
ขั้นตอนการโอนรายวิชาของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ระดับ ปวช. และปริญญาตรี

 งานทะเบียนตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินและดําเนินการบันทึกการโอนรายวิชา

นักศึกษาเขียนคํารองแจงความจํานงขอโอนรายวิชา

วิชาการคณะสงคํารองท่ีผานการอนุมัติแลวใหงานทะเบียน

นักศึกษา มจพ.ปราจีนฯ

แจงนักศึกษาชําระเงิน

ท่ีกองคลัง

สงอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา

รายวิชาและเนื้อหาเบ้ืองตน

นําเสนอหัวหนาภาควิชาพิจารณากลั่นกรอง

รองคณบดี/รองผูอํานวยการ

ฝายวิชาการอนุมัติ

งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาตรวจสอบกับระเบียบ/คิดเงิน

แจงภาควิชาตา

ชําระเงินท่ีกอ

มนักศึกษา

งงานปราจีนฯ

กองงานป

สําเนาใบเสร็จให

ราจีนฯ 
งานทะเบียน

นักศึกษานําใบเสร็จและเอกสาร

การโอนรายวิชาใหงานทะเบียน

นักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ

Yes 

No 

Yes 

No 

ขั้นตอนเสร็จส้ินสมบูรณ

 
 

 เตรียมเอกสารที่ใชพิจารณาการเทียบโอน 

 1. คํารองการเทียบโอนรายวิชา  และเอกสารประกอบการขอเทียบรายวิชา (หนา 3/3) 

 2. สําเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) 
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การเทียบโอนรายวิชา 
 

 คุณสมบัติของผูที่จะขอเทียบโอน  

มหาวิทยาลัยจะอนุมัติใหมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา

ตามอัธยาศัยเฉพาะผูที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

1. มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามขอ 7 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา

ดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 

2. ผานการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

เรียบรอยแลว 

3. รายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน   ตองมีคะแนนหรือผลการประเมินไมต่ํากวา  C  หรือ  2.00  หรือ

เทียบเทา 

4. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบหรือหลักฐานแสดงความรูและประสบการณจากการศึกษานอก

ระบบ และ  /  หรือการศึกษาตามอัธยาศัยตองมีอายุไมเกิน  3  ป  นับจากวันส้ินสุดภาคการศึกษา 

ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน  หรือวันสุดทายของประสบการณที่ยื่นขอรับการประเมิน 

5. ไดรับอนุมัติการเทียบโอนรายวิชากอนการอนุมัติผลการศึกษาในรายวิชา  ที่ขอเทียบโอน 
  

 การดําเนนิการขอเทียบโอน 

นักศึกษาที่ประสงคจะขออนุมัติการเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน  ใหดําเนินการ ดังนี้ 

1. แจงความจํานงถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา  กองบริการการศึกษา  ภายใน 15 วันนับจาก       

วันเปดภาคการศึกษาที่ประสงคจะยื่นคํารองขอเทียบโอน 

2. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ  อาทิ  ระเบียบผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียด

เนื้อหาวิชาที่ไดเรียนไปแลวใหติดตอสถาบันเดิมจัดสงมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

3. หลักฐานแสดงความรูและประสบการณจากการศึกษานอกระบบ และ / หรือการศึกษาตามอัธยาศัย  

นักศึกษาเปนผูนําสงดวยตนเองที่ภาควิชา 

การเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ 

 การเทียบโอนของนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย 

  1. รายวิชาเดิมที่ขออนุมัติเทียบโอนตองมีเนื้อหาวิชาอยูในระดับเดียวกัน  และมีปริมาณเทากันหรือ 

  ไมนอยกวารายวิชาในหลักสูตรใหม 

  2. นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 การนับระยะเวลาการศึกษา 

  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน  สามารถศึกษาไดไมเกินระยะเวลาสองเทาของหลักสูตร  กรณีโอนมา

จากสถาบันเดิมใหนับระยะเวลาการศึกษาจากสถาบันเดิมรวมดวย 

  -  การนับหนวยกิตรายวิชาที่เทียบโอนเปนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามหลักสูตร  แตไมนํามาคํานวณ

แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเดิม 

  -  การใหปริญญาเกียรตินิยม 

   นักศึกษาที่เทียบโอนไมมีสิทธิไดรับเกียรตินิยม 
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สรุปสาระสําคัญของระเบียบการเทียบโอนรายวิชา 
(การศึกษาในระบบภายในมหาวิทยาลัย) 

ระดับ ปวช.  และปริญญาตรี 
 1. ยื่นคํารองแจงความจํานงถึงงานทะเบียนฯ ภายใน 15 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา 
 2. รายวิชาทีโ่อนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 3. รายวิชาทีโ่อนตองมีอายุไมเกิน 3 ปการศึกษา 
 4. รายวิชาทีโ่อนตองไดเกรดไมต่ํากวา C หรือ 2.00 
 5. รายวิชาทีโ่อน จะไมนํามาคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย  และระดับปริญญาตรีไมมีสิทธิ ์
    ไดเกียรตินยิม 

  6. ระเบียบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการโอน ระดบั ปวช. และปริญญาตรี   พ.ศ. 2552   
 (ใชกับนักศกึษาเลขประจําตัว 53 เปนตนไป) 
      -  คาโอนหนวยกิตรายวิชาละ 300 บาท 

 
หมายเหต ุ  

การโอนรายวิชาของนักศึกษาที่ศึกษาตางสถาบัน  การโอนจากการศึกษานอกระบบหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบปจจุบันยังมิไดดําเนินการตามระเบียบเนื่องจากยังไม
มีใครเขาเกณฑ 
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                                                                                                                                                                   หนา 1/3 
       เลขที่.............................. 

คํารองการขอเทียบโอนรายวิชา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วันที่ ...............เดือน...................................พ.ศ.……………… 

เร่ือง การเทียบโอนรายวิชา  
เรียน  รองคณบดี/รองผูอํานวยการ  ฝายวิชาการคณะ...............................................................      

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..................................................................    เลขประจําตัว.............................................
สาขาวิชา.................................................................. ภาควิชา.....................................................................ช้ันปที่..........................
มีความประสงค  ขอเทียบโอนรายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
 (     )  วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  พ.ศ.2552  ขอ 15  การโอนผลการเรียน 
 (     )  วาดวย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.2552  ขอ 13  การโอนรายวิชา                                    
จึงขอเทียบโอนรายวิชาเดิมกับรายวิชาในหลักสูตร...................................................... สาขาวิชา........................... พ.ศ..................

จํานวน....................วิชา รวม........................หนวยกิต (สามารถโอนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร)  
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการโอนรายวิชา หนา 3/3   กรณีมีขอสงสัยโปรดติดตอขาพเจา โทรศัพท.................................. 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

    
 ขอแสดงความนับถือ 

           ลงช่ือ............................................... นักศึกษา 
 (....................................................) 

                     
 
 

ดําเนินการผานคํารอง 
(./ ) อาจารยที่ปรึกษา 
(./ ) หัวหนาภาควิชา 
(./ ) วิชาการคณะตรวจสอบ/บันทึกเสนอ 
(./ ) รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ  
       ผานเร่ือง / อนมุัติ 
(./ ) วิชาการคณะสงคํารองใหงานทะเบียนดําเนินการ 
(./ ) รองอธิการบดีฝายวิชาการ การตรวจสอบ 

ความเห็นอาจารยท่ีปรึกษา............................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................             

 ลงนาม.................................................... 
 (...............................................................)  

ความเห็นหัวหนาภาควิชา............................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................  

 ลงนาม................................................ 
   (...............................................................)  

Supaporn/Mydoc/คณะเทคโน/คํารองโอนวชิาเรียน53 



                   หนา 2/3 
วิชาการคณะตรวจสอบ / บันทึกเสนอ 

เรียน  รองคณบดี / รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 

 เพื่อโปรดพิจารณา....................................................................................................................................................า
.......................................................................................................................................................................   
     
 ลงนาม................................................  
 (...............................................................)  
ความเห็นรองคณบดี / รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 

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

กรณีเสนอขออนุมัติรองอธิการบดีฝายวิชาการ  
 
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
ความเห็นรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................   

 ลงนาม...................................................... 
  (...............................................................) 
 ................./......................../.................... 
หมายเหตุ  

1. นักศึกษาตองยื่นคํารองถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาภายใน 15 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา 
2. เมื่อชําระเงินคาโอนรายวิชาเรียบรอยแลว  ตองถอนรายวิชาที่ไดรับการอนุมัติใหโอนออก 
3. ตรวจสอบผลการโอนรายวิชา  หลังจากมีการอนุมัติผลการศึกษาของภาคการศึกษาแรก  

โดยการขอ  Transcript 
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    เอกสารประกอบการโอนรายวิชา       หนา 3/3 
    

เรียน  รองคณบดี / รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 
 ขาพเจา นาย/นาง/ นางสาว................................................... เลขประจําตัว.................................. สาขาวิชา..................... 
มีความประสงคจะขอนํารายวิชาเดิม มาเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตร....................................................................................... 
พ.ศ........................ ดังนี้     ขอสังเกต  1. รายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน   ตองมีคะแนนไมตํ่ากวา  C หรือ 2.00 

2. ผลการเรียนตองมีอายุไมเกิน 3 ป  นับจากวันสิ้นสุดภาคการศึกษา ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

ผลการพิจารณา ลํา 
ดับ 

รหัสวิชา
เดิม 

ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ) 
หนวย 
กิต 

ผลการ
เรียน 

รหัสวิชาใหม 
หนวย 
กิต ได ไมได 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         

รวม       
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 ลงช่ือ......................................................นักศึกษา 
 (.............................................................) 
 ................./......................../.................... 

คาธรรมเนียมการโอนรายวิชา 

 วิชาละ   300.-  บาทจํานวน.............. วิชา เปนเงิน  =     บาท 

          งานทะเบียนตรวจสอบความถูกตองตามระเบียบและการชําระเงิน 

O  ถูกตอง       ดําเนินการบันทึกการโอนลงระบบฐานขอมูล                                           

O ไมถูกตอง   แจงคณะดําเนินการติดตามนักศึกษา 
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เอกสารใชประกอบการโอนรายวิชา 
 1. สําเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) 
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