สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
Office of Registrar, University of the Thai Chamber of Commerce
แบบคํารองขอเทียบโอนหนวยกิต
Credit Transfer Request

ระหวาง (Between) T คณะ (Schools) T สถาบัน (Institutes)
เรื่อง (Subject) : การขอเทียบโอนหนวยกิต (Request for Credit Transfer)
เรียน (To :) คณบดีคณะ (Dean, School of) ………………………………………..……….
สิ่งที่สงมาดวย 1. ตารางเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต จํานวน 1 ชุด (1 Copy of Table Comparing Courses and Credits to be transferred)
2. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง จํานวน 1 ชุด (1 Copy of Official Transcript)
3. สําเนาหลักสูตรจากสถาบันเดิม จํานวน 1 ชุด (ในกรณีขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น) (1 copy of Program Curriculum from Previous
Institute: for Credit Transfer between-Institutes)
ขาพเจา นาย/นางสาว/นาง……………………..…….……………..…………เลขทะเบียน………………..........…….R ภาคปกติ R นานาชาติ
(Name) (Mr./ Miss/ Mrs.)
(Registration No.)
(Regular Program) (International Program)
คณะ (School of )……………....………………..…..………………………...สาขาวิชา (Major)…………..……………………...……….…….……………

ประสงคขอเทียบโอนหนวยกิตวิชาที่ไดศึกษามาจาก (สถาบัน) (I would like to request a credit transfer from Institute of) ………………..……………..…
................................คณะ (School of)……………………….…………….……..………สาขาวิชา (Major)………………………………………………….
ในปการศึกษา (Effective in academic year of)…………..…………………โดยไดแนบหลักฐานแสดงผลการศึกษามาเพื่อพิจารณา (Attached are copies of
documents required in credit transfer procedures.)
ทั้งนี้ ขาพเจาไดรับทราบระเบียบมหาวิทยาลัยหอการคาไทย วาดวยการรับโอนหนวยกิต พ.ศ. 2544 (I certify that to the best of my knowledge I
have been fully informed about the 2005 UTCC Regulations on the Transfer of Credits for Undergraduate Students.)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ (Please consider this request.)
ลงชื่อ (Students’Signature)………………………………………….นักศึกษา
…………../……..…...……/……………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน คณบดีคณะ ………………………………………..……….
To : Dean, School of
ขาพเจาไดตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการขอเทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษาผูนี้แลว เห็นสมควรอนุมัติ
The Student’s qualifications and all attached documents related to Credit Transfers are in order, and your approval is requested.
1. อาจารยที่ปรึกษา
2. รองคณบดีฝายวิชาการ
3. คณบดี
(Advisor’s Comment)
(Associate Director of the Program’s Comment)
(Dean’s Comment)
…………………………………………..….… …………………………………………………….
T อนุมัติ (Approved)
……………………………………………..… …………………………………………….………
T ไมอนุมัติ (Disapproved)…….…..……
ลงนาม(Signature) ……………….……
ลงนาม (Signature) ………………………
ลงนาม (Signature) ….………………
(……………….…… )
(……………….……)
(…………………….)
…..…/…….…/…..…
………/…….…/…..…
……./……..…/.……
ขั้นตอน รับแบบคํารองการขอเทียบโอนหนวยกิตที่สํานักทะเบียนและประมวลผล ⇒ พบอาจารยที่ปรึกษา ⇒ อาจารยที่ปรึกษา เสนอความเห็นและผาน
เรื่องไปยังรองคณบดีฝายวิชาการ (หรือผูที่คณะมอบหมาย) ⇒ รองคณบดีฝายวิชาการ (หรือผูที่คณะมอบหมาย) ตรวจสอบ และสงเรื่องไปยังคณบดี เพือ่
พิจารณา ⇒ คณะรวบรวมแบบคํารองการขอเทียบโอนหนวยกิตที่ไดรับอนุมัติแลวไปยังสํานักทะเบียนและประมวลผล ⇒ สํานักทะเบียนและประมวลผล
เสนอทบวงเพือ่ ทราบ
Credit Transfer procedures : Complete a students’ Credit Transfer Request Form, available at the Registration Office. ⇒ Students meet with their
Advisor for approval. ⇒ Advisors submit the forms to the Associate Dean for Academic Affair. ⇒ Associate Dean for Academic Affairs Checks the
forms submitted. ⇒ Associate Dean for Academic Affairs submits the forms to the Dean for approval. ⇒ The School forwards all credit transfer
request forms to the Registrar. ⇒ The Registrar informs the Ministry of Education regarding the students’ credit transfer for consideration in that
academic year.

ตารางเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต
Table for Course Comparison and Credit Transfer
ขาพเจา (Name)นาย/นางสาว/นาง (Mr./ Miss/ Mrs.) ………………………….……….…………เลขทะเบียน (Registration No.)…………..……………….…

คณะ (School of )……………....………………..…..………….……………........สาขาวิชา (Major)…….…………...……….………..………..……………
รับเขาศึกษาเมื่อภาคเรียนที่ (Admission Semester)…………………………..…..ปการศึกษา (Academic year)…..………………………………
วิชาที่ขอเทียบจาก
รหัสวิชา
Code

Courses transferred from

สถาบัน (Institution)……….……….……
คณะ (School of)………………….……..
หมวดวิชาพื้นฐาน
General Education Courses

เกรด
Grade

หนวยกิต
Credits

รหัสวิชา
Code

วิชาที่เทียบโอนหนวยกิตได
Transferred Course Equivalents

หมวดวิชาเฉพาะ
Core Courses

หมวดวิชาเลือกเสรี
Free Elective Courses

รวม (Total)

รวม (Total)

หนวยกิต
Credits

