คูมือสําหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ
:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร)
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุมัติ
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับต่ํา
กวาปริญญา
6. ระดับผลกระทบ
☒บริการทีม
่ ีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
☐บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ
☐ สวนกลาง
☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0หนวยเวลาวัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข)

0
0
0

สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
11. *ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 237 หมูที่ 9 บานสวนสน ตําบลโพนงาม อําเภอ
บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย 34230
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร
☐ วันเสาร
☐ วันอาทิตย
☐ ไมเวนวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง

เวลาเปดรับคําขอ

เวลาเปดรับคําขอ
เวลาปดรับคําขอ

08.30
16.30

(ในระบบจะใหเลือกเปนตัวเลขเวลาเปด (กี่โมง) ถึง เวลาปด (กี่โมง)

หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข
หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู ความสามารถ ทักษะ หรือประสบ
การณของผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธีการทีห่ ลากหลาย ไมซบั ซอน ทั้งนี้ใหคํานึงถึงประโยชนของผูเทียบโอนผลการเรียน
เปนสําคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาตอ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยูในระดับเดียวกัน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการเรียนรู
ซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รบั เทียบโอน
2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการได 2 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณตางๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษา การยายหลักสูตร
ใหดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนนัก
เรียน/นักศึกษา เพือ่ การวางแผนการเรียน ทั้งนีส้ ถานศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหแลวเสร็จภายใน 1 ภาค
เรียน ถามีเหตุจําเปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนไดภายในชวงเวลาที่กําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา
กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรูทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรูอื่นๆ เชน สถานประกอบการ สถาน
ประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝกอบรมวิชาชีพ บานเรียน (Home School) ฯลฯ
ใหดําเนินการตนภาคเรียนหรือกอนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนดรายวิชา/หมวดวิชา
จํานวนหนวยกิต/หนวยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทัง้ กรณีของผูกําลังเรียนและประสงคจะไปศึกษา
จากแหลงเรียนรูอื่นๆ ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน
3. การกําหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาทีร่ ับเทียบโอน โดยพิจารณาบน
พื้นฐานของธรรมชาติวชิ า ความทันสมัย ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน
4. การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาทีไ่ ดจากการเทียบโอนผลการเรียนใหผลการเรียนตามหลักฐาน
เดิมทีป่ รากฏหรือใหผลการเรียนใหมที่ไดจากการประเมินดวยเครื่องมือและวิธีการทีห่ ลากหลาย
5. นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รบั เทียบโอน อยางนอย 1 ภาคเรียน
6. การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน การใหหนวยกิต/หนวยการเรียนใหเปนไปตามเกณฑการจบหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่รบั เทียบโอนกําหนด
7. การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนทีเ่ ขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในตางประเทศเปนเวลา
1 ปการศึกษา ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกําหนดไวแลว
8. การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบโอนผลการ
เรียนทีก่ ระทรวงศึกษาธิการไดมีระเบียบ/คําสั่งกําหนดไวแลว

9. สถานศึกษาเปนผูจัดทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาทีเ่ กี่ยวของกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผลการเทียบ
โอนไวเปนหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผูยื่นความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของกับ
การเทียบโอน พรอมทั้งจัดทําทะเบียนผูขอเทียบโอนผลการเรียนไวเพื่อการอางอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกขอมูล
การเทียบโอนไวในชองหมายเหตุโดยไมตองกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผล
การเรียนจากแหลงเรียนรูเดิมที่นํามาขอเทียบโอนไวดวยกัน
10. ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียนของสถานศึกษาทีร่ ับเทียบโอนผลการเรียน
ทั้งนี้ ระยะเวลาใหบริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกตอง ครบถวน
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1

2

3

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก
เอกสาร
ตอง ครบถวนของคํา
รองและเอกสาร
ประกอบคํารอง
การพิจารณา คณะกรรมการ
อนุญาต
พิจารณาการขอเทียบ
โอนผลการเรียน
การแจงผล
จัดทําหนังสือแจงผล
การพิจารณา การขอเทียบโอนผล
การเรียนและเสนอ
ผูอํานวยการโรงเรียน
ลงนาม

หนวย
เวลา

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

(นาที ชั่วโมง
วัน วันทําการ
เดือน ป)

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน)

1

ชั่วโมง

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

5

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

1

ชั่วโมง

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 หนวยเวลาวัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกที่ชองนีด้ วย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
-ไมม-ี

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

1 ระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1)
2 ประมวลรายวิชา
(Course Syllabus)
3 คําอธิบายรายวิชา
4 เอกสาร/หลักฐานที่แสดง
ถึงทักษะ/ประสบการณ
หรือความเชี่ยวชาญใน
วิชานั้นๆ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

-ใชกรณีเทียบโอนความรู
-รับรองสําเนาถูกตอง

1

1

ชุด

1

1

ชุด

1

1

ชุด

-ใชกรณีเทียบโอนความรู
-รับรองสําเนาถูกตอง
-ใชกรณีเทียบโอนความรู
-รับรองสําเนาถูกตอง
-ใชกรณีเทียบโอนทักษะ/
ประสบการณ
-รับรองสําเนาถูกตอง

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม
รอยละ
☐ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้)
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
หมายเหตุ
17. *ชองทางการรองเรียน
18. 1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียน (โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 237 หมูที่ 9 บานสวนสน ตําบลโพน
งาม อําเภอ บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย 34230
19. 2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
29 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลกุดลาด อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย 34000)
20. 3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
21. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟลเอกสาร
☐ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้)
(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง)
หมายเหตุ
22. หมายเหตุ

