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             แบบขอเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
       เขียนท่ี..........................................................

วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ..................

เรื่อง    ขอเทียบโอนผลการเรียน

เรียน    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

             ด้วย (นาย/นางสาว)..............................................นามสกุล....................................เกิดวันท่ี............เดือน......................พ.ศ......................

เลขประจําตัวประชาชน.................................จบการศึกษาระดับ......................................วุฒิการศึกษา................................สาขาวิชา........................

ปีการศึกษา.......................................จากสถานศึกษา..................................สังกัด...............................อําเภอ...........................จังหวัด........................

มีความประสงค์ขอเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะ.....................................................สาขาวิชา...........................................................

หลักสูตร              ปริญญาตรี ปริญญาตรี  (ต่อเน่ือง)

ปีการศึกษา....................................................โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา   ดังน้ี

(ให้ทําเครื่องหมาย  √  ในช่อง   เพ่ือระบุเอกสารประกอบการพิจารณา)

               แบบแสดงรายวิชาท่ีขอเทียบโอน

ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)

โครงสร้างหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาหลักสูตร.........................................................................................

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .........................................................................................

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  จักขอบคุณอย่างยิ่ง

                  ลงช่ือ......................................................ผู้ยื่น

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

เรียนคณบดีคณะ.................................................................. (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล)

ได้ตรวจสอบเอกสาร / หลักฐานแล้ว  เห็นว่า

สามารถรับแบบการขอเทียบโอนผลการเรียนได้

สามารถรับแบบการขอเทียบโอนผลการเรียนได้  แต่ขาดหลักฐาน..................................................................................

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

ไม่สามารถรับแบบการขอเทียบโอนผลการเรียนได้  เน่ืองจาก........................................................................................

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

                  ลงช่ือ..............................................................

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

               ตําแหน่ง...........................................................

วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ...............
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          แบบแจ้งผลการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
เขียนท่ี................................................................

วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ...............

เรื่อง    ผลการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน

เรียน    คณบดีคณะ.................................................

             ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียนหรือความรู้  ของคณะ..................................ได้ดําเนินการ

เทียบโอนผลการเรียนหรือความรู้ของ  (นาย/นางสาว)............................................นามสกุล................................รหัสประจําตัว..............................

เกิดวันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ....................เลขประจําตัวประชาชน...................................จบการศึกษาระดับ..........................................

วุฒิการศึกษา.........................สาขาวิชา.....................................จากสถานศึกษา..............................สังกัด..............................อําเภอ...........................

จังหวัด............................ซึ่งขอเทียบโอนผลการเรียนหรือความรู้เพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะ...........................สาขาวิชา................................................

หลักสูตร.................................ปีการศึกษา.................ปรากฏผลการเทียบโอนผลการเรียนได้    จํานวน.........................หน่วยกิต  ดังเอกสารแนบ

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบผลการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนหรือความรู้  จักขอบคุณอย่างยิ่ง

                ลงช่ือ.............................................................

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

                                                            ประธานคณะกรรมการพิจารณา

                                                    ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนหรือความรู้

                ลงช่ือ.............................................................                 ลงช่ือ.............................................................

      (............................................................)       (............................................................)
                กรรมการพิจารณา ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนหรือความรู้                 กรรมการพิจารณา ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนหรือความรู้

                ลงช่ือ.............................................................                 ลงช่ือ.............................................................

      (............................................................)       (............................................................)
                กรรมการพิจารณา ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนหรือความรู้                 กรรมการพิจารณา ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนหรือความรู้

เรียนประธานคณะกรรมการประจําคณะ

เพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติ      ผลการเทียบโอนผลการเรียนหรือความรู้ 

ไม่อนุมัติ

                  ลงช่ือ..............................................................

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

    คณบดีคณะ..............................................

วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ...............
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             แบบแจ้งผลการอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
เขียนท่ี................................................................

วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ...............

เรื่อง    การอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน

เรียน    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

             ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียนหรือความรู้  ของคณะ..................................ได้ดําเนินการ

เทียบโอนผลการเรียนหรือความรู้ของ  (นาย/นางสาว)............................................นามสกุล................................รหัสประจําตัว..............................

เกิดวันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ....................เลขประจําตัวประชาชน...................................จบการศึกษาระดับ..........................................

วุฒิการศึกษา.........................สาขาวิชา.....................................จากสถานศึกษา..............................สังกัด..............................อําเภอ...........................

จังหวัด............................ซึ่งขอเทียบโอนผลการเรียนหรือความรู้เพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะ...........................สาขาวิชา................................................

หลักสูตร.................................ปีการศึกษา.................ปรากฏผลการเทียบโอนผลการเรียนได้    จํานวน.........................หน่วยกิต  ดังเอกสารแนบ

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบผลการอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียนหรือความรู้  จักขอบคุณอย่างยิ่ง

                  ลงช่ือ.............................................................

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

          คณบดีคณะ.............................

                  ลงช่ือ.............................................................                   ลงช่ือ.............................................................

   (............................................................)    (............................................................)
             กรรมการประจําคณะ             กรรมการประจําคณะ

                  ลงช่ือ.............................................................                   ลงช่ือ.............................................................

   (............................................................)    (............................................................)
             กรรมการประจําคณะ             กรรมการประจําคณะ

                  ลงช่ือ.............................................................                   ลงช่ือ.............................................................

   (............................................................)    (............................................................)
             กรรมการประจําคณะ             กรรมการประจําคณะ

ทราบ

แจ้งฝ่ายทะเบียนและประมวลผลดําเนินการบันทึกข้อมูล   และแจ้งผลแก่นักศึกษา

และคณะเพ่ือทราบ

                  ลงช่ือ..............................................................

              (นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ)

          อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ...............
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                                 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
                           แบบแสดงรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน   ปีการศึกษา..............................

    ชื่อ  (นาย/นางสาว)..................................................................................... นามสกุล...........................................................  

              คณะ............................................... สาขาวิชา......................................................... หลักสูตร.................................................

                       ตารางเทียบโอนผลการเรียน   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

      ผลการพิจารณาของ
            คณะกรรมการ

รวม

รายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน

ส่วนที่  1  :  นักศึกษากรอกรายวิชาที่ขอเทียบโอน

ที่ รหัสวิชา

ส่วนที่  2  :  คณะกรรมการเทียบโอนกรอกผลการเทียบโอน

หน่วยกิตรายวิชารหัสวิชาที่
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                                 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
                           แบบแสดงรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน   ปีการศึกษา..............................

    ชื่อ  (นาย/นางสาว)..................................................................................... นามสกุล...........................................................  

              คณะ............................................... สาขาวิชา......................................................... หลักสูตร.................................................

                       ตารางเทียบโอนผลการเรียน   หมวดวิชาเฉพาะ

      ผลการพิจารณาของ
            คณะกรรมการ

รวม

หน่วยกิต

ส่วนที่  1  :  นักศึกษากรอกรายวิชาที่ขอเทียบโอน ส่วนที่  2  :  คณะกรรมการเทียบโอนกรอกผลการเทียบโอน

ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน ที่ รหัสวิชา รายวิชา
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                                 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
                           แบบแสดงรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน   ปีการศึกษา..............................

    ชื่อ  (นาย/นางสาว)..................................................................................... นามสกุล...........................................................  

               คณะ............................................... สาขาวิชา......................................................... หลักสูตร.................................................

                       ตารางเทียบโอนผลการเรียน   หมวดวิชาเลือกเสรี

      ผลการพิจารณาของ
            คณะกรรมการ

รวม

หน่วยกิต

ส่วนที่  1  :  นักศึกษากรอกรายวิชาที่ขอเทียบโอน ส่วนที่  2  :  คณะกรรมการเทียบโอนกรอกผลการเทียบโอน

ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน ที่ รหัสวิชา รายวิชา
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                               แบบแจ้งรายวิชาที่นักศึกษาผ่านการเทียบโอนแล้วต้องเรียนเพ่ิม
         ตามโครงสร้างหลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ..............)

       รหัสวิชา        หน่วยกิต        หมายเหตุ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

รายวิชา

  รวม
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                               แบบแจ้งรายวิชาที่นักศึกษาผ่านการเทียบโอนแล้วต้องเรียนเพ่ิม
         ตามโครงสร้างหลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ..............)

       รหัสวิชา        หน่วยกิต        หมายเหตุ
หมวดวิชาเฉพาะ

รายวิชา

  รวม
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                               แบบแจ้งรายวิชาที่นักศึกษาผ่านการเทียบโอนแล้วต้องเรียนเพ่ิม
         ตามโครงสร้างหลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ..............)

       รหัสวิชา        หน่วยกิต        หมายเหตุ
หมวดวิชาเลือกเสรี

  รวม

รายวิชา
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               สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
              แบบสรุปผลการเทียบโอนผลการเรียน   ปีการศึกษา..............................

   ชื่อ  (นาย/นางสาว)..................................................................................... นามสกุล...........................................................

           คณะ...............................................   สาขาวิชา................................................... หลักสูตร............................................

     กรรมการพิจารณาดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนหรือความรู้ ได้สรุปผลการเทียบโอน ดังน้ี

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป รวม..........................หน่วยกิต   เทียบได้.........................หน่วยกิต
ต้องเรียนเพ่ิม................หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ  รวม..........................หน่วยกิต   เทียบได้.........................หน่วยกิต
ต้องเรียนเพ่ิม................หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี รวม..........................หน่วยกิต   เทียบได้.........................หน่วยกิต
ต้องเรียนเพ่ิม................หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตที่เทียบได้ทั้งหมด............................หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตที่ต้องเรียนเพ่ิมทั้งหมด...................หน่วยกิต

         หมายเหตุ :  การสรุปผลการเทียบโอนผลการเรียนหรือความรู้ให้สรุปในภาพรวมทั้งหมดตามโครงสร้างหลักสูตร
           ศิลปบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...............)
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