
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอเทยีบโอนผลกำรเรยีน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักสง่เสรมิวชิำกำรและงำนทะเบยีน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ กระทรวงศกึษำธกิำร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอ  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมำยเหต:ุ -)  
ส ำนักสง่เสรมิวชิำกำรและงำนทะเบยีน มหำวทิยำลยัรำชภัฏเลย/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมำยเหต:ุ -)  
ส ำนักสง่เสรมิวชิำกำรและงำนทะเบยีน มหำวทิยำลยัรำชภัฏเลย/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัเสำร ์วนัอำทติย ์(ยกเวน้
วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 

16:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 0 - 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรพจิำรณำ 
อำจำรยท์ีป่รกึษำใหค้วำมเห็น 

(หมำยเหต:ุ -)  

10 นำท ี - 
 

2) กำรพจิำรณำ 

นักศกึษำยืน่ค ำรอ้งและส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศกึษำ จ ำนวน 1 

ฉบับ ทีง่ำนทะเบยีนและประมวลผล ส ำนักสง่เสรมิวชิำกำรและ
งำนทะเบยีน กรณีทีเ่ป็นหลักสตูรของสถำบนัอดุมศกึษำอืน่

จะตอ้งสง่ค ำอธบิำยรำยวชิำในรำยวชิำทีข่อเทยีบโอนไปพรอ้ม
ดว้ย โดยจะตอ้งด ำเนนิกำรใหแ้ลว้เสร็จกอ่นวนัเริม่ตน้สอบปลำย

ภำคของภำคเรยีนที ่2 ส ำหรับนักศกึษำภำคปกต ิและภำคเรยีน

ที ่3 ส ำหรับนักศกึษำภำคพเิศษ(กศ.พ.) ในปีกำรศกึษำแรกที่
เขำ้ศกึษำ 

(หมำยเหต:ุ -)  

5 นำท ี ส ำนักสง่เสรมิวชิำกำร

และงำนทะเบยีน 

 

3) กำรพจิำรณำ 
งำนทะเบยีนและประมวลผล เสนอค ำรอ้งเพือ่พจิำรณำตำมล ำดบั

ชัน้สำยบงัคับบัญชำ 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส ำนักสง่เสรมิวชิำกำร
และงำนทะเบยีน 

 

4) กำรตรวจสอบเอกสำร 

งำนทะเบยีนและประมวลผล สง่ส ำเนำค ำรอ้ง ค ำอธบิำยรำยวชิำ 
ใหค้ณะหรอืส ำนักวชิำศกึษำทั่วไป เพือ่ด ำเนนิกำรตรวจสอบและ

เทยีบเนือ้หำสำระควำมยำกง่ำยของรำยวชิำ และสง่ผลพจิำรณำ
กำรเทยีบโอนใหก้บัส ำนักสง่เสรมิวชิำกำรและงำนทะเบยีน 

ภำยใน 20 วนั นับจำกวนัทีม่บีันทกึขอ้ควำมสง่ส ำเนำค ำรอ้ง 

(หมำยเหต:ุ -)  

20 วนั ส ำนักสง่เสรมิวชิำกำร

และงำนทะเบยีน 
 

5) กำรพจิำรณำ 

งำนทะเบยีนและประมวลผล เสนอขอ้มูลผลกำรพจิำรณำกำร
เทยีบโอนตำมล ำดับชัน้สำยบงัคบับัญชำเพือ่พจิำรณำอนุญำต 

หลงัจำกนัน้แจง้ผลกำรพจิำรณำใหนั้กศกึษำทรำบ และมอบค ำ

รอ้งทีม่คี ำสัง่อนุญำตใหเ้ทยีบโอนผลกำรเรยีนแกนั่กศกึษำเพือ่
น ำไปช ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีมในขัน้ตอนตอ่ไป 

(หมำยเหต:ุ -)  

7 วนั ส ำนักสง่เสรมิวชิำกำร

และงำนทะเบยีน 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

6) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นักศกึษำช ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีมทีง่ำนกำรเงนิ โดยนักศกึษำตอ้ง
เก็บใบเสร็จรับเงนิไวเ้ป็นหลกัฐำน 

(หมำยเหต:ุ -)  

5 นำท ี ส ำนักงำนอธกิำรบด ี

 

7) กำรตรวจสอบเอกสำร 

งำนทะเบยีนและประมวลผล บันทกึขอ้มลูรำยวชิำทีส่ำมำรถ

เทยีบโอนและนักศกึษำไดช้ ำระคำ่ธรรมเนยีมแลว้ลงในระบบ
คอมพวิเตอร ์ภำยหลงัจำกไดรั้บค ำรอ้งจำกนักศกึษำทีผ่่ำนกำร

ช ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีมแลว้ และเก็บรักษำค ำรอ้ง นักศกึษำ
สำมำรถตรวจสอบรำยวชิำทีโ่อนผลกำรเรยีนในระบบบรกิำร

กำรศกึษำผำ่นทำงอนิเตอรเ์น็ต 

(หมำยเหต:ุ -)  

7 วนั ส ำนักสง่เสรมิวชิำกำร

และงำนทะเบยีน 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ใบรำยงำนผลกำรศกึษำ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

ค ำอธบิำยรำยวชิำในรำยวชิำทีข่อเทยีบโอน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) นกัศกึษำภำคปกต ิ
(หมำยเหต:ุ (นักศกึษำภำคปกต ิครัง้ละ 500 บำท))  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บำท 
  

 

2) นกัศกึษำภำคพเิศษ(กศ.พ.) 
(หมำยเหต:ุ (นักศกึษำภำคพเิศษ(กศ.พ.) ครัง้ละ 1,000 บำท))  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) มหำวทิยำลัยรำชภัฏเลย ค ำรอ้งขอเทยีบโอนผลกำรเรยีน 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 30/12/2558 

http://www.info.go.th/

