คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสั งกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง: ศึกษาธิการ
ส่ วนของกำรสร้ ำงกระบวนงำน
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอเทียบโอนผลการเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ: โรงเรี ยนจันทคามวิทยา
3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การอนุมตั ิ
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง การเทียบโอนผลการเรี ยนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญา
6. ระดับผลกระทบ ☒ บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร
☐ ส่ วนกลาง ☐ ส่ วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่ วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
☐ ส่ วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้ อบังคับ) ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 หน่ วยเวลำ วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน (ใส่ เป็ นตัวเลข)
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด (ใส่ เป็ นตัวเลข)
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด (ใส่ เป็ นตัวเลข)

0
0
0

ส่ วนของคู่มือประชำชน
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพือ่ ใช้ ในระบบจัดกำรข้ อมูลเท่ ำนั้น) การขอเทียบโอนผลการเรี ยนของ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
11. *ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

โรงเรี ยนจันทคามวิทยา หมู่ที่ 6 ตาบลคุง้ น้ าวน อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร ☐ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☒ วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพกั เที่ยง
เวลำเปิ ดรับคำขอ
เวลาเปิ ดรับคาขอ
08.30
เวลาปิ ดรับคาขอ
16.30
(ในระบบจะให้เลือกเป็ นตัวเลขเวลาเปิ ด (กี่โมง) ถึง เวลาปิ ด (กี่โมง)
หมำยเหตุ: โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน
สถำนทีใ่ ห้ บริกำร

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข
หลักการเทียบโอนผลการเรี ยน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรื อหลักฐานอื่นหรื อประเมินจากความรู ความสามารถ ทักษะ
หรื อประสบการณของผูเ้ รี ยนด้วยเครื่ องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ซบั ซ้อน ทั้งนี้ให้คานึงถึงประโยชนของผู้
เทียบโอนผลการเรี ยน
เป็ นสาคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรี ยนเพื่อการศึกษาต่อ โดยพิจารณารู ปแบบการศึกษาและหลักสู ตรที่อยูใ่ นระดับ
เดียวกัน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรี ยน
1. การเทียบโอนผลการเรี ยนให้พิจารณาจากรู ปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสู ตร และสาระการ
เรี ยนรู้ ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับ
เทียบโอน
2. ช่วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรี ยน ดาเนินการได้ 2 กรณี ดงั นี้
กรณี ที่ 1 การเทียบโอนผลการเรี ยนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณต่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยน
รู ปแบบการศึกษา การย้ายหลักสู ตรให้ดาเนินการในช่วงก่อนเปิ ดภาคเรี ยนแรกหรื อต้นภาคเรี ยนแรกที่
สถานศึกษารับผูข้ อเทียบโอนเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรี ยน ทั้งนี้สถานศึกษาควรดาเนินการ
เทียบโอนผลการเรี ยนให้แล้วเสร็ จภายใน 1 ภาคเรี ยน ถ้ามีเหตุจาเป็ นผูข้ อเทียบโอนไม่สามารถขอเทียบโอนได้

ภายในช่วงเวลาที่กาหนด ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา
กรณี ที่ 2 การเทียบโอนความรู้ทกั ษะ หรื อประสบการณจากแหล่งเรี ยนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝึ กอบรมวิชาชีพ บ้านเรี ยน (Home School) ฯลฯ ให้
ดาเนินการต้นภาคเรี ยนหรื อก่อนภาคเรี ยน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนดรายวิชา/หมวดวิชา จานวนหน่
วยกิต/หน่วยการเรี ยน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณี ของผูก้ าลังเรี ยนและประสงค์จะไป
ศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู้อื่นๆ ซึ่ งจะต้องไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษาก่อน
3. การกาหนดอายุของผลการเรี ยนที่ขอเทียบโอน ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดย
พิจารณาบนพื้นฐานของธรรมชาติวชิ า ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ปั จจุบนั
4. การพิจารณาให้ผลการเรี ยนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรี ยนให้ผลการเรี ยนตาม
หลักฐานเดิมที่ปรากฏหรื อให้ผลการเรี ยนใหม่ที่ไดจากการประเมินด้วยเครื่ องมือและวิธีการที่หลากหลาย
5. นักเรี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อย่างน้อย 1
ภาคเรี ยน
6. การจบหลักสู ตรของผูขอเทียบโอน การให้หน่วยกิต/หน่วยการเรี ยนให้เป็ นไปตามเกณฑ์การจบหลักสู ตร
ของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนด
7. การเทียบโอนผลการเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในต่าง
ประเทศเป็ นเวลา 1 ปี การศึกษา ให้ถือปฏิบตั ิตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้มี
ประกาศกาหนดไว้แล้ว
8. การเทียบโอนผลการเรี ยนเข้าสู่ หลักสู ตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ถือปฏิบตั ิตามแนวทางการเทียบ
โอนผลการเรี ยนที่กระทรวงศึกษาธิ การได้มีระเบียบ/คาสั่งกาหนดไว้แล้ว
9. สถานศึกษาเป็ นผูจ้ ดั ทาเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนผลการเรี ยนโดยบันทึกผล
การเทียบโอนไว้เป็ นหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอนให้แก่ผยู้ นื่ ความจานงและจัดเก็บเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอน พร้อมทั้งจัดทาทะเบียนผูข้ อเทียบโอนผลการเรี ยนไว้เพื่อการอ้างอิง
สถานศึกษาสามารถบันทึกข้อมูลการเทียบโอนไว้ในช่องหมายเหตุโดยไมตองกรอกผลการเรี ยนเดิมในระเบียน
แสดงผลการเรี ยนและแนบเอกสารแสดงผลการเรี ยนจากแหล่งเรี ยนรู้เดิมที่นามาขอเทียบโอนไว้ดว้ ยกัน
10. ผูท้ ี่ประสงค์จะขอเทียบโอนผลการเรี ยนจะต้องสมัครเข้าเป็ นนักเรี ยนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผล
การเรี ยนทั้งนี้ ระยะเวลาให้บริ การเริ่ มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
หน่ วย
เวลำ
ที่

1

2

3

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

รำยละเอียดของ ระยะเวลำ
ขั้นตอนกำรบริกำร ให้ บริกำร

(นาที
ชัว่ โมง (ในระบบมีช่องให้
วัน วัน เลือกกระทรวง และ
ทาการ ช่ องให้ เลือก กรม/
เดือน ปี )
กลุ่มงำน)

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วนของ
คาร้องและเอกสาร
ประกอบคาร้อง

1

ชัว่ โมง

โรงเรี ยนจันทคาม
วิทยา

การพิจารณา
อนุญาต

คณะกรรมการ
พิจารณาการขอ
เทียบโอนผลการ
เรี ยน

5

วัน

โรงเรี ยนจันทคาม
วิทยา

การแจ้งผล
การพิจารณา

จัดทาหนังสื อแจ้ง
ผลการขอเทียบโอน
ผลการเรี ยนและ
เสนอผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนลงนาม

1

ชัว่ โมง

โรงเรี ยนจันทคาม
วิทยา

ประเภท
ขั้นตอน

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 หน่ วยเวลำ วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
☐ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
(หำกผ่ำนกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำมำแล้วให้ เลือกทีช่ ่ องนีด้ ้ วย)
ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน หน่ วยของเวลำ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ คำขอ

หมำยเหตุ

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
-ไม่มี15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
ส่ วนงำน /
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่ เติม

1 ระเบียนแสดงผลการ
เรี ยน (ปพ.1)

หน่ วยงำน จำนวน
เอกสำร
ที่
ฉบับจริง
รับผิดชอบ
1

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

1

ชุด

หมำยเหตุ

-ใช้กรณี เทียบโอน
ความรู้
-รับรองสาเนาถูกต้อง

2 ประมวลรายวิชา
(Course Syllabus)

1

1

ชุด

-ใช้กรณี เทียบโอน
ความรู้
-รับรองสาเนาถูกต้อง

3 คาอธิบายรายวิชา

1

1

ชุด

-ใช้กรณี เทียบโอน
ความรู้
-รับรองสาเนาถูกต้อง

4 เอกสาร/หลักฐานที่
แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณ์หรื อ
ความเชี่ยวชาญในวิชา
นั้นๆ

1

1

ชุด

-ใช้กรณี เทียบโอน
ทักษะ/ประสบการณ์
-รับรองสาเนาถูกต้อง

16. ค่ ำธรรมเนียม
รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
ร้ อยละ
☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็ นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่ ำธรรมเนียม (บำท/ร้ อยละ)

หมำยเหตุ
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่โรงเรี ยนจันทคามวิทยา หมู่ที่ 6 ตาบลคุง้ น้ าวน อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
70000
2) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อาคารเฉลิม
พระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ ถนนไกรเพชร ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
70000
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิ การ โทร 1579
18. หมำยเหตุ

