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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ งานทะเบียนนกัศึกษาและประมวลผล กองบริการการศกึษา 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
1. งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล 
    โทรศัพท ์: 0 4535 3117 
    โทรสาร  : 0 4535 3119 

 วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30-12.00 น.
และ13.00-16.00 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 38.1.4 
กําหนดไว้ว่า การให้ A, B+, B, C+, C, D+, D, หรือ F จะกระทําได้ในกรณีเปลี่ยนจาก A, B+, B, C+, C, 
D+, D, หรือ F เมื่อมีการแก้ไขภายหลังจากที่ส่งผลการเรียนแล้ว การดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  
            ดังน้ันเมื่อมหาวิทยาลัยประกาศผลการเรียนให้นักศึกษาทราบแล้ว หากนศ.พบข้อสงสัยในผล
การเรียนที่ได้รับสามารถดําเนินการให้คณะตรวจสอบหรือแก้ไขผลการเรียนได้หากเกิดข้อผิดพลาด
ตามท่ีนักศึกษาแจ้งจริง 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 
1.นักศึกษา/คณะย่ืนบันทึกการขอแก้ไขผลการ
เรียนโดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ อาจารย์ประจํา
วิชา ประธานหลักสูตรเจ้าของรายวิชา 
(ระยะเวลา 10 นาที) 

 งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 
(ระยะเวลา 0.5 วัน) 

 งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

4. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเสนอผูบั้งบัญชาพิจารณา 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

 งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

5. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาให้ข้อมูล
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชการพิจารณา 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

 งานบริหารทั่วไป กองบริการการศึกษา 

6.รองอธิการบดีฝ่ายวิชการพิจารณา  งานบริหารทั่วไป กองบริการการศึกษา 
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ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 
(ระยะเวลา 1 วัน) 
7.เจ้าหน้าที่ดําเนินการผลการพิจารณา 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

 งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

7. เจ้าหน้าที่ทาํเรื่องแจ้งคณะต้นสังกัด
นักศึกษาและเจ้าของรายวิชาทราบผล 
(ระยะเวลา 2 วัน) 

 งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

 

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน    7 วัน  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารที่ต้องใช้ 
1.บันทึกขอแก้ไขผลการเรียน จํานวน 1 ชุด 
2.ใบสรุปเรืองขอแก้ไขผลการเรียน จํานวน 1 ชุด 
3.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 1 ชุด 
4.รายงานข้อเท็จจริง จํานวน 1 ชุด 
 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่ม ี

การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่  
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0 4535 3117-9 หรือเว็บไซต์ 
http://www.reg.ubu.ac.th ที่เมนูแสดงความคิดเห็น 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 

 

งานท่ีให้บริการ การขอรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 
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หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ งานทะเบียนนกัศึกษาและประมวลผล กองบริการการศกึษา 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
1. งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล 
    โทรศัพท ์: 0 4535 3117 
    โทรสาร  : 0 4535 3119 

 วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30-12.00 น.
และ13.00-16.00 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 54.1 กําหนด
ไว้ว่าการรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มรีายละเอียดดังน้ี 
                 ๕๔.๑.๑ มหาวิทยาลัยสามารถรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่หน่วยงาน
ของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรองวิทยะฐานะเข้ามาศึกษาต่อได้เมื่อคณะวิชามีที่ว่างและพิจารณา
เห็นชอบ 
                 ๕๔.๑.๒ คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
                           ๕๔.๑.๒.๑ เป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าใน
หลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
                           ๕๔.๑.๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกสั่งให้พ้นสภาพนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม  
                           ๕๔.๑.๒.๓ ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒ ภาคการศึกษา
ปกติทั้งน้ีไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษาและต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ ๒.๕๐ ขึ้น
ไป 
                  ๕๔.๑.๓ การขอโอนมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัย
พร้อมกับใบระเบียนผลการเรียน (Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมรับรอง และคําอธิบายรายวิชาที่
ได้ศึกษามาแล้ว โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๔๕ วันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษาประสงค์
จะโอนมาเรียน 
                  ๕๔.๑.๔ หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา ผลการเรียน ความรู้และอ่ืนๆ ให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายใต้เกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
ทั้งน้ีให้รวมถึงการเทียบรายวิชาจากสถาบันอ่ืนกรณีที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้ 
                  ๕๔.๑.๕ นักศึกษาที่ขอโอนหรือขอเทียบรายวิชาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการขอเทียบ
โอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
                  ๕๔.๑.๖ นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีสิทธ์ิเรียนในมหาวิทยาลัยได้ใน
ระยะเวลาไม่เกินสองเท่าของจํานวนปีที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยนับรวมเวลาเรียนจาก
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สถาบันเดิมด้วย 
                  ๕๔.๑.๗ การคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม มหาวิทยาลัยจะไม่นําระดับคะแนนของรายวิชาที่
เทียบโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  
                  ๕๔.๑.๘ นักศกึษาที่มหาวิทยาลัยรับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอย่าง

น้อย ๑             ปีการศึกษา 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 
1.นศ./มหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนย่ืน
หนังสือขอโอนย้ายมาศึกษาที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

 งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 
(ระยะเวลา 5 นาที) 

 งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

3. เจ้าหน้าที่ลงเลขรับหนังสือ 
(ระยะเวลา 5 นาที) 

 งานบริหารทั่วไป กองบริการการศึกษา 

4. เจ้าหน้าที่ทาํบันทึกเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะเจ้าของหลักสูตรที่นักศึกษาขอโอน 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

 งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

5.คณะเจ้าของรายวิชาพิจารณา 
(ระยะเวลา 7-14 วัน) 

 คณะเจ้าของรายวิชา 

6. คณะทําบันทึกแจ้งงานทะเบียนฯทราบผล
การพิจารณา 
(ระยะเวลา 7 วัน) 

 คณะเจ้าของรายวิชา 

7. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเสนอผูบั้งคับบัญชา
ขั้นต้นพิจารณา 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

 งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

8.ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาให้
ความเห็นต่ออธิการบดี 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

 งานบริหารทั่วไป กองบริการการศึกษา 

9.อธิการบดีพิจารณา 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

 งานบริหารทั่วไป กองบริการการศึกษา 
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ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 
10. เจ้าหน้าทีอ่อกรหัสนักศกึษา 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

 งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

11.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา 
(ระยะเวลา 5 นาที) 

 งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

12.นักศึกษาชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(ระยะเวลา 1-2 วัน) 

 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

 

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน    30 วัน  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารที่ต้องใช้ 
1.หนังสือขอโอนย้ายนักศึกษาจากสถาบันเดิม  จํานวน 1 ชุด 
2.ใบระเบียนผลการเรียน (Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมรับรอง จํานวน 1 ชุด 
3.คําอธิบายรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมรับรอง จํานวน 1 ชุด 
4.สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด 
5.สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด 
 

ค่าธรรมเนียม 
ค่าคําร้องขอรับโอน 150 บาท 
ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษา 500 บาท 
ค่าคําร้องขอเทียบโอนรายวิชา 100 บาท 
ค่าเทียบโอนรายวิชา วิชาละ 150 บาท 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่  
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0 4535 3117-9 หรือเว็บไซต์ 
http://www.reg.ubu.ac.th ที่เมนูแสดงความคิดเห็น 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
งานท่ีให้บริการ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ งานทะเบียนนกัศึกษาและประมวลผล กองบริการการศกึษา 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
1. งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล 
    โทรศัพท ์: 0 4535 3117 
    โทรสาร  : 0 4535 3119 

 วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30-12.00 น.
และ13.00-16.00 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 38.1.4 
กําหนดไว้ว่า การให้ A, B+, B, C+, C, D+, D, หรือ F จะกระทําได้ในกรณีเปลี่ยนจาก A, B+, B, C+, C, 
D+, D, หรือ F เมื่อมีการแก้ไขภายหลังจากที่ส่งผลการเรียนแล้ว การดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  
            ดังน้ันเมื่อมหาวิทยาลัยประกาศผลการเรียนให้นักศึกษาทราบแล้ว หากนศ.พบข้อสงสัยในผล
การเรียนที่ได้รับสามารถดําเนินการให้คณะตรวจสอบหรือแก้ไขผลการเรียนได้หากเกิดข้อผิดพลาด
ตามท่ีนักศึกษาแจ้งจริง 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 
1.นักศึกษา/คณะย่ืนบันทึกการขอแก้ไขผลการ
เรียนโดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ อาจารย์ประจํา
วิชา ประธานหลักสูตรเจ้าของรายวิชา 
(ระยะเวลา 10 นาที) 

 งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 
(ระยะเวลา 0.5 วัน) 

 งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

4. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเสนอผูบั้งบัญชาพิจารณา 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

 งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

5. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาให้ข้อมูล
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชการพิจารณา 

 งานบริหารทั่วไป กองบริการการศึกษา 
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ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 
(ระยะเวลา 1 วัน) 
6.รองอธิการบดีฝ่ายวิชการพิจารณา 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

 งานบริหารทั่วไป กองบริการการศึกษา 

7.เจ้าหน้าที่ดําเนินการผลการพิจารณา 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

 งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

7. เจ้าหน้าที่ทาํเรื่องแจ้งคณะต้นสังกัด
นักศึกษาและเจ้าของรายวิชาทราบผล 
(ระยะเวลา 2 วัน) 

 งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน    7 วัน  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารที่ต้องใช้ 
1.บันทึกขอแก้ไขผลการเรียน จํานวน 1 ชุด 
2.ใบสรุปเรืองขอแก้ไขผลการเรียน จํานวน 1 ชุด 
3.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 1 ชุด 
4.รายงานข้อเท็จจริง จํานวน 1 ชุด 
 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่ม ี

การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่  
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0 4535 3117-9 หรือเว็บไซต์ 
http://www.reg.ubu.ac.th ที่เมนูแสดงความคิดเห็น 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 


