คู่มอ
ื สาหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง: ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สพฐ.
2. หน่วยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ
: โรงเรียนรสลินคัคณางค์
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมูข
่ องงานบริการ การอนุมัติ
5. กฎหมายทีใ
่ ห้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญา
6. ระดับผลกระทบ
บริการทั่วไป

☒

7. พื้นทีใ
่ ห้บริการ
สถาบันการศึกษา
☐

☐

บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

ส่วนกลาง

☐

ส่วนภูมิภาค

☐

ท้องถิ่น

☐

☒

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลาง

ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)

☐

ต่างประเทศ

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ) ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ

0 หน่วยเวลา วัน

9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย
่ ต่อเดือน

(ใส่เป็นตัวเลข)

0

จานวนคาขอทีม
่ ากที่สด
ุ (ใส่เป็นตัวเลข)

0

จานวนคาขอทีน
่ อ
้ ยที่สด
ุ (ใส่เป็นตัวเลข)

0

ส่วนของคู่มอ
ื ประชาชน
10.

ชื่ออ้างอิงของคู่มอ
ื ประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านัน
้ )
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

11. *ช่องทางการให้บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานทีใ
่ ห้บริการ

โรงเรียนรสลินคัคณางค์ หมู่ที่ 4 บ้านท่าหายโศก

ตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☒ วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคาขอ

เวลาเปิดรับคาขอ

เวลาปิดรับคาขอ

08.30

16.30

(ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง)

หมายเหตุ: โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงื่อนไข
หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจาก
ความรู ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณของผูเรียนดวยเครื่องมือและ

วิธีการที่หลากหลาย ไมซับซอน ทั้งนี้ใหคานึงถึงประโยชนของผูเทียบโอนผล
การเรียน
เปนสาคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาตอ โดยพิจารณารูปแบบ
การศึกษาและหลักสูตรที่อยูในระดับเดียวกัน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการเรียนรู
ซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการได กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณตางๆ ได
แก การยายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร
ใหดาเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่
สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนนักเรียน/นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน
ทั้งนี้สถานศึกษาควรดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหแลวเสร็จภายใน 1 ภาค
เรียน ถามีเหตุจาเปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนไดภายในชวงเวลาที่
กาหนด ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรูทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรู
อื่นๆ เชน สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนา
สถาบันฝกอบรมวิชาชีพ บานเรียน (Home School) ฯลฯ
ใหดาเนินการตนภาคเรียนหรือกอนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับ
เทียบโอนกาหนดรายวิชา/หมวดวิชา จานวนหนวยกิต/หนวยการเรียน ที่จะรับ
เทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผูกาลังเรียนและประสงคจะไป
ศึกษาจากแหลงเรียนรูอื่นๆ ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน
3. การกาหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดยพิจารณาบน
พื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน
4. การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ไดจากการเทียบ
โอนผลการเรียนใหผลการเรียนตามหลักฐานเดิมที่ปรากฏหรือใหผลการเรียน
ใหมที่ไดจากการประเมินดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย

5. นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องใน
สถานศึกษาที่รับเทียบโอน อยางนอย 1 ภาคเรียน
6. การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน การใหหนวยกิต/หนวยการเรียนใหเป
นไปตามเกณฑการจบหลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนด
7. การเทียบโอนผลการเรียนสาหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน
เยาวชน/วัฒนธรรมในตางประเทศเปนเวลา 1 ปการศึกษา ใหถือปฏิบัติตามแนว
ทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกาหนดไวแลว
8. การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ให
ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดมี
ระเบียบ/คาสั่งกาหนดไวแลว
9. สถานศึกษาเปนผูจัดทาเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวของกับการเทียบ
โอนผลการเรียนโดยบันทึกผลการเทียบโอนไวเปนหลักฐาน และออกใบแจงผ
ลการเทียบโอนใหแกผูยื่นความจานงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของกับ
การเทียบโอน พรอมทั้งจัดทาทะเบียนผูขอเทียบโอนผลการเรียนไวเพื่อการอา
งอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกขอมูล
การเทียบโอนไวในชองหมายเหตุโดยไมตองกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียน
แสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผล
การเรียนจากแหลงเรียนรูเดิมที่นามาขอเทียบโอนไวดวยกัน
10. ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียนของ
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน
ทั้งนี้ ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน

13. *ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ

ที่

ประเภท
ขัน
้ ตอน

รายละเอียด
ของขัน
้ ตอน
การบริการ

การ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
เอกสาร
ครบถ้วนของ
คาร้องและ
1
เอกสาร
ประกอบคา
ร้อง
การ
คณะกรรมการ
พิจารณา พิจารณาการ
2 อนุญาต ขอเทียบโอน
ผลการเรียน
การแจ้ง จัดทาหนังสือ
ผลการ
แจ้งผลการขอ
พิจารณา เทียบโอนผล
การเรียนและ
3
เสนอ
ผู้อานวยการ
โรงเรียนลง
นาม

ระยะเวลา
ให้บริการ

หน่วย
เวลา
(นาที
ชั่วโมง
วัน วันทา
การ
เดือน ปี)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีชอ
่ งให้
เลือกกระทรวง และ
ช่องให้เลือก กรม/
กลุม
่ งาน)

1

ชั่วโมง โรงเรียนรส

5

วัน

1

ชั่วโมง โรงเรียนรส

ลินคัคณางค์

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 หน่วยเวลา วัน

โรงเรียนรส
ลินคัคณางค์

ลินคัคณางค์

หมายเหตุ

14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขัน
้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการ
มาแล้ว
☐ ผ่านการดาเนินการลดขัน
้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขัน
้ ตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกทีช
่ อ
่ งนีด
้ ว
้ ย)

ระยะเวลารวมหลังลดขัน
้ ตอน หน่วยของเวลา

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน
่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
-ไม่มี15.2) เอกสารอืน
่ ๆ สาหรับยืน
่ เพิม
่ เติม
ส่วนงาน / จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงาน เอกสาร จานวน
ที่
เอกสาร
ที่
ยืน
่ เพิ่มเติม
ฉบับ
สาเนา
รับผิดชอบ
จริง
1 ระเบียนแสดงผล
1
1
การเรียน

หน่วย
นับ
เอกสาร
ชุด

(ปพ.1)
2 ประมวลรายวิชา
(Course

1

1

ชุด

Syllabus)
3 คาอธิบาย
รายวิชา

1

1

ชุด

1

1

ชุด

4 เอกสาร/
หลักฐานที่แสดง
ถึงทักษะ/
ประสบการณ์

หมายเหตุ
-ใช้กรณีเทียบโอน
ความรู้
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอน
ความรู้
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอน
ความรู้
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอน
ทักษะ/
ประสบการณ์
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง

ที่ รายการเอกสาร
ยืน
่ เพิ่มเติม

ส่วนงาน /
หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

หรือความ
เชี่ยวชาญใน
วิชานั้นๆ

จานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่
ช่องนี้)

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ
17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน โรงเรียนรสลินคัคณางค์ หมู่
ที่ 4 บ้านท่าหายโศก ตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคายเขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตาบลจุมพล อาเภอโพน
พิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ

18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอ
ื การกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม
ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้
คลิกเลือกช่องนี้)

(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ

