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การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต 

1. ขั้นตอนการขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต 
 
ขั้นตอนการท างาน 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

  

 

 

นักศึกษา 

 

 -นักศึกษาเขียนค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาและ 
หน่วยกิต พร้อมแนบหลักฐาน 
1) ใบรายงานผลการศึกษาของสถาบันการศึกษาเดิม 
2) ค าอธิบายรายวิชาของสถาบันการศึกษาเดมิ 
 

เจ้าหน้าท่ีงานบริการ
การศึกษาฯ 

 

 - พิจารณาการเทยีบโอนตามประกาศคณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเทยีบโอนรายวิชา
และหน่วยกติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ กรณ ี
ที่นักศึกษาเข้ามาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์  
(ทุกหลักสูตรและประเภทโครงการ) 

นักศึกษา  -นักศึกษาน าค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วย
กิตไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใหค้วามเห็น 

นักศึกษา  -น าค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต มาคืน
งานบริการการศึกษาฯ 

คณะกรรมการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 

 

- คณะกรรมการวิชาการคณะฯ พจิารณาเบื้องต้นเพื่อ
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบว.) 
พิจาณาต่อไป 
 

คณะกรรมการบรหิาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(กบว.) 

 

 

- คณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบว.)  
พิจารณาอนุมัต ิ
 

 

เริ่มต้นกระบวนการ 

น าค าร้องมาคืนงานบริการ
การศึกษาฯ 

น าค าร้องไปพบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

พิจารณา 
ค าร้อง 
 

อนุมัต ิ
 

พิจารณา 
 

นักศึกษาเขียนค าร้อง 
ขอเทียบโอนรายวิชาและ
หน่วยกิต 
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คณะกรรมการประจ า
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 -งานบริการการศึกษารายงานผลการเทียบโอน
รายวิชาและหน่วยกิตให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ
ทราบ 

งานบริการการศึกษาฯ  -งานบริการการศึกษาท าหนังสือถึงส านักงาน
ทะเบียนนักศึกษา  เพื่อบันทึกผลการเทียบโอน
รายวิชาและหน่วยกิตในระบบใหน้ักศึกษาเป็น ACC 

 

นักศึกษา  -15 วันท าการ นับจากวันยื่นค ารอ้ง ติดตามผลการ
พิจารณาที่งานบริการการศึกษา 

 

   

 

 
2. ค าอธิบายขั้นตอนขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต 
 
 2.1 นักศึกษารับแบบฟอร์มค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต จากงานบริการการศึกษาและ
ประกันคุณภาพ ที่ห้อง วศ.104 ชั้น 1 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ htt://acrd.engr.tu.ac.th หัวข้อ ลิ้งก์
ส าหรับนักศึกษา (แบบฟอร์ม) 
 2.2 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้อง พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนรายวิชาและ
หน่วยกิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต กรณีที่นักศึกษาเข้ามาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์  (ทุกหลักสูตร
และประเภทโครงการ) 
  2.2.1 ใบรายงานผลการศึกษา 
  2.2.2 ค าอธิบายรายวิชาที่จะขอเทียบโอนหน่วยกิต จากสถาบันการศึกษาเดิม จ านวน 1 ชุด 
ยกเว้นนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2.3 นักศึกษาน าค าร้องไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม และน ากลับมาส่งคืนให้เจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษาฯ 
 2.4 เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ พิจารณาค าร้องพร้อมทั้งตรวจสอบว่านักศึกษา กรอก
รายละเอียด และแนบเอกสารครบถ้วนหรือไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  2.4.1 นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเทียบโอนหน่วยกิต 
   2.4.1.1 ในรายวิชาที่ครบเงื่อนไขตั้งแต่แรกเข้า จะต้องยื่นค าร้องภายใน 7 วันท าการ
ของภาคการศึกษาแรกท่ีได้เข้าศึกษา โดยต้องแนบใบรายงานผลการศึกษา และค าอธิบายรายวิชาที่จะขอเทียบ
โอนหน่วยกิตของสถาบันเดิม จ านวนอย่างละ 1 ชุด ยกเว้นนักศึกษาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   2.4.1.2 ส าหรับรายวิชาที่ครบเงื่อนไขในภายหลัง ให้ยื่นค าร้องภายใน 7 วันท าการ
ของการเปิดภาคการศึกษาท่ีต้องการเทียบโอนหน่วยกิต 

รับทราบผลการเทียบโอน 

จบกระบวนการ 

ติดตามผลค าร้อง 

ส่งหนังสือให้ส านักงาน
ทะเบียนนักศึกษา 
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  2.4.2 ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา 
  2.4.3 หน่วยกิตท่ีขอเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของหลักสูตร 
  2.4.4 ไม่เคยถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
  2.4.5 วิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต จะต้องมีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ C หรือระดับ S 
  2.4.6 รายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากปีที่ลงทะเบียนเรียนจนถึง
วันที่ขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต  
  2.4.7 การบันทึกผลการศึกษารายวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต ให้บันทึกอักษร ACC 
(Accreditation) ไว้ในระเบียน 
  2.4.8 กรณีการขอเทียบโอนหน่วยกิตวิชาขั้นสูงได้ นักศึกษาจะต้องมีผลการศึกษาวิชาบังคับ
ก่อนของวิชาขั้นไม่ต่ ากว่าระดับ C  
  2.4.9 นักศึกษามีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้ 
   2.4.9.1 สถาบันในสังกัด/ในก ากับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   2.4.9.2 สถาบันในก ากับของรัฐบาลที่มีกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
   2.4.9.3 สถาบันในต่างประเทศ ที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
รับรอง 
  2.4.10 ทั้งนี้ การขอเทียบโอนหน่วยกิตจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  2.4.11 หากมีปัญหาอ่ืนใดให้คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้พิจาณาตัดสิน
และถือเป็นที่สิ้นสุด  
 2.5 เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ จัดท าข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาเบื้องต้น เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
 2.6 เจ้าหน้าที่ งานบริการการศึกษาฯ รายงานการขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ให้
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือทราบต่อไป 

2.7 เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ ท าหนังสือแจ้งส านักงานทะเบียนนักศึกษา บันทึกผลการเทียบ
โอนรายวิชาและหน่วยกิตในระบบเป็น ACC ให้นักศึกษาต่อไป 
เอกสารแนบเพิ่มเติม 
 1 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต กรณีที่นักศึกษาเข้ามาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกหลักสูตรและประเภท
โครงการ) 
 2 ตัวอย่างใบรายงานผลการศึกษา ของสถาบันการศึกษาเดิม 
 3 ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชาที่จะขอเทียบโอนหน่วยกิต ของสถาบันการศึกษาเดิม 
 4 ค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต 
 5 ตัวอย่างหนังสือ ขอความอนุเคราะห์เทียบค าอธิบายรายวิชาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 6 ตัวอย่างหนังสือ ขอความอนุเคราะห์เทียบค าอธิบายรายวิชา วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 7 ตัวอย่างหนังสือ ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต และลบรายวิชาออกจากการจดทะเบียน 
ส่งส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
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