
                                                                                                                        ลําดับที่........../25........ 
คําร้องขอเทียบคุณวุฒ ิ

 
   สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
            วันที ่.............เดือน.................................พ.ศ. ................. 
 

เร่ือง   ขอให้พิจารณาคุณวุฒิ 
 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)..................................................................................................... 
ได้สําเร็จการศึกษา (ช่ือประกาศนียบัตร / ปริญญา)................................................................................................... 
จาก (มหาวิทยาลัย / สถาบัน).................................................................................................................................... 
ประเทศ...................................................................................... 
 

มีความประสงค์จะขอเทียบคุณวุฒิดังกล่าวกับการศึกษาระดับ  
 

  อนุปริญญา 
  ปริญญาตรี 
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ปริญญาโท 
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
  ปริญญาเอก 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................ 
 

เพ่ือนําไปเป็นหลักฐานสําหรับ.................................................................................................................................... 
 

 ข้าพเจ้าขอช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับประวัติส่วนตัวและการศึกษาของข้าพเจ้า  ดังนี้ 
 

1.  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ยืน่คาํร้องขอให้พิจารณาคุณวุฒ ิ
 1.1 วัน เดือน ปีเกิด ................…..………….........อายุ …….…...... ปี สัญชาติ  ………..........................................   
เช้ือชาติ ……….……............... ศาสนา ……………..................    
บัตรประชาชนเลขที.่.............…................................... สถานที่ออกบัตร……………………..……...……………..…………… 
บัตรหมดอายุ………………………………………………………  
หนังสือเดินทาง (เล่มที ่1) เลขท่ี ………………..………….. สถานที่/ประเทศผู้ออกหนังสือเดินทาง……………………….….. 
วันที่ออก………………………………..…วันที่หมดอายุ……………..……………..….….. 
VISA แสดงการพํานักในระหว่างที่ศึกษาต่างประเทศ เร่ิมเมื่อวันที่...................................ปรากฎในหน้า................
ถึงวันที่....................................ปรากฎในหน้า...................... 
หนังสือเดินทาง (เล่มที ่2) เลขท่ี ………………..………….. สถานที่/ประเทศผู้ออกหนังสือเดินทาง……………………….….. 
วันที่ออก………………………………..…วันที่หมดอายุ……………..……………..….….. 
VISA แสดงการพํานักในระหว่างที่ศึกษาต่างประเทศ เร่ิมเมื่อวันที่...................................ปรากฎในหน้า................
ถึงวันที่....................................ปรากฎในหน้า...................... 
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 1.2 ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น เลขที่ ………..…..…  หมู่ที ่……...…… ซอย .............................................................
ถนน ………………………..……........ ตําบล/แขวง …….………….……................ อําเภอ/เขต ……..………………..……………. 
จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย์ ………….………....… 
 1.3 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที ่………..…...….  หมูท่ี่ ……….…… ซอย ......................................................................... 
ถนน ………………………..……....... ตําบล/แขวง …….…..……….……............... อําเภอ/เขต ….………..………..……………. 
จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย์ ………….………....…  
e-mail ……………….………………..…………. โทรศัพท ์ …………................…...…. มือถือ  ............................................ 
บ้านที่อาศัยเป็น       อาศัยกับครอบครัว    บ้านตัวเอง      บ้านเช่า     หอพัก      อ่ืน ๆ ระบุ ………......……..  
 1.4 สถานที่ทาํงาน (กรณีทีท่ํางานแล้ว)…..………………………………………………………………………………………... 
ตําแหน่ง …………………………………..…….………หน่วยงาน........................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ทาํงาน.................................................................................................................................................... 
เลขที่.......................หมู่ที่...........ถนน............................................ ตําบล/แขวง........................................................ 
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์............................. 
 
2.  ประวัติการศึกษา 
 2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จาก (โรงเรียน / สถาบัน)............................................................................ 
            ประเทศ.........................................................เมื่อวันที่...........เดือน...................................พ.ศ. ................. 
      ช่ือประกาศนียบัตรที่ได้รับ.......................................................................................................................... 
 2.2 ระดับเทคนิค/อาชีวะ  จาก (มหาวิทยาลัย / สถาบัน)................................................................................ 
            ประเทศ.........................................................เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ................. 
      ช่ือประกาศนียบัตรที่ได้รับ.......................................................................................................................... 
 2.3 ระดับอุดมศึกษา/ระดับปริญญาตรี จาก (มหาวิทยาลัย / สถาบัน)............................................................. 
            ประเทศ.........................................................เมื่อวันที่............เดือน...................................พ.ศ. ................ 
      ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ........................................................................................................... 
 2.4 ระดับอุดมศึกษา/ระดับปริญญาโท จาก (มหาวิทยาลัย / สถาบัน)............................................................. 
            ประเทศ.........................................................เมื่อวันที่............เดือน...................................พ.ศ. ................ 
      ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ........................................................................................................... 
 2.5 ระดับอุดมศึกษา/ระดับปริญญาเอก จาก (มหาวิทยาลยั / สถาบัน)........................................................... 
            ประเทศ.........................................................เมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ................ 
      ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ........................................................................................................... 
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3.  รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลการศึกษาคุณวุฒิที่ขอให้พิจารณา 
 3.1 ข้าพเจ้าได้สําเร็จการศึกษา (ช่ือประกาศนียบัตร / ปรญิญา)...................................................................... 
จาก (มหาวิทยาลัย / สถาบัน).................................................................................................................................... 
ประเทศ..................................................................................................................ซึ่งเป็นสถาบันของ (รฐั / เอกชน) 
เมื่อวันที่.............เดือน.................................พ.ศ. .................โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรจํานวน............ปี 
ระหว่างวันที่............เดือน..............................พ.ศ. ...............ถึงวันที่...........เดือน..............................พ.ศ. ............... 
 3.2 ข้าพเจ้าได้ศึกษาตามหลักสูตรที่ขอให้พิจารณา โดย           ทุนส่วนตัว 
                             ทุนรัฐบาล 
                             อ่ืน ๆ .......................................................... 
 3.3  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตรที่ขอให้พิจารณากําหนดรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ...................... 
             ................................................................................................................................................................. 
 3.4 วิธีการศึกษาตามหลักสูตรที่ขอให้พิจารณาคุณวุฒิ 
       แบบมีช้ันเรียน                แบบทางไกล           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................... 
 3.5 ระบบการศึกษาตามหลักสูตรที่ขอให้พิจารณาคุณวุฒิ 
   ระบบทวิภาค (Semester)   
   ระบบไตรภาค (Trimester) 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................  
 3.6 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่ขอให้พิจารณาคุณวุฒิ 

    จํานวน..........................................หน่วยกิต (Credits) 
    จํานวน..........................................รายวิชา (Courses) 

      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................              
 3.7 การวัดผลการศึกษา  ระดับอนุปริญญา / ปริญญาตร ี
                          ศึกษางานรายวิชาครบถ้วน โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย/เปอร์เซนต์............................................... 

   ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 3.8 การวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาโท แผนการศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว (แผน ก แบบ ก1)   
      ทําวิทยานิพนธ์ เร่ือง ............................................................................................................... 
    สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
        ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ................................... 
                          …………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
 3.9 การวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาโท แผนการศึกษาที่ศึกษางานรายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ 
           (แผน ก แบบ ก2)  
            ศึกษางานรายวิชาครบถ้วน โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย/เปอร์เซนต์................................................ 
      ทําวิทยานิพนธ์ เร่ือง ............................................................................................................... 
            สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
        ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ................................... 
                         ………………………………………………………………………………………………………………………..……..... 
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 3.10 การวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาโท แผนการศึกษาที่ศึกษางานรายวิชาเพียงอย่างเดียวแต่ต้อง 
             ทําสารนิพนธ์ (แผน ข) 
            ศึกษางานรายวิชาครบถ้วน โดยได้รับเกรดเฉล่ีย/เปอร์เซนต์.................................................... 
      สอบผ่านการประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
 3.11 การวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาเอก   
            ศึกษางานรายวิชาครบถ้วน โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย/เปอร์เซนต์................................................ 
      ทําวิทยานิพนธ์ เร่ือง ............................................................................................................... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            สอบผ่านภาษาต่างประเทศ 
        สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)     
            สอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย 
        ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ................................... 
                         ………………………………………………………………………………………………........................................ 
 
4.  ข้าพเจ้าขอมอบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิที่ขอให้พิจารณาต้องเป็น 
ผู้รับรองสําเนาความถูกต้องของเอกสาร/หลักฐานการศึกษาด้วยตนเอง ดังน้ี 
 4.1 คุณวุฒิเดิมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ขอให้พิจารณาคุณวุฒิ 
      สําเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ระดับ................................................จํานวน 1 ชุด 
  สําเนาใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ระดับ...............................................จํานวน 1 ชุด 
 4.2 คุณวุฒิที่ขอให้พิจารณา         
   สําเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ระดับ................................................จํานวน 1 ชุด 
   สําเนาใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ระดับ.......................................จํานวน 1 ชุด 
 4.3 คุณวุฒิระดับปริญญาเอก    
   บทคัดย่อ (Abstract) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  จํานวน 1 ชุด 
   วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  จํานวน 1 ชุด 
 4.4 เอกสารอ่ืนประกอบการพิจารณา 
   สําเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ จํานวน 1 ชุด 
   สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  1  ชุด 
   สําเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ระบุการประทับตรา Visa เข้า – ออก ประเทศที่สําเร็จการศกึษา 
5.  เอกสารเพ่ิมเติม 
  คู่มือการศึกษา 
  หลักสูตร 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................................
  
6.  กรณีเอกสารไม่ครบ (โปรดระบุ)............................................................................................................................ 
     เหตุผล.................................................................................................................................................. 
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 ข้าพเจ้าขอเรียนยืนยันว่า ข้อความข้างต้นน้ีเป็นความจริงทุกประการ อน่ึง หากสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องการเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ข้าพเจ้าจะส่งให้ภายใน 15 วัน  
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วข้าพเจ้ายังไม่
สามารถจัดหาเอกสารส่งให้ได้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์ให้ดําเนินการพิจารณาเทียบคุณวุฒิดังกล่าวต่อไป 
 
 โดยข้าพเจ้าจะ 
  มารับด้วยตนเอง 
  ให้ส่งทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่ ดังน้ี………………………………..…เลขที.่....….......……หมู่ที…่….……...…. 
  ซอย……………………....….……ถนน……….….………....…………ตําบล/แขวง……..……….…....……………. 
      อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์...................... 
    
 จึงขอเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาเทียบคุณวุฒิดังกล่าวด้วย  จักเป็นพระคุณย่ิง 
 
                                                                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 (ลงช่ือ)...................................................... ผู้ย่ืนคําร้อง 
 (....................................................) 
 
 (ลงช่ือ)...................................................... เจ้าหน้าที่รับเร่ือง 
 (....................................................) 
  
หมายเหตุ 
 1. การให้ความยินยอมในการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา ผู้ร้องต้องให้ความยินยอม โดยลงช่ือ 
ในแบบที่แนบท้ายนี้ 
 2. สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากประเทศอินเดีย  หลักฐานการศึกษาต้องมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
   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 


