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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอเทียบโอนรำยวิชำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทรวง: สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอเทียบโอนรายวิชา
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักทะเบียนและประมวลผล
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548
2)

พระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร:
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ข้ อบังคับว่าด้ วยการศึกษาขันปริ
้ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
5 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 8
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 34
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 1
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเทียบโอนรายวิชา 27/07/2558 15:06
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริ ก ชัน้ 1/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
- นิสิตที่สอบคัดเลือกเข้ ามาใหม่ ไม่มีสิทธิเทียบโอนรายวิชายกเว้ นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่พ้นสภาพนิสิต
เนื่องจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.5 หรื อ ต่ากว่า 1.75 เป็ นเวลา 2 ครัง้ ติดต่อกันจึงจะมีสิทธิขอเทียบรายวิชา
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- การเทียบรายวิชา เทียบให้ เฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยูใ่ นหลักสูตรของคณะสาขาวิชาเอกที่รับเข้ า เฉพาะรายวิชาที่ได้
ระดับคะแนนตังแต่
้ C หรื อ 2.00 ขึ ้นไป
- การเทียบรายวิชาให้ อยูใ่ นดุลพินิจของภาควิชาเจ้ าของรายวิชา และโดยอนุมตั ขิ องคณบดีเจ้ าสังกัด
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

หมำยเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

- ตรวจสอบ การอนุมตั จิ าก 1 วัน
อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้ า
ภาค คณบดี
- ตรวจสอบรายวิชาที่ได้ รับ
การเทียบโอน ระดับคะแนน
ตังแต่
้ C หรื อ 2.00 ขึ ้นไป

-

-

การตรวจสอบเอกสาร

- ใส่รายวิชาที่ได้ รับการ
เทียบโอนลงในฐานข้ อมูล
ใบรายงานคะแนน

3 วัน

-

-

การตรวจสอบเอกสาร

- ตรวจสอบความถูกต้ อง

1 วัน

-

-

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

คำร้ องกำรขอ
เทียบโอน
รำยวิชำที่ผ่ำน
กำรอนุมตั จิ ำก
คณบดี

-

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ชุด

หมำยเหตุ
-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มีอัตรำค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์
วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-118-0116
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

10/08/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
อลิสสา มหาสวัสดิ์
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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