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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานเจ(าของกระบวนงาน: โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให(อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข(อง:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับต่ํากว)า
ปริญญา

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด2านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห(บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข(อบังคับ/ข(อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข(อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข(อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น(อยที่สุด 0
10. ชื่ออ(างอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 21/07/2015 00:11
11. ชองทางการให(บริการ
1) สถานที่ใหบริการ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร เลขที่ 646 หมู)ที่ 4 ต.ท)าบ)อ อ.ท)าบ)อ จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย
43110
โทร. 042 431 125
/ติดต)อด0วยตนเอง ณ หน)วยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป1ดให0บริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเว0นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต)เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (โรงเรียนกําหนดเวลาเป1ด-ป1ดตามบริบทของโรงเรียน)
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12. หลักเกณฑ> วิธีการ เงื่อนไข(ถ(ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู2 ความสามารถ ทักษะ
หรือประสบการณAของผู2เรียนด2วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมซับซ2อน ทั้งนี้ให2คํานึงถึงประโยชนAของ
ผู2เทียบโอนผลการเรียน
เปDนสําคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาตอ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยูในระดับเดียวกัน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
.1.การเทียบโอนผลการเรียนให2พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตรและสาระการเรียนรู2
และวิธีการจัดAางหลากหลายโดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑซึ่งมีความแตกตการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียนดําเนินการได2 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณAตางๆ ได2แก การย2ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษา การย2ายหลักสูตรให2ดําเนินการในชวงกอนเปHดภาคเรียนแรกหรือต2นภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผู2ขอเทียบโอน
เปDนนักเรียน/นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนให2แล2วเสร็จภายใน 1
ภาคเรียน ถ2ามีเหตุจําเปDนผู2ขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนได2ภายในชวงเวลาที่กําหนด ให2อยูในดุลยพินิจของ
สถานศึกษา
กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรู2ทักษะหรือประสบการณAจากแหลงเรียนรู2อื่นๆเชน สถานประกอบการ สถาน
ประกอบอาชีพอิสระสถาบันทางศาสนาสถาบันฝJกอบรมวิชาชีพบ2านเรียน (Home School) ฯลฯ
ให2ดําเนินการต2นภาคเรียนหรือกอนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนดรายวิชา/หมวดวิชา จํานวน
หนวยกิต/หนวยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผู2กําลังเรียนและประสงคAจะไปศึกษาจาก
แหลงเรียนรู2อื่นๆ ซึ่งจะต2องได2รับอนุญาตจากหัวหน2าสถานศึกษากอน
3. การกําหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอนให2อยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนโดยพิจารณาบน
พื้นฐานของธรรมชาติวิชาความทันสมัยทันตอเหตุการณAและสอดคล2องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปTจจุบัน
4. การพิจารณาให2ผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ได2จากการเทียบโอนผลการเรียนให2ผลการเรียนตามหลักฐานเดิมที่
ปรากฏหรือให2ผลการเรียนใหมที่ได2จากการประเมินด2วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
5. นักเรียนที่ได2รับการเทียบโอนผลการเรียนต2องศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อยางน2อย 1 ภาคเรียน
6. การจบหลักสูตรของผู2ขอเทียบโอน การให2หนวยกิต/หนวยการเรียนให2เปDนไปตามเกณฑAการจบหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนด
7. การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนที่เข2ารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในตางประเทศเปDนเวลา
1 ปWการศึกษา ให2ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได2มีประกาศกําหนดไว2แล2ว
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8. การเทียบโอนผลการเรียนเข2าสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ให2ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบโอนผลการ
เรียนที่กระทรวงศึกษาธิการได2มีระเบียบ/คําสั่งกําหนดไว2แล2ว
9. สถานศึกษาเปDนผู2จัดทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข2องกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผลการเทียบ
โอนไว2เปDนหลักฐาน และออกใบแจ2งผลการเทียบโอนให2แกผู2ยื่นความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข2องกับ
การเทียบโอน พร2อมทั้งจัดทําทะเบียนผู2ขอเทียบโอนผลการเรียนไว2เพื่อการอ2างอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกข2อมูล
การเทียบโอนไว2ในชองหมายเหตุโดยไมต2องกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผล
การเรียนจากแหลงเรียนรู2เดิมที่นํามาขอเทียบโอนไว2ด2วยกัน
10. ผู2ที่ประสงคAจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะต2องสมัครเข2าเปDนนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน
ทั้งนี้ ระยะเวลาให2บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต2อง ครบถ2วน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให(บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต2อง
ครบถ2วนของคําร2องและ
เอกสารประกอบคําร2อง

1 ชั่วโมง

การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาการ
ขอเทียบโอนผลการเรียน

5 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําหนังสือแจ2งผลการขอ
เทียบโอนผลการเรียนและ
เสนอผู2อํานวยการโรงเรียน
ลงนาม

1 ชั่วโมง

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนโกมล
วิทยาคาร สพป.
หนองคาย เขต 1
โรงเรียนโกมล
วิทยาคาร สพป.
หนองคาย เขต 1
โรงเรียนโกมล
วิทยาคาร สพป.
หนองคาย เขต 1

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล(ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู( จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม)พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน)วยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู( จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ระเบียนแสดงผล สํานักงาน
1
1
ชุด
การเรียน (ปพ.1) คณะกรรมการ
1)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ประมวลรายวิชา สํานักงาน
1
1
ชุด
(Course
คณะกรรมการ
2) Syllabus)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

3)

4)

คําอธิบายรายวิชา สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1

1

ชุด

เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณAหรือ
ความเชี่ยวชาญใน
วิชานั้นๆ

1

1

ชุด

16. คาธรรมเนียม
ไม)มีข0อมูลค)าธรรมเนียม

หมายเหตุ

หมายเหตุ
(-ใช2กรณีเทียบโอน
ความรู2
-รับรองสําเนา
ถูกต2อง)
(-ใช2กรณีเทียบโอน
ความรู2
-รับรองสําเนา
ถูกต2อง
)
(-ใช2กรณีเทียบโอน
ความรู2
-รับรองสําเนา
ถูกต2อง
)
(-ใช2กรณีเทียบโอน
ทักษะ/
ประสบการณA
-รับรองสําเนา
ถูกต2อง
)
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17. ชองทางการร(องเรียน
1) ชองทางการร(องเรียน ร2องเรียนด2วยตนเอง / ไปรษณียA ที่โรงเรียน
หมายเหตุ (โรงเรียนโกมลวิทยาคาร เลขที่ 646 หมู)ที่ 4 ต.ท)าบ)อ อ.ท)าบ)อ จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย 43110
โทร. 042 431 125
)
2) ชองทางการร(องเรียน ร2องเรียนด2วยตนเอง / ไปรษณียA ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1
ถนนบริเวณศูนยราชการ ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร 0-4241-1332,412691,465318
)
3) ชองทางการร(องเรียน สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ 4) ชองทางการร(องเรียน ศูนยAบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด)วน 1111 / www.1111.go.th / ตู0 ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอร>ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไม)มีแบบฟอรม ตัวอย)าง และคู)มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ>
สถานะ
จัดทําโดย

อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน2า
หนวยงาน (Reviewer)
ผู2อํานวยการโรงเรียนโกมลวิทยา
คาร สพป.หนองคาย เขต 1 สพฐ.
ศธ.
-

