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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: โรงเรียนบ้ านแขวงเภา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชือกระบวนงาน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนบ้ านแขวงเภา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื อง การเทียบโอนผลการเรี ยนการศึกษาขันพืนฐาน และการศึกษาระดับตํากว่า
ปริ ญญา

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 18/07/2015 16:31
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที ให้ บริการโรงเรี ยนบ้านแขวงเภา หมูท่ ี 2 ตําบลท้องเนียน อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
80210 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ (โรงเรี ยนกําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอืนหรือประเมินจากความรู ความสามารถ ทักษะ
หรือประสบการณ ของผู เรียนด วยเครืองมือและวิธีการทีหลากหลาย ไม ซับซ อน ทังนีให
คํานึงถึงประโยชน ของผู เทียบโอนผลการเรียน
เป นสําคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพือการศึกษาต อ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรทีอยู
ในระดับเดียวกัน

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนให พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการเรียนรู
และวิธีการจัดการศึกษาของส างหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ ซึงมีความแตกตถานศึกษาทีรับเทียบ
โอน
2. ช วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการได 2 กรณีดงั นี
กรณีที 1 การเทียบโอนผลการเรียนทีเกิดขึนจากสภาพการณ ต างๆ ได แก การย ายสถานศึกษา
การเปลียนรูปแบบการศึกษา การย ายหลักสูตร
ให ดําเนินการในช วงก อนเป ดภาคเรียนแรกหรือต นภาคเรียนแรกทีสถานศึกษารับผู ขอเทียบโอนเป
นนักเรียนแล นักศึกษา เพือการวางแผนการเรียน ทังนีสถานศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนให/
ภายในช สามารถขอเทียบโอนได ขอเทียบโอนไม นผู ามีเหตุจําเป ภาคเรียน ถ 1 วเสร็จภายใน
อยูใ่ นดุลยพินิจขอ วงเวลาทีกําหนด ให งสถานศึกษา
กรณีที การเทียบโอนความรู ทักษะ หรือประสบการณ จากแหล งเรียนรู อืนๆ เช น สถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝ กอบรมวิชาชีพ บ านเรียน (Home School) ฯลฯ
ให ดําเนินการต นภาคเรียนหรือก อนภาคเรียน โดยสถานศึกษาทีรับเทียบโอนกําหนดรายวิชา/หมวดวิชา
จํานวนหน วยกิต/หน วยการเรียน ทีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทังกรณีของผู กําลังเรียนและประ
สงค จะไปศึกษาจากแหล งเรียนรู อืนๆ ซึงจะต องได รับอนุญาตจากหัวหน าสถานศึกษาก อน
3. การกําหนดอายุของผลการเรียนทีขอเทียบโอน ให อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาทีรับเทียบโอน โดยพิจารณาบน
พืนฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันต อเหตุการณ และสอดคล องกับการเปลียนแปลงในโลกป จจุบนั
4. การพิจารณาให ผลการเรียนในรายวิชาจากการเทียบโอนผลการเรียนให หมวดวิชาทีได/
ผลการเรียนตามหลักฐานเดิมทีปรากฏหรือให
ผลการเรียนใหม ทีได จากการประเมินด
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วยเครืองมือและวิธีการทีหลากหลาย
5. นักเรียนทีได รับการเทียบโอนผลการเรียนต องศึกษาต อเนืองในสถานศึกษาทีรับเทียบโอน อย างน อย
1 ภาคเรียน
6. การจบหลักสูตรของผู ขอเทียบโอน การให หน วยกิตนไปตามเ เป วยการเรียนให หน/กณฑ
การจบหลักสูตรของสถานศึกษาทีรับเทียบโอนกําหนด
7. การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนทีเข าร วมโครงการแลกเปลียนเยาวชนางประเทศ วัฒนธรรมในต/
มีประกาศ ถือปฏิบตั ิตามแนวทางการเทียบชันการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการได การศึกษา ให ป 1 นเวลา เป
ว แล กําหนดไว
8. การเทียบโอนผลการเรียนเข าสู หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ให
ถือปฏิบตั ิตามแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนทีกระทรวงศึกษาธิการได มีระเบียบว แล คําสังกําหนดไว/
9. สถานศึกษาเป นผู จัดทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาทีเกียวข องกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผล
การเทียบโอนไว เป นหลักฐาน และออกใบแจ งผลการเทียบโอนให แก ผู ยืนความจํานงและจัดเก็บ
เอกสารขอเทียบโอนผลการเรียนไว อมทังจัดทําทะเบียนผู องกับการเทียบโอน พร หลักฐานทีเกียวข/
อมูล างอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกข เพือการอ
องหมายเหตุโดยไม ในช การเทียบโอนไว ต
องกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผลการเรียนจากแหล งเรียนรู
เดิมทีนํามาขอเทียบโอนไว ด วยกัน
10. ผู ทีประสงค จะขอเทียบโอนผลการเรียนจะต องสมัครเข าเป
นนักเรียนของสถานศึกษาทีรับเทียบโอนผลการเรียน
ทังนี ระยะเวลาให้ บริการเริมนับเมือเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วน

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของคําร้ องและ
เอกสารประกอบคําร้ อง

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 ชัวโมง

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้ าน
แขวงเภา สพป.
นครศรีธรรมราช
เขต 4
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ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาการ 5 วัน
ขอเทียบโอนผลการเรียน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําหนังสือแจ้ งผลการขอ 1 ชัวโมง
เทียบโอนผลการเรียนและ
เสนอผู้อํานวยการโรงเรียน
ลงนาม

2)

3)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้ าน
แขวงเภา สพป.
นครศรีธรรมราช
เขต 4
โรงเรียนบ้ าน
แขวงเภา สพป.
นครศรีธรรมราช
เขต 4

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ระเบียนแสดงผล สํานักงาน
การเรียน (ปพ.1) คณะกรรมการ
การศึกษาขัน
พืนฐาน
ประมวลรายวิชา สํานักงาน
(Course
คณะกรรมการ

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

ชุด

1

ชุด

(-ใช้ กรณีเทียบ
โอนความรู้
-รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(-ใช้ กรณีเทียบ
โอนความรู้
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ที

Syllabus)

การศึกษาขัน
พืนฐาน

คําอธิบาย
รายวิชา

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน
พืนฐาน

3)

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

เอกสาร/หลักฐาน ทีแสดงถึงทักษะ/
ประสบการณ์
หรือความ
เชียวชาญในวิชา
นันๆ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

1

ชุด

1

1

ชุด

หมายเหตุ
-รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
)
(-ใช้ กรณีเทียบ
โอนความรู้
-รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
)
(-ใช้ กรณีเทียบ
โอนทักษะ/
ประสบการณ์
-รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
)

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ร้ องเรียนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีโรงเรียนบ้ านแขวงเภา หมูท่ ี 2 ตําบลท้ องเนียน
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 / ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน (โรงเรียนกําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ด
ตามบริบทของโรงเรียน)
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน ร้ องเรียนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 เลขที 160/4 ตําบลท่าศาลา อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาล
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5)

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
11/08/2558
รออนุมตั ิขนที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้ านแขวงเภา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สพฐ.
ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันทีพิมพ์
สถานะ

