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จัดทำโดย ตรวจสอบโดย อนมุัติโดย 

 

 

.................................................... 

(ผจงจิตต  ยืนวงษ) 

ตำแหนง นกัวิชาการศึกษา... 

....................................................  

(ผศ.ดร.อมตะ  อนันตพินิจวัฒนา)  

ตำแหนงรักษาการแทนรองผูอำนวยการ  

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  

  

.....................................................  

(ผศ.ศิริพันธ  มุรธาธญัลักษณ)  

ตำแหนงรักษาการแทนผูอำนวยการ  

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  

ประวัติการแกไข  :  

วันท่ีบังคับใช แกไขครั้งท่ี รายละเอียดการแกไข 

วัน/เดือน/ป 00 เอกสารออกใหม 
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1. วัตถุประสงค (Objective) : 

1.1 เพื่อใหการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เปนไปตามขอบังคับสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  หมวด 10 การโอน

ผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน  

1.2 เพื่อใหการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เปนไปตามขอบังคับสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ

ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา ระดับปรญิญาตรี(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2563   

1.2 เพ่ือใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานบริการไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต (Scope) : 

 1.1 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจะสามารถเทียบโอนรายวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาตร ีที่เปนรายวิชาในหมวด

วิชาศึกษาทั่วไปที่มีในเลมหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเทานั้น 

 

3. คำนิยาม (Definition) :  

 

1. คณะกรรมการประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป  หมายความวา  คณะกรรมการประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

2. ผูอำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป   หมายถึง  ผูอำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป  สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

3. นักศึกษา หมายความวา ผูเขารับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

4. นักวิชาการศึกษา  หมายความวา นักวิชาการศึกษา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

5. ระบบสารสนเทศ(ระบบเทียบโอนเกรด) หมายความวา ระบบสารสนเทศของสำนักทะเบียน (ระบบเทียบ

โอนเกรด)   สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

6. ระบบ e-office  หมายความวา ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-document) สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 



 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work manual) รหัส : W-GE1-001 

ชื่อกระบวนงาน : การเทียบโอนรายวิชาของหลักสูตร ระดับ

ปริญญาตรี 

เริ่มใช : 14/07/64 

แกไชครั้งที่ : 00 

สวนงานท่ีรับผิดชอบ : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป Page  3 of  8   

 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) : 

4.1 คณะกรรมการประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป  พิจารณารายวิชาศึกษาทั่วไปที่ขอเทียบโอนผลการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 

4.2 ผูอำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป   ลงนามรับทราบ 

4.3 นักศึกษา หมายความวา ผูขอเทียบโอนผลการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี 

4.4 นักวิชาการศกึษา  ตรวจสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ขอเทียบโอนผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

5. ระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอน (Procedure) : 

 ความหมายของเครื่องหมายตางๆ ในการจัดทำผังกระบวนงาน  

เครื่องหมาย ความหมาย เครื่องหมาย ความหมาย 

 

 

เริ่มตน/สิ้นสุด (Start/Finish)  ทิศทางขั้นตอนการดำเนินงาน (Flow) 

 

 

พิจารณา (Decision)   

เชน อนุมัติ/ไมอนุมัติ 

 จุดเชื่อมตอการดำเนินงาน (Connection) 

 

 

ดำเนินการ (Activity)  สื่อสาร เชน เจาหนาที่ตองหารือ ผอ. กอน

การดำเนินการ / โทรศัพทแจงผูรับบริการ 
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 ผงักระบวนงาน (Workflow)   

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ขั้นตอนการใหบริการ แบบฟอรม ผูรับผิดชอบ 

5.1   

 

 

 1 วัน นักศึกษากรอกแบบฟอรมการเทียบ

โอนและเอกสารหลักฐาน ที่สวนงาน

วิชาการ(คณะ/วิทยาลัย) /สวนงาน

วิชาการจัดสงหนังสือใหสำนักวิชา

ศึกษาทั่วไปทางระบบ e-office (ไม

นับเปนเวลาปฏิบัติงานของสำนัก

วิชาศึกษาทั่วไป) 

 

e-office นักวิชาการศึกษา

สำนักวิชาศึกษา

ทั่วไป  

 

5.2   

 

 

5 วัน นักวิชาการศึกษา รับเรื่องจากสวนงาน

ว ิ ชาการทางระบบ e-office และ

ตรวจสอบคำอธิบายรายวิชาที่มาเทียบ 

(เทียบกับเล มหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป

ฉบับตางๆ) รวมถึงเกรดของวิชานั ้นๆ 

(ขึ้นอยูกับปริมาณนักศึกษาแตละสวน

งานวิชาการที่ขอเทียบโอน) 

 

 แบบฟอรม 

1.1, 3.1 และ 

3.2 

นักวิชาการศึกษา

สำนักวิชาศึกษา

ทั่วไป  

 

5.3   

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวิชาการศึกษา เสนอผูบริหาร

พิจารณา 

(รอง ผอ./ผอ.) 

 แบบฟอรม 

1.1, 3.1 และ 

3.2 

นักวิชาการศึกษา

สำนักวิชาศึกษา

ทั่วไป  
 

5.4   

 

 

 

 

 

ตามรอบ

ประชุม

สำนัก 

นักวิชาการศึกษานำเขาที่ประชุม

คณะกรรมการสำนกัวิชาศึกษา

ทั่วไปพิจารณา 

 นักวิชาการศึกษา

สำนักวิชาศึกษา

ทั่วไป  

 

 
 
 

สวนงานวชิาการจัดสงหนังสือ

ผานทาง e-office  

ตรวจสอบ

รายวิชา 

NO

YES

ตรวจสอบ

รายวิชา 

ตรวจสอบ

รายวิชา 

YES

YES

NO

NO

2 
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ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ขั้นตอนการใหบริการ แบบฟอรม ผูรับผิดชอบ 

5.5   

 

 

5 วัน นักวิชาการศึกษาเขาระบบ

สำนักทะเบียนเพื่อ ตรวจสอบ

รายวิชา  

 

 

แบบฟอรม 

1.1, 3.1 และ 

3.2 

นักวิชาการศึกษา

สำนักวิชาศึกษา

ทั่วไป 

5.6   นักวิชาการศกึษาเปล่ียนรายวชิา

ท่ีเทียบใหถูกตอง 

 

5.7   นักวิชาการศกึษา Click เลือก 

อนมุัติ/ไมอนุมัติ รายวิชาใน

ระบบสำนักทะเบียน 

 

5.8   1 วัน นักวิชาการศึกษาปริ้นตเอกสาร 

“แบบฟอรมเทียบโอนผล

การศึกษาระดับปริญญาตรี 

เสนอรองผูอำนวยการสำนัก 

และผูอำนวยการสำนักเซ็นชื่อ

รับรองแบบฟอรม 

 แบบฟอรม  

1.1 

นักวิชาการศึกษา

สำนักวิชาศึกษา

ทั่วไป 

5.9   1 วนั นักวิชาการศึกษาจัดทำ

หนังสือในระบบ  e-office  

สงสำนกัทะเบียนและ

ประมวลผลและสวนงาน

วิชาการเพ่ือดำเนินการตอไป 

e-office นักวิชาการศึกษา

สำนักวิชาศึกษา

ทั่วไป 

5.10  1 วนั นักวิชาการศึกษาจัดเก็บ

เอกสารเขาแฟม 

เขาแฟม นักวิชาการศกึษา 

สำนกัวิชาศกึษาทั่วไป

 

ปร้ินตเอกสาร 

รอง ผอ.และ ผอ 

เซน็ตชื่อรับรอง 

จัดทำหนังสือใน e-office 

จัดเก็บเขาแฟม 

ตรวจสอบ    

รายวิชา 

เปล่ียนรายวิชา 

Click เลือก อนุมัติ/ไม

อนุมตั ิ

NO

YES

2 
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 รายละเอียดระเบียบปฏิบัติ/ข้ันตอน (Procedure) : 

5.1 นักศึกษากรอกแบบฟอรมการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและเอกสารหลักฐาน ที่สวนงานวิชาการ(คณะ/

วิทยาลัย) /สวนงานวิชาการจัดสงหนังสือใหสำนักวิชาศึกษาทั่วไปทางระบบ e-office (ไมนับเปนเวลาปฏิบัติงานของ

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป) 

5.2 นักวิชาการศึกษา รับเรื่องจากสวนงานวิชาการทางระบบ e-office และตรวจสอบคำอธิบายรายวิชาที่มา

เทียบ (เทียบกับเลมหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับตางๆ) รวมถึงเกรดของวิชานั้นๆ (ข้ึนอยูกับปริมาณนักศึกษาแตละสวน

งานวิชาการที่ขอเทียบโอน) 

  5.2.1 ตรวจสอบรายวิชาตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วา

ดวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  หมวด 10 การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน (Y) 

 5.2.2 เพื่อใหการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เปนไปตามขอบังคับ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

และขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2563  (Y) 

กรณตีรวจสอบแลวถูกตอง (Yes) ใหดำเนินการตามขอ 5.3 

กรณตีรวจสอบแลวไมถูกตอง  (No) ดำเนินการแจงสวนงานวิชาการ 

           5.3  นักวชิาการศึกษาเสนอผูบรหิารพิจารณา(รอง ผอ./ผอ.) 

กรณเีห็นชอบ (Yes) ใหดำเนินการตามขอ 5.4 

กรณีไมเห็นชอบ (No) ดำเนินการแจงสวนงานวิชาการ 

5.4 นักวิชาการศึกษานำเขาที่ประชุมคณะกรรมการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณา 

กรณเีห็นชอบ (Yes) ใหดำเนินการตามขอ 5.5  

กรณีไมเห็นชอบ (No) ดำเนินการแจงสวนงานวิชาการ 

5.5 นักวิชาการศึกษาเขาระบบสำนักทะเบียนเพ่ือ ตรวจสอบรายวิชา 

  5.5.1 ตรวจสอบรายวิชาศึกษาท่ัวไปที่นักศกึษากรอกขอมูลมานระบบสารสนเทศของสำนักทะเบียน 

(ระบบเทียบโอนเกรด)(Y) 
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5.5.2 หากนักศึกษาเทียบรายวิชาศึกษาทั่วไปไมตรงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักวิชาศึกาทั่วไป ก็

สามารถแกไขรายวิชาฯในระบบไดเลย(Y) 

กรณตีรวจสอบแลวถูกตอง (Yes) ใหดำเนินการตามขอ 5.7 

กรณตีรวจสอบแลวไมถูกตอง (No) ดำเนินการตามขอ 5.6 

5.6 เปลี่ยนรายวิชาที่เทียบใหถูกตอง 

5.7 Click เลือก อนุมัติ/ไมอนุมัติ รายวิชาในระบบสำนักทะเบียน 

5.8 นักวิชาการศึกษาปริ้นตเอกสาร “แบบฟอรมเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตร ีเสนอรอง

ผูอำนวยการสำนักฯ และผูอำนวยการสำนักฯเซน็ชื่อรับรองแบบฟอรม 

5.9 จัดทำหนังสือในระบบ  e-office สงสำนักทะเบียนและประมวลผลและสวนงานวิชาการเพื่อดำเนินการตอไป 

5.10 จัดเก็บเอกสารเขาแฟม 

6. เอกสารอางอิง (Reference Document) : 

6.1 ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี       

พ.ศ. 2559  หมวด 10 การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน  

6.2 ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563   
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7. แบบฟอรมที่ใช (Form) : 

7.1 แบบฟอรมเทียบโอนผลการศึกษาระดับปรญิญาตรี 

 


