ลําดับที่............../25..............
คํารองขอเทียบคุณวุฒิ
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ .............เดือน.................................พ.ศ. ................
เรื่อง ขอใหพิจารณาคุณวุฒิ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดวยขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว)....................................................................................................
ไดสําเร็จการศึกษา (ชื่อประกาศนียบัตร / ปริญญา).........................................................................................................
จาก (มหาวิทยาลัย / สถาบัน).........................................................................................................................................
ประเทศ.............................................................................................................................
มีความประสงคจะขอเทียบวุฒิดังกลาวกับการศึกษาระดับ
 อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 ปริญญาโท
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)..............................................................................................................
เพื่อนําไปเปนหลักฐานสําหรับ......................................................................................................................
ขาพเจาขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติสวนตัวและการศึกษาของขาพเจา ดังนี้
1. ขอมูลสวนตัวของผูยื่นคํารองขอใหพิจารณาคุณวุฒิ
1.1 วัน เดือน ปเกิด ................………………..….............อายุ …………..…..... ป สัญชาติ ………………...................
เชื้อชาติ ………….……………….................ศาสนา ………………..…………..…..................
บัตรประชาชนเลขที่..............….......................................................... สถานที่ออกบัตร…………………...…….…………………
บัตรหมดอายุ………………………………………………………………
หนังสือเดินทางเลขที่ ……………………………………..……สถานที่/ประเทศผูออกหนังสือเดินทาง……………………….…………..
วันที่ออก……………………………….…………………….…..…วันที่หมดอายุ……………………………………..………..……………..….…..
VISA แสดงการพํานักในระหวางที่ศึกษาตางประเทศ เริ่มเมื่อวันที่..........................................ปรากฎในหนา..................
ถึงวันที่................................................ปรากฎในหนา...........................

-2หนังสือเดินทางเลขที่ (2) ...........................................สถานที่/ประเทศผูออกหนังสือเดินทาง……………………….…………..
วันที่ออก……………………………….………………………..…วันที่
หมดอายุ………………………………………………..……………..….…..1.2 ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่ ………….……หมูที่
………..…… ถนน …………………………………………..…….……
ตําบล/แขวง ……………………………………........อําเภอ/เขต …………………….……..……. จังหวัด ..........................................
รหัสไปรษณีย ……………………………...… e-mail ………………………………………………………………………………………..……….
1.3 ที่อยูปจจุบัน เลขที่ …………..…..… หมูที่ …………… ถนน …………….…………………………………………….………
ตําบล/แขวง ………………………….………. อําเภอ/เขต …………………………..……… จังหวัด ....……………….……….............….
รหัสไปรษณีย ……………………………. โทรศัพท ……………………...............…...…. มือถือ ...................................................
บานที่อาศัยเปน  อาศัยกับครอบครัว  บานตัวเอง  บานเชา  หอพัก  อื่น ๆ ระบุ ……….……
1.4 สถานที่ทํางาน (กรณีที่ทํางานแลว)…..…………………………………………………………………..……………………….
ตําแหนง ……………………………………………………หนวยงาน...............................................................................................
ที่อยูสถานที่ทํางาน...........................................................................................................................................................
เลขที่............................หมูที่...........ถนน............................................. ตําบล/แขวง.........................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด...........................................โทรศัพท...................................................
2. ประวัติการศึกษา
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ซานาวียะห จาก (โรงเรียน / สถาบัน)...........................................................
ประเทศ...............................................................เมื่อวันที่...............เดือน...........................................พ.ศ. .....................
ชื่อประกาศนียบัตรที่ไดรับ................................................................................................................................................
2.2 ระดับเทคนิค/อาชีวะ จาก(มหาวิทยาลัย / สถาบัน)....................................................................................
ประเทศ...............................................................เมื่อวันที่................เดือน...........................................พ.ศ. ....................
ชื่อประกาศนียบัตรที่ไดรับ................................................................................................................................................
2.3 ระดับอุดมศึกษา/ระดับปริญญาตรี จาก(มหาวิทยาลัย / สถาบัน)...............................................................
ประเทศ..............................................................เมื่อวันที่.................เดือน............................................พ.ศ. ...................
ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ไดรับ.................................................................................................................................
2.4 ระดับอุดมศึกษา/ระดับปริญญาโท จาก(มหาวิทยาลัย / สถาบัน)................................................................
ประเทศ.............................................................เมื่อวันที่.................เดือน.............................................พ.ศ. ...................
ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ไดรับ.................................................................................................................................
2.5 ระดับอุดมศึกษา/ระดับปริญญาเอกจาก(มหาวิทยาลัย / สถาบัน)...............................................................
ประเทศ............................................................เมื่อวันที่..................เดือน.............................................พ.ศ. ...................
ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ไดรับ.................................................................................................................................

-33. รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลการศึกษาคุณวุฒิที่ขอใหพิจารณา
3.1 ขาพเจาไดสําเร็จการศึกษา (ชื่อประกาศนียบัตร / ปริญญา).......................................................................
จาก (มหาวิทยาลัย / สถาบัน)..........................................................................................................................................
ประเทศ........................................................................................................................ซึ่งเปนสถาบันของ (รัฐ / เอกชน)
เมื่อวันที่...............เดือน....................................พ.ศ. ..............โดยใชระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรจํานวน….............ป
ระหวางวันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ..............ถึงวันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ..............
3.2 ขาพเจาไดศึกษาตามหลักสูตรที่ขอใหพิจารณา โดย
 ทุนสวนตัว
 ทุนรัฐบาล
 อื่น ๆ .....................................................
3.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตามหลักสูตรที่ขอใหพิจารณากําหนดรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ.........................
.........................................................................................................................................................................................
3.4 วิธีการศึกษาตามหลักสูตรที่ขอใหพิจารณาคุณวุฒิ
 แบบมีชั้นเรียน
 แบบทางไกล
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………...........
3.5 ระบบการศึกษาตามหลักสูตรที่ขอใหพิจารณาคุณวุฒิ
 ระบบทวิภาค (Semester)
 ระบบไตรภาค (Trimester)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................
3.6 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่ขอใหพิจารณาคุณวุฒิ
 จํานวน..........................................หนวยกิต (Credits)
 จํานวน..........................................รายวิชา (Courses)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................
3.7 การวัดผลการศึกษา ระดับอนุปริญญา / ปริญญาตรี
 ศึกษางานรายวิชาครบถวน โดยไดรับคะแนนเฉลี่ย/เปอรเซนต.......................................
 ไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
3.8 การวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาโท แผนการศึกษาที่ทําวิทยานิพนธเพียงอยางเดียว(แผน ก แบบ ก1)
 ทําวิทยานิพนธ เรื่อง .......................................................................................................
 สอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
 ผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………….….
3.9 การวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาโท แผนการศึกษาที่ศึกษางานรายวิชาและทําวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)
 ศึกษางานรายวิชาครบถวน โดยไดรับคะแนนเฉลี่ย/เปอรเซนต.......................................
 ทําวิทยานิพนธ เรื่อง .......................................................................................................
 สอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
 ผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ...........................

-43.10 การวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาโท แผนการศึกษาที่ศึกษางานรายวิชาเพียงอยางเดียวแตตองทํา สาร
นิพนธ( แผน ข )
 ศึกษางานรายวิชาครบถวน โดยไดรับเกรดเฉลี่ย/เปอรเซนต............................................
 สอบผานการประมวลความรู (Comprehensive Examination)
3.11 การวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาเอก
 ศึกษางานรายวิชาครบถวน โดยไดรับคะแนนเฉลี่ย/เปอรเซนต.......................................
 ทําวิทยานิพนธ เรื่อง .......................................................................................................
 สอบผานภาษาตางประเทศ
 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
 สอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
 ผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………..…...
4. ขาพเจาขอมอบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผูสําเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิที่ขอใหพิจารณา ตองเปนผู
รับรองสําเนาความถูกตองของเอกสาร/หลักฐานการศึกษาดวยตนเอง ดังนี้
4.1 คุณวุฒิเดิมกอนเขาศึกษาในหลักสูตรที่ขอใหพิจารณาคุณวุฒิ
 สําเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตรระดับ...............................................................จํานวน 1 ชุด
 สําเนาใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ระดับ....................................................จํานวน 1 ชุด
4.2 คุณวุฒิที่ขอใหพิจารณา
 สําเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตรระดับ...............................................................จํานวน 1 ชุด
 สําเนาใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ระดับ....................................................จํานวน 1 ชุด
4.3 คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
 บทคัดยอ (Abstract) วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ชุด
 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ จํานวน 1 ชุด
4.4 เอกสารอื่นประกอบการพิจารณา
 สําเนาบัตรประชาชน/บัตรขาราชการ จํานวน 1 ชุด
 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
 สําเนาหนังสือเดินทางหนาที่ระบุการประทับตรา Visa เขา – ออก ประเทศที่สําเร็จการศึกษา
5. เอกสารเพิ่มเติม
 คูมือการศึกษา
 หลักสูตร
 อื่น ๆ (โปรดระบุ).........................................................................................................................................
6. กรณีเอกสารไมครบ (โปรดระบุ)..................................................................................................................................
เหตุผล..............................................................................................................................................................................

-5ขาพเจาขอเรียนยืนยันวา ขอความขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ อนึ่ง หากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตองการเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ขาพเจาจะสงใหภายใน 15 วัน
หลังจากที่ไดรับแจงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ขาพเจายังไม
สามารถจัดหาเอกสารสงใหได ใหถือวาขาพเจาไมประสงคใหดําเนินการพิจารณา เทียบคุณวุฒิดังกลาวตอไป
โดยขาพเจาจะติดตอรับเอกสารแจงผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ดวยตนเอง
จึงขอเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาเทียบคุณวุฒิดังกลาวดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)................................................... ผูยื่นคํารอง
(.....................................................)

(ลงชื่อ)................................................... เจาหนาที่รับเรื่อง
(......................................................)

(ลงชื่อ)................................................... เจาหนาที่การเงิน
(......................................................)

หมายเหตุ
1. การใหความยินยอมในการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา ผูรองตองใหความยินยอม โดยลงชื่อในแบบที่แนบทายนี้
2. สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากประเทศอินเดีย หลักฐานการศึกษาตองมีรายละเอียดตอไปนี้
1) Roll Number
2) Name of the Examination
3) Correct month and year of examination
4) Center of examination
5) Subject offered
6) Seat number

