
คูมือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอน เปลี่ยนแปลง รายวิชา  สาขา  แผนการศึกษา  หลักสูตร สังกัด คณะ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
กระทรวง: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอเทียบ โอน เปลี่ยนแปลง รายวิชา สาขา แผนการศึกษา หลักสูตร สังกัด คณะ 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

  : คณะ/สถาบันท่ีนักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแกน  
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุมัติ 
5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตร ี                   

พ.ศ. 2562 หมวดท่ี 11  และระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  รวมถึง
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี  766/2549  เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายาวิชาระดับ
ปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ  และประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการท่ีมีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการท่ัวไป 
7. พ้ืนท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐   สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบนัการศึกษา 

  ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
  ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ) - 
ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ - หนวยเวลา  

 

9. ขอมูลสถิติ 
 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  150 เรื่อง/เดือน 
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 460 เรื่อง/เดือน 
 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด    10 เรื่อง/เดือน 

 

สวนของคูมือประชาชน 
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพ่ือใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอเทียบ โอน เปลีย่นแปลง รายวิชา สาขา 

แผนการศึกษา หลักสูตร สังกัด คณะ       
11. ชองทางการใหบริการ  

1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
สถานท่ีใหบริการ คณะ/สถาบันท่ีนักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแกน   

  ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร-วันเสาร เวนวันหยุดนักขัตฤกษ  
  เวลาเปดรับคำขอ เวลาเปดรับคำขอ  8.30 น.  
     เวลาปดรับคำขอ  16.30 น. 
      

   
 
 



หมายเหตุ:  
1.ประเภทการขอเทียบ โอน เปลีย่นแปลง รายวิชา สาขา แผนการศึกษา หลักสตูร สังกัด คณะ ไดแก 
 - การขอเทียบรายวิชา/การขอโอนหนวยกิต กรณีเปลีย่นคณะ/เปลีย่นหลักสตูร  
 -  การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน (จากเพ่ือหนวยกิตเปนเพ่ือรวมฟงหรือจากเพ่ือรวมฟงเปนเพ่ือหนวยกิต)  
 -  การเปลี่ยนสังกัด/แผนการศึกษา  
 - การขอยายสาขาวิชาเอกภายในคณะ/ยายคณะเรียน/เปลี่ยนคณะ  
 -  การเปลี่ยนหลักสตูร 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หลักเกณฑการขอเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 
2562 หมวดท่ี 11 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  รวมถึงประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี  766/2549  เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายาวิชาระดับปริญญาตรี
จากการศึกษาในระบบ  และประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวของ     
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวย
เวลา 

(นาที ชั่วโมง 
วัน วนัทำการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง 
และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

นักศึกษายื่นคำรองเพ่ือ
ขอเทียบโอนหนวยกิต
พรอมแนบหลักฐาน
ประกอบคำรองท่ีงาน
บริการการศึกษาคณะ/
สถาบันท่ีนักศึกษาสังกัด 

1 วัน คณะ/สถาบันท่ีนักศึกษา
สังกัด 
 

ขึ้นอยูกบัการติดตอของ
นักศึกษา (ภายใน 10 
วัน นับถัดจากวันเปด
ภาคการศึกษาแรกที่เขา
ศึกษา) 

2 

การพิจารณา
อนุญาต 

คณะ/สถาบันท่ีนักศึกษา
สังกัดพิจารณาคำรองขอ
เทียบโอนหนวยกิตของ
นักศึกษาตามข้ันตอนของ
คณะ/สถาบัน  

17 วัน คณะ/สถาบันท่ีนักศึกษา
สังกัด 

 

3 

การแจงผล
การพิจารณา 

คณะกรรมการประจำ
คณะพิจารณาเทียบโอน
หนวยกิต ตามระเบยีบ
และประกาศท่ีเก่ียวของ  
และอนุมัติ 

2 วัน คณะ/สถาบันท่ีนักศึกษา
สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผลการพิจารณาจะแจง
ใหนักศึกษาทราบ
ภายใน 1 เดือนนับจาก
วันที่นักศึกษายื่นคำรอง 

4 

การพิจารณา
โดยหนวยงาน
อ่ืน 

คณะ/สถาบันท่ีนักศึกษา
สังกัด แจงผลการ
พิจารณาของ
คณะกรรมการประจำ

5 วัน สำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 



ท่ี 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวย
เวลา 

(นาที ชั่วโมง 
วัน วนัทำการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง 
และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

คณะไปยังสำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการเพ่ือ
บันทึกผลในรายวิชาท่ี
ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน
ไวในระเบียน 

 
หมายเหตุ: นักศึกษาตองติดตอพบเจาหนาท่ีงานบริการการศึกษาคณะ/สถาบันท่ีนักศึกษาสังกัด ในวันเปดภาคการศึกษา
เพ่ือรับคำชี้แจงเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการและวิชาท่ีสามารถจะนำมาเทียบโอนหนวยกิตได การขอเทียบโอนหนวยกิตนั้น 
นักศึกษาจำเปนตองติดตออาจารยท่ีปรึกษา อาจารยฝายวิชาการและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของตามแตหลักเกณฑของคณะ/
สถาบัน เพ่ือขอความเห็นชอบประกอบการยื่นคำรองเพ่ือขอดำเนินการขอเทียบโอนหนวยกิต ท้ังนี้ การอนุมัติการขอเทียบ
โอนหนวยกิตใหอยูภายใตดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ 
 

ระยะเวลาดำเนินการรวม    25    หนวยเวลาวัน  
 

14.  งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
 ☒ ผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน – หนวยของเวลาวัน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชดุ) 

หมายเหตุ 

1 
บัตรประจำตัว
นักศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 1 0 บัตร  

 
 
 
 
 
 
 



14.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

สวนงาน / หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง 
และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

1 
คำรองเพ่ือขอเทียบ
โอนหนวยกิต 

คณะ/สถาบันท่ีนักศึกษา
สังกัด  

1 0 ฉบับ  

2 

ใบรายงานผล
การศึกษาเดิมท่ี
ประสงคจะนำวิชามา
ขอเทียบโอน 

 1 0 ฉบับ  

3 
คำอธิบายรายวิชาเดิม
ท่ีประสงคจะนำวิชา
มาขอเทียบโอน 

 1 0 ฉบับ  

4 

ใบรับรองจาก ก.พ. 
(กรณีการเทียบโอน
จากสถาบันอุดมศึกษา
ตางประเทศ) 

 1 0 ฉบับ  

 
16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม  
  ระดับปริญญาตรี 
  - คายื่นใบสมัครขอโอนยายมาเปนนักศึกษา   200 บาท  
 ระดับบัณฑิตศึกษา   
  - คายื่นใบสมัครขอโอนยายมาเปนนักศึกษา   200 บาท 
  - คาธรรมเนียมการเทียบโอนหนวยกิต โดยคิดอัตรามีหนวยเปนบาท/หนวยกิต 
 

ระดับการศึกษา 
ลักษณะการจัดหลักสูตร 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ นานาชาติและ
ภาษาอังกฤษ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต    
   สำหรับนักศึกษากลุมท่ี 1 500 1,500 2,950 
   สำหรับนักศึกษากลุมท่ี 2 400 1,250 2,400 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก    
   สำหรับนักศึกษากลุมท่ี 1 1,500 3,500 4,500 
   สำหรับนักศึกษากลุมท่ี 2 1,250 3,000 3,650 

 



หมายเหตุ :   -นักศึกษากลุมท่ี 1 หมายถึง  นักศึกษาในหลักสตูรสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก นักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  คณะแพทยศาสตร  คณะสาธารณสุขศาสตร  คณะทันต
แพทยศาสตร  คณะเทคโนโลยี  คณะเภสัชศาสตร  คณะเทคนิคการแพทย  และคณะอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาน้ี 

   -นักศึกษากลุมท่ี 2 หมายถึง  นักศึกษาในหลักสตูรสาขาวิชาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  และคณะอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาน้ี 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1) มหาวิทยาลัยขอนแกน  ท่ีอยู 123 หมู 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002                  
โทรศัพท 043-009700   เว็บไซต http://www.kku.ac.th   อีเมล – 

2) คณะ/สถาบันท่ีนักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3) สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  123  หมู 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 

40002   โทรศัพท 043-202817  เว็บไซต  http://registrar.kku.ac.th            
4) ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม 10300/ สายดวน 

1111 / www.1111.go.th/ ตู ป.ณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม 10300 
 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถามี) 

ชื่อเอกสาร คำรองการจดทะเบียน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ใชลิงคไฟลเอกสาร http://reg.kku.ac.th/registrar/downloadform1.asp 

 
ช่ือผูบันทึกขอมูล นางสาวพิมนพัท   เลียบสวัสดิ์   ตำแหนง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 

 

http://www.kku.ac.th/

