สกุล（姓名）....................................................................เลขประจําตัวนักศึกษา（学号） 

รายวิชาท่ีขอเทียบโอน  1.รหัสวิชา（课程代码）...........................................ช่ือรายวิชา（课程名称）..................................................................... 

            2.รหสัวิชา（课程代码）...........................................ช่ือรายวิชา（课程名称）..................................................................... 

                             3.รหัสวิชา（课程代码）...........................................ช่ือรายวิชา（课程名称）.................................................................... 

เอกสารประกอบในการสัมภาษณ 面试资料                        1. ประวัติการอบรมของนักศึกษา 学生的培训经验 

รหัสวิชา 
课程代码 

หัวขอคําถาม 
问题题目 

ระดับคะแนน 
คะแนนรวม 
总成绩 

หมายเหตุ 
备注 

ดีมาก 
良好 

พอใช 
一般 

ปรับปรุง 
差 

       
      
      
      

       
      
      
      

       
      
      
      

 รวม
คะแนน 
总成绩 

 
 

 

    

หมายเหต:ุ  ดีมาก = ตอบถูก 70% ข้ึนไป    良好  = 得分占总分 70%以上               ผาน   合格 
（备注） พอใช  =  ตอบถูก 50% - 69%   一般  = 得份占总分 50% - 69%                                  
 ปรับปรุง = ต่ํากวา 50%             差  =  得份占总分低于 50%                  ไมผาน 不合格 
                      

          
          
    คณะกรรมการ 评委 1.)……………………………………………………………… 

 

     คณะกรรมการ 评委 2.)………………………………………………………………
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         ยื่นแบบฟอร์มคําร้องขอเทียบโอนท่ีคณะต้นสังกัดของนักศึกษา 学生将申请表送至学生所属院系 

       1. อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษา 导师跟课程学习计划核对 
              2. คณะกรรมการเทียบโอนประจําคณะตรวจสอบ/พิจารณาและตรวจสอบแบบ 
               แสดงรายวิชาแนบท้าย 

学院的学分转换委员会审查/评审学分转换资料 
              3. ความเห็นของคณะกรรมการการเทียบโอนจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการ 
               การเทียบโอนจากคณะต่าง ๆ 
 学分转换委员会从每个学院的学分转换委员会的决议提出意见 
              4. หัวหน้าสาขา/คณบดี รับความเห็นชอบ เทยีบได้/เทียบไมไ่ด้ 

 课程主任/院长接受批准同意结果 
    

 
 

ข้ันตอนในการดําเนินการ 
申请流程 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

นักศึกษาขอรับแบบฟอร์มคําร้อง ที่เคาน์เตอร์บริการ สํานักส่งเสริมวิชาการ (สสว.)  
หรือ ดาวน์โหลดเอกสารในหน้าข่าวประกาศ ที่ http://reg.pim.ac.th 

学生到学术部领取申请表 
或者进入 http://reg.pim.ac.th 网页下载申请表 

6.เสนอต่อผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ\ให้อนุมัติในการเทียบโอน 
送至学术部，由学术部部长批准同意 

 5.นักศึกษาชําระค่าธรรมเนียมการเทียบโอน (สํานักบัญชีและการเงิน)     
学生到财务部缴费 

สําเร็จ 
完成

7.สํานกัสง่เสริมวิชาการ บนัทกึผลการเทียบโอนในระบบ VN-Caller 
学术部工作人员在系统上输入学分转换结果 
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