
  สวท.ทบ15 

 

คำรองขอเทียบโอนผลการเรียน / การโอนผลการเรียน / 

การเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ 
 
 

        ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ...............................................................รหัสนักศึกษา................................. 

คณะ...................................................................................สาขาวิชา.................................................................. 

เปนนักศึกษาระดับ  ระดับ ปวส.     ระดับปริญญาตรี      ระดับปริญญาโท 

มีความประสงค (โปรดระบุหัวขอท่ีตองการดำเนินการ) พรอมแนบใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

ประกอบ 

 1. เทียบโอนผลการเรียน (กรณีนักศึกษาเคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอ่ืนมาแลวไมเกิน 5 ป 

และเคยศกึษาหรือสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ) ใชเอกสารประกอบหมายเลข 1 

 [   ] เคยศกึษาหรือสำเร็จการศกึษษจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

           [   ] เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่น จากสถาบัน............................................................ 

 [   ] กรณีโอนยายสถานศกึษา มาจากสถาบัน................................................................... 

 2. โอนผลการเรียน (กรณียายคณะ) ใชเอกสารประกอบหมายเลข 2 

 [   ] โอนยายคณะ 

 3. เทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ ใชเอกสารประกอบหมายเลข 1 

 ผลงานที่ขอเทียบโอน 

 1. .................................................................................................................................. 

 2. .................................................................................................................................. 

 รวมเทียบโอนผลการเรียน .............................รายวิชา จำนวน..........................หนวยกิต  

 

 

ลงชื่อ..............................................นักศึกษา 

(............................................................) 

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

 

 

 

 

 

 

 

          มีตอดานหลัง  

 

 

 



  สวท.ทบ15 

ขั้นตอนการลงความเห็น / การอนุมัติ 

1. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ...............................................(...../......./........) 

2. ความเห็นของหัวหนาสาขา 

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

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

ลงชื่อ...............................................(...../......./........) 

3. ความเห็นของรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ...............................................(...../......./........) 

4. ความเห็นของคณบดี 

[   ] อนุมัติ            [   ] ไมอนุมัติ 

ลงชื่อ...............................................(...../......./........) 

6. งานคลัง 

    ไดรับชำระเงนิเรียบรอยแลว จำนวน.....................บาท  

    ตามใบเสร็จเลมที่..........................เลขที่......................... 

     ลงชื่อ.................................... (....../....../.......) 

6. งานทะเบียนและประมวลผล  

   ตรวจสอบ / ดำเนินการ 

     ลงชื่อ.................................... (....../....../.......) 

       เจาหนาที่ผูดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  สวท.ทบ15 

แบบขอเทียบโอนผลการเรียน 
ใชประกอบคำรองเทียบโอนผลการเรียน / การโอนผลการเรียน / การเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ 

*ตองแนบหลักฐานใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ประกอบ 

ช่ือ – สกุล ..............................................................................รหัส.........................................คณะ........................................................สาขา..................................................... 

นักศึกษาระดับ  ระดับ ปวส.  ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท ชั้นปที่.............. 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน มีดังนี้ 
รายวิชา / ผลการเรยีนท่ีเคยศึกษามาแลว รายวิชาที่เทียบโอนไดในหลักสูตรปจจบุัน 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อรายวชิา หนวยกิต เกรดที่ได ลำดับ รหัสวิชา ชื่อรายวชิา หนวยกิต 

1 8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 

     ความหมายและลักษณะของการวิจัย 

ประเภทของการวิจัย เทคนิคการวิจัย

แบบตาง ๆ รูปแบบ กระบวนการ และ

การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การ

เขียนเคาโครงหัวขอวิทยานิพนธหรือภาค

นิพนธ การสรางเครื่องมือวิจัย สถิติ

พ้ืนฐานและสถิติอางอิงเพ่ือการวิเคราะห

ขอมูล ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล การ

เขียนรายงานและการเผยแพรงานวิจัย 

การประเมินสังเคราะหและการนำ

ผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาในระดับที่เก่ียวของ 

3(2-2-5) A 1 ED-071-801 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

     กระบวนทัศน ลักษณะและขอบขายของการวิจัย

ทางการบรหิารการศึกษา 

กระบวนการและการออกแบบการวิจัย เครื่องมือวิจัย การ

รวบรวมขอมูล สถิติเพ่ือการวิจัย การวิจัยสถาบันและการ

วิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยและพัฒนา 

การวิจัยอนาคต การวิจัยแบบผสานวิธี ขอเสนอ

โครงการวิจัย รายงานการวิจัยและการเผยแพร การ

สังเคราะหและการนำผลวิจัยไปใชเพ่ือการบริหารและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3(2-2-5) 

2         

         

         

เอกสารหมายเลข 1 



  สวท.ทบ15 
รายวิชา / ผลการเรยีนท่ีเคยศึกษามาแลว รายวิชาที่เทียบโอนไดในหลักสูตรปจจบุัน 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อรายวชิา หนวยกิต เกรดที่ได ลำดับ รหัสวิชา ชื่อรายวชิา หนวยกิต 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



  สวท.ทบ15 
รายวิชา / ผลการเรยีนท่ีเคยศึกษามาแลว รายวิชาที่เทียบโอนไดในหลักสูตรปจจบุัน 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อรายวชิา หนวยกิต เกรดที่ได ลำดับ รหัสวิชา ชื่อรายวชิา หนวยกิต 

         

         

 

รวมเทียบโอนได............................ รายวิชา  จำนวน..........................หนวยกิต 

ข้ันตอนการลงความเห็น / การอนุมัติ 

 คณะกรรมการประจำหลักสูตร ไดเห็นชอบและอนุมัติผลการเทยีบโอนของนักศึกษาแลว 

1. ลงชื่อ .............................................................. ประธานหลักสูตร (....../......./........) 2. ลงชื่อ...............................................................กรรมการหลักสูตร(....../......./........) 

          (..............................................................)      (.............................................................) 

3. ลงชื่อ .............................................................. กรรมการหลักสูตร (....../......./........) 4. ลงชื่อ...............................................................กรรมการหลักสูตร(....../......./........) 

          (..............................................................)      (.............................................................) 

5. ลงชื่อ .............................................................. กรรมการหลักสูตร (....../......./........) 6. ลงชื่อ...............................................................กรรมการหลักสูตร(....../......./........) 

          (..............................................................)      (.............................................................) 



  สวท.ทบ15 

แบบขอโอนผลการเรียน (โอนรายวิชา) 
(กรณียายคณะ) 

ช่ือ – สกุล ...................................................................รหสันักศึกษา..................................................................... 

คณะ.............................................................................สาขาวิชา............................................................................ 

นักศึกษาระดับ  ระดับ ปวส.  ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท ชั้นปที่.............. 

รายวิชาที่ขอโอน มีดังนี้ 

รายวิชาที่ไดรับอนุมัตใิหโอนยายผลการเรียนมาคณะ / สาขาใหม 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต เกรดที่ได ภาคท่ีเรียนวิชานั้นๆ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

รวมรายวิชาที่โอนได.........................................รายวิชา จำนวน.........................หนวยกิต 

 

ลงชื่อ......................................................นักศึกษา (....../......./.......) 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 2 



  สวท.ทบ15 

 

ขั้นตอนการลงความเห็น / การอนุมัติ 

 คณะกรรมการประจำหลักสูตร ไดเห็นชอบและอนุมัติผลการเทียบโอนของนักศึกษาแลว 

 

1. ลงชื่อ .............................................................. ประธานหลักสูตร (....../......./........)  

          (..............................................................)  

 

2. ลงชื่อ...............................................................กรรมการหลักสูตร(....../......./........) 

(.............................................................) 

 

3. ลงชื่อ .............................................................. กรรมการหลักสูตร (....../......./........)  

          (..............................................................)  

 

4. ลงชื่อ...............................................................กรรมการหลักสูตร(....../......./........)   

 (.............................................................) 

 

5. ลงชื่อ .............................................................. กรรมการหลักสูตร (....../......./........)        

          (..............................................................)       

 


