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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ สพป.พัทลุง เขต 2
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ สพป.พัทลุง เขต 2
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับต่ํากวา
ปริญญา

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนสามัคคี
อนุสรณ สุลาลักษณ สําเนาคูมือประชาชน 18/07/2015 11:45
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ ม.5 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 เบอรโทรศัพท 074671198/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู  ความสามารถ ทักษะ หรือประสบ
การณของผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมซับซอน ทั้งนี้ใหคํานึงถึงประโยชนของผูเทียบโอนผลการเรียน
นสําคัญเป

3. ในระดับเดียวกัน อ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยู พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาต

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
1. พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และ การเทียบโอนผลการเรียนใหสาระการเรียนรู
และวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน างหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑซึ่งมีความแตกต
.2ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการได กรณีดังนี้ 2
กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณตางๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษา การยายหลักสูตร
ใหดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผู ขอเทียบโอนเปนนักเรียน/นักศึกษา
เพื่อการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหแลวเสร็จภายใน ภาคเรียน ถ 1ามีเหตุ
จําเปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนไดภายในชวงเวลาที่กําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา
กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรูทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรูอื่นๆ เชน สถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝกอบรมวิชาชีพ บานเรียน (Home School) ฯลฯ
ใหดําเนินการตนภาคเรียนหรือกอนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนดรายวิชา/หมวดวิชา จํานวนหน
วยกิต/หนวยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผู กําลังเรียนและประสงคจะไปศึกษาจาก
แหลงเรียนรูอื่นๆ ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน
3. การกําหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดยพิจารณาบน
พื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน
.4การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรียนใหผลการเรียนตามหลักฐานเดิม
ที่ปรากฏหรือใหผลการเรียนใหมที่ไดจากการประเมินดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
.5นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อยางนอย 1 ภาคเรียน
6. การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน การใหหนวยกิต/หนวยการเรียนใหเปนไปตามเกณฑการจบหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนด
.7การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในตางประเทศเปนเวลา 1
การศปึกษา ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกําหนดไวแลว
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.8การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบโอนผลการ
เรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีระเบียบ/คําสั่งกําหนดไวแลว
9. สถานศึกษาเปนผูจัดทําเอกสาร องกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผลการเทียบ หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข/
องกับหลักฐานที่เกี่ยวข/ยื่นความจํานงและจัดเก็บเอกสารผูแกงผลการเทียบโอนใหนหลักฐาน และออกใบแจเป
 โอนไว

ขอเทียบโอมทั้งจัดทําทะเบียนผูการเทียบโอน พรอนผลการเรียนไวเพื่อการอางอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกขอมูล
การเทียบโอนไวในชองหมายเหตุโดยไมตองกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผล
การเรียนจากแหลงเรียนรูเดิมที่นํามาขอเทียบโอนไวดวยกัน
.10ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน
ทั้งนี้ ระยะเวลาใหบริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกตอง ครบถวน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของคํารองและ
เอกสารประกอบคํารอง

การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาการ 5 วัน
ขอเทียบโอนผลการเรียน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําหนังสือแจงผลการขอ 1 ชั่วโมง
เทียบโอนผลการเรียนและ
เสนอผูอํานวยการโรงเรียน
ลงนาม

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

1 ชั่วโมง

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนสามัคคี
อนุสรณ สพป.
พัทลุง เขต 2
โรงเรียนสามัคคี
อนุสรณ สพป.
พัทลุง เขต 2
โรงเรียนสามัคคี
อนุสรณ สพป.
พัทลุง เขต 2

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ

-

-

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
ระเบียนแสดงผล สํานักงาน
การเรียน (ปพ.1) คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ประมวลรายวิชา สํานักงาน
(Course
คณะกรรมการ
Syllabus)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1

คําอธิบาย
รายวิชา

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณ
หรือความ
เชี่ยวชาญในวิชา
นั้นๆ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

ชุด

1

1

ชุด

1

1

ชุด

1

1

ชุด

(-ใชกรณีเทียบ
โอนความรู
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(-ใชกรณีเทียบ
โอนความรู
-รับรองสําเนา
ถูกตอง
)
(-ใชกรณีเทียบ
โอนความรู
-รับรองสําเนา
ถูกตอง
)
(-ใชกรณีเทียบ
โอนทักษะ/
ประสบการณ
-รับรองสําเนา
ถูกตอง
)
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16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
ไมมีขอมูลชองทางการรองเรียน
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
ผูอํานวยการโรงเรียนสามัคคี
อนุสรณ สพป.พัทลุง เขต 2 สพฐ.
ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย วันที่พิมพ
สถานะ

