
                                                                                                                        ล ำดับที่........../25........ 
ค ำร้องขอเทียบคุณวุฒิ 

 
   กองยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  
   วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
            วันที่ ............. เดือน................................ พ.ศ. ............... 
 

เรื่อง   ขอให้พิจำรณำเทียบคุณวุฒิ 
 

เรียน  ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

 ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย / นำง / นำงสำว)..................................................................................................... 
ได้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ชื่อประกำศนียบัตร / ปริญญำ)................................................................................................... 
จำก (มหำวิทยำลัย / สถำบัน).................................................................................................................................... 
ประเทศ...................................................................................... 
 

มีควำมประสงค์จะขอเทียบคุณวุฒิดังกล่ำวกับกำรศึกษำระดับ  
 

  อนุปริญญำ 
  ปริญญำตรี 
  ประกำศนียบัตรบัณฑิต 
  ปริญญำโท 
  ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  ปริญญำเอก 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................................... ........................................ 
 

เพ่ือน ำไปเป็นหลักฐำนส ำหรับ................................................................................................ .................................... 
 

 ข้ำพเจ้ำขอชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำของข้ำพเจ้ำ  ดังนี้ 
 

1.  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ย่ืนค ำร้องขอให้พิจำรณำคุณวุฒิ 
 1.1 วัน เดือน ปีเกิด ................…..………….........อำยุ …….…...... ปี สัญชำติ  ………..........................................   
เชื้อชำติ ……….……............... ศำสนำ ……………..................    
บัตรประชำชนเลขท่ี..............…................................... สถำนที่ออกบัตร……………………..……...……………..…………… 
บัตรหมดอำยุ………………………………………………………  
หนังสือเดินทำง (เล่มที่ 1) เลขที่ ………………..………….. สถำนที่/ประเทศผู้ออกหนังสือเดินทำง……………………….….. 
วันที่ออก…………………………………..…วันที่หมดอำยุ……………..……………..….….. 
VISA แสดงกำรพ ำนักในระหว่ำงที่ศึกษำต่ำงประเทศ เริ่มเมื่อวันที่...................................ปรำกฎในหน้ำ................
ถึงวันที่.........................................ปรำกฎในหน้ำ...................... 
หนังสือเดินทำง (เล่มที่ 2) เลขที่ ………………..………….. สถำนที่/ประเทศผู้ออกหนังสือเดินทำง……………………….….. 
วันที่ออก………………………….………..…วันที่หมดอำยุ……………..……………..….….. 
VISA แสดงกำรพ ำนักในระหว่ำงที่ศึกษำต่ำงประเทศ เริ่มเมื่อวันที่...................................ปรำกฎในหน้ำ... .............
ถึงวันที่.........................................ปรำกฎในหน้ำ...................... 
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 1.2 ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่ ………..…..…หมู่ที่ ……...…… ซอย ...........................................................
ถนน ………………………..……........ ต ำบล/แขวง …….………….……................ อ ำเภอ/เขต ……..………………..……………. 
จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย์ ………….………....… 
 1.3 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ………..…...….  หมู่ที ่……….…… ซอย .................................................................... ..... 
ถนน ………………………..……....... ต ำบล/แขวง …….…..……….……............... อ ำเภอ/เขต ….………..………..……………. 
จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย์ ………….………....…  
E-mail ……………….………………..…………. โทรศัพท์ …………................…...… มือถือ  ............................................ 
บ้ำนที่อำศัยเป็น       อำศัยกับครอบครัว    บ้ำนตัวเอง      บ้ำนเช่ำ     หอพัก      อ่ืน ๆ ระบุ ………......……..  
 1.4 สถำนที่ท ำงำน (กรณีที่ท ำงำนแล้ว)…..………………………………………………………………………………………... 
ต ำแหน่ง …………………………………..…….………หน่วยงำน........................................................................................... 
ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน....................................................................................................................................................  
เลขที่.......................หมู่ที่...........ถนน............................................ ต ำบล/แขวง........................................................ 
อ ำเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์............................. 

 
2.  ประวัติกำรศึกษำ 
 2.1 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  จำก (โรงเรียน / สถำบัน)............................................................................ 
            ประเทศ.........................................................เมื่อวันที่...........เดือน...................................พ.ศ. ................. 
      ชื่อประกำศนียบัตรที่ได้รับ.......................................................................................................................... 
 2.2 ระดับเทคนิค/อำชีวะ/อนุปริญญำ  จำก (มหำวิทยำลัย / สถำบัน)............................................................. 
            ประเทศ.........................................................เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ................. 
      ชื่อประกำศนียบัตรที่ได้รับ.......................................................................................................................... 
 2.3 ระดับอุดมศึกษำ/ระดับปริญญำตรี จำก (มหำวิทยำลัย / สถำบัน)............................................................. 
            ประเทศ.........................................................เมื่อวันที่............เดือน...................................พ.ศ. ................ 
      ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตรที่ได้รับ........................................................................................................... 
 2.4 ระดับอุดมศึกษำ/ระดับปริญญำโท จำก (มหำวิทยำลัย / สถำบัน)............................................................. 
            ประเทศ.........................................................เมื่อวันที่............เดือน...................................พ.ศ. ................ 
      ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตรที่ได้รับ................................................... ........................................................ 
 2.5 ระดับอุดมศึกษำ/ระดับปริญญำเอก จำก (มหำวิทยำลัย / สถำบัน)........................................................... 
            ประเทศ.........................................................เมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ................ 
      ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตรที่ได้รับ........................................................................................................... 
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3.  รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลกำรศึกษำคุณวุฒิท่ีขอให้พิจำรณำ 
 3.1 ข้ำพเจ้ำได้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ชื่อประกำศนียบัตร / ปริญญำ)...................................................................... 
จำก (มหำวิทยำลัย / สถำบัน).................................................................................................................................... 
ประเทศ................................................................... ...............................................ซึ่งเป็นสถำบันของ (รัฐ / เอกชน) 
เมื่อวันที่.............เดือน.................................พ.ศ. .................โดยใช้ระยะเวลำศึกษำตลอดหลักสูตรจ ำนวน............ป ี
ระหว่ำงวันที่............เดือน..............................พ.ศ. ...............ถึงวันที่...........เดือน..............................พ.ศ. ............... 
 3.2 ข้ำพเจ้ำได้ศึกษำตำมหลักสูตรที่ขอให้พิจำรณำ โดย           ทุนส่วนตวั 
                             ทุนรัฐบำล 
                             อ่ืน ๆ .......................................................... 
 3.3  คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำตำมหลักสูตรที่ขอให้พิจำรณำ ก ำหนดรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ..................... 
             .......................................................................................................................... ....................................... 
 3.4 วิธีกำรศึกษำตำมหลักสูตรที่ขอให้พิจำรณำคุณวุฒิ 
       แบบมีชั้นเรียน                แบบทำงไกล           อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................... 
 3.5 ระบบกำรศึกษำตำมหลักสูตรที่ขอให้พิจำรณำคุณวุฒิ 
   ระบบทวิภำค (Semester)   
   ระบบไตรภำค (Trimester) 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................   
 3.6 จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่ขอให้พิจำรณำคุณวุฒิ 

    จ ำนวน..........................................หน่วยกิต (Credits) 
    จ ำนวน..........................................รำยวิชำ (Courses) 

      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................................... ........................................................              
 3.7 กำรวัดผลกำรศึกษำ  ระดับอนุปริญญำ / ปริญญำตรี 
                          ศึกษำงำนรำยวิชำครบถ้วน โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย/เปอร์เซนต์............................................... 

   ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ 
 3.8 กำรวัดผลกำรศึกษำ ระดับปริญญำโท แผนกำรศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์เพียงอย่ำงเดียว (แผน ก แบบ ก1)   
      ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง ............................................................................................................... 
    สอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย 
        ผลงำนวิทยำนิพนธ์ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร................................... 
                          …………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
 3.9 กำรวัดผลกำรศึกษำ ระดับปริญญำโท แผนกำรศึกษำท่ีศึกษำงำนรำยวิชำและท ำวิทยำนิพนธ์ 
           (แผน ก แบบ ก2)  
            ศึกษำงำนรำยวิชำครบถ้วน โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย/เปอร์เซนต์................................................ 
      ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง ............................................................................................................... 
            สอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย 
        ผลงำนวิทยำนิพนธ์ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร................................... 
                         ………………………………………………………………………………………………………………………..……..... 
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 3.10 กำรวัดผลกำรศึกษำ ระดับปริญญำโท แผนกำรศึกษำที่ศึกษำงำนรำยวิชำเพียงอย่ำงเดียวแต่ต้อง 
             ท ำสำรนิพนธ์ (แผน ข) 
            ศึกษำงำนรำยวิชำครบถ้วน โดยได้รับเกรดเฉลี่ย/เปอร์เซนต์.................................................... 
      สอบผ่ำนกำรประมวลควำมรู้ (Comprehensive Examination) 
 3.11 กำรวัดผลกำรศึกษำ ระดับปริญญำเอก   
            ศึกษำงำนรำยวิชำครบถ้วน โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย/เปอร์เซนต์................................................ 
      ท ำวิทยำนิพนธ์ เรื่อง ........................................................................ ....................................... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            สอบผ่ำนภำษำต่ำงประเทศ 
        สอบผ่ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)     
            สอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย 
        ผลงำนวิทยำนิพนธ์ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร................................... 
                         ………………………………………………………………………………………………........................................ 
 
4.  ข้ำพเจ้ำขอมอบเอกสำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ (ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมคุณวุฒิที่ขอให้พิจำรณำต้องเป็น 
ผู้รับรองส ำเนำควำมถูกต้องของเอกสำร/หลักฐำนกำรศึกษำด้วยตนเอง) ดังนี้ 
 4.1 คุณวุฒิเดิมก่อนเข้ำศึกษำในหลักสูตรที่ขอให้พิจำรณำคุณวุฒิ 
      ส ำเนำประกำศนียบัตร/ปริญญำบัตร ระดับ................................................จ ำนวน 1 ชุด 
  ส ำเนำใบบันทึกผลกำรศึกษำ (Transcript) ระดับ................................................จ ำนวน 1 ชุด 
 4.2 คุณวุฒิที่ขอให้พิจำรณำ         
   ส ำเนำประกำศนียบัตร/ปริญญำบัตร ระดับ................................................จ ำนวน 1 ชุด 
   ส ำเนำใบบันทึกผลกำรศึกษำ (Transcript) ระดับ.......................................จ ำนวน 1 ชุด 
 4.3 คุณวุฒิระดับปริญญำเอก    
   บทคัดย่อ (Abstract) วิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำเอก  จ ำนวน 1 ชุด 
   วิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร  จ ำนวน 1 ชุด 
 4.4 เอกสำรอ่ืนประกอบกำรพิจำรณำ 
   ส ำเนำบัตรประชำชน/บัตรข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 ชุด 
   ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  จ ำนวน  1  ชุด 
   ส ำเนำหนังสือเดินทำงหน้ำที่ระบุกำรประทับตรำ Visa เข้ำ – ออก ประเทศที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
5.  เอกสำรเพิ่มเติม 
  คู่มือกำรศึกษำ 
  หลักสูตร 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................................
  
6.  กรณีเอกสำรไม่ครบ (โปรดระบุ)........................................................... ................................................................. 
     เหตุผล................................................................... ............................................................................... 
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 ข้ำพเจ้ำขอเรียนยืนยันว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร อนึ่ง หำกส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้องกำรเอกสำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเพ่ิมเติม 
ข้ำพเจ้ำจะส่งให้ภำยใน 15 วัน  หลังจำกที่ได้รับแจ้งจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำวแล้วข้ำพเจ้ำยังไม่สำมำรถจัดหำเอกสำรส่งให้ได้ ให้ถือว่ำ
ข้ำพเจ้ำไม่ประสงค์ให้ด ำเนินกำรพิจำรณำเทียบคุณวุฒิดังกล่ำวต่อไป 
 
 โดยข้ำพเจ้ำจะ 
  มำรับด้วยตนเอง 
  ให้ส่งทำงไปรษณีย์ ตำมท่ีอยู่ ดังนี้……………………………………..…เลขที่.....….......……หมู่ที่………..…. 
  ซอย……………………....….……ถนน……….….………....…………ต ำบล/แขวง……..……….…....……….……. 
      อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์...................... 
    
 จึงขอเสนอมำเพ่ือโปรดพิจำรณำเทียบคุณวุฒิดังกล่ำวด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
                                                                             ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 (ลงชื่อ)...................................................... ผู้ยื่นค ำรอ้ง 
 (....................................................)  
 
 (ลงชื่อ)...................................................... เจำ้หน้ำท่ีรบัเรื่อง 
 (....................................................) 
  
หมำยเหตุ 
 1. กำรให้ควำมยินยอมในกำรตรวจสอบกำรส ำเร็จกำรศึกษำ ผู้ร้องต้องให้ควำมยินยอม โดยลงชื่อ 
ในแบบที่แนบท้ำยนี ้
 2. ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสำธำรณรัฐอินเดีย หลักฐำนกำรศึกษำต้องมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 
   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 


