คูมือสําหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง: ศึกษาธิการ
สวนของการสร$างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ
: โรงเรียนบ+านรมเกล+า หมูที่ 10 ตําบลน้ําพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน 55170
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุมัติ
5. กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ:และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับต่ํา
กวาปริญญา
6. ระดับผลกระทบ
☒ บริการที่มีความสําคัญด+านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให$บริการ
☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ท+องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา
☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอก
กฎกระทรวง)
☐ ตางประเทศ
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข$อบังคับ)
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 หนวยเวลา วัน
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเป<นตัวเลข)
0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเป<นตัวเลข)
0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด (ใสเป<นตัวเลข)
0
สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใช$ในระบบจัดการข$อมูลเทานั้น) การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
11. *ชองทางการให$บริการ
1) ติดตอด+วยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ให$บริการ
โรงเรียนบ+านรมเกล+า หมูที่ 10 ตําบลน้ําพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน 55170
ระยะเวลาเป?ดให$บริการ ☐ เปBดให+บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร: ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร:
☐ วันเสาร: ☐ วันอาทิตย:
☐ ไมเว+นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเป?ดรับคําขอ
เวลาเปBดรับคําขอ
08.30
เวลาปBดรับคําขอ
16.30
(ในระบบจะให+เลือกเปHนตัวเลขเวลาเปBด (กี่โมง) ถึง เวลาปBด (กี่โมง)

หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปBด-ปBดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑC วิธีการ เงื่อนไข
หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู+ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบ
การณ:ของผู+เรียนด+วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมซับซ+อน ทั้งนี้ให+คํานึงถึงประโยชน:ของผู+เทียบโอนผลการเรียน
เปHนสําคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาตอ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยูในระดับเดียวกัน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนให+พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการเรียนรู+
ซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ:และวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการได +2 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณ:ตางๆ ได+แก การย+ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษา การย+ายหลักสูตร
ให+ดําเนินการในชวงกอนเปBดภาคเรียนแรกหรือต+นภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผู+ขอเทียบโอนเปHนนัก
เรียน/นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนให+แล+วเสร็จภายใน 1 ภาค
เรียน ถ+ามีเหตุจําเปHนผู+ขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนได+ภายในชวงเวลาที่กําหนด ให+อยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา
กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรู+ทักษะ หรือประสบการณ:จากแหลงเรียนรู+อื่นๆ เชน สถานประกอบการ สถาน
ประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝLกอบรมวิชาชีพ บ+านเรียน (Home School) ฯลฯ
ให+ดําเนินการต+นภาคเรียนหรือกอนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนดรายวิชา/หมวดวิชา
จํานวนหนวยกิต/หนวยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผู+กําลังเรียนและประสงค:จะไปศึกษา
จากแหลงเรียนรู+อื่นๆ ซึ่งจะต+องได+รับอนุญาตจากหัวหน+าสถานศึกษากอน
3. การกําหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ให+อยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดยพิจารณาบน
พื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตุการณ:และสอดคล+องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปVจจุบัน
4. การพิจารณาให+ผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ได+จากการเทียบโอนผลการเรียนให+ผลการเรียนตามหลักฐาน
เดิมที่ปรากฏหรือให+ผลการเรียนใหมที่ได+จากการประเมินด+วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
5. นักเรียนที่ได+รับการเทียบโอนผลการเรียนต+องศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อยางน+อย 1 ภาคเรียน
6. การจบหลักสูตรของผู+ขอเทียบโอน การให+หนวยกิต/หนวยการเรียนให+เปHนไปตามเกณฑ:การจบหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนด
7. การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนที่เข+ารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในตางประเทศเปHนเวลา
1 ปYการศึกษา ให+ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได+มีประกาศกําหนดไว+แล+ว
8. การเทียบโอนผลการเรียนเข+าสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ให+ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบโอนผลการ
เรียนที่กระทรวงศึกษาธิการได+มีระเบียบ/คําสั่งกําหนดไว+แล+ว
9. สถานศึกษาเปHนผู+จัดทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข+องกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผลการเทียบ
โอนไว+เปHนหลักฐาน และออกใบแจ+งผลการเทียบโอนให+แกผู+ยื่นความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข+องกับ
การเทียบโอน พร+อมทั้งจัดทําทะเบียนผู+ขอเทียบโอนผลการเรียนไว+เพื่อการอ+างอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกข+อมูล

การเทียบโอนไว+ในชองหมายเหตุโดยไมต+องกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผล
การเรียนจากแหลงเรียนรู+เดิมที่นํามาขอเทียบโอนไว+ด+วยกัน
10. ผู+ที่ประสงค:จะขอเทียบโอนผลการเรียนจะต+องสมัครเข+าเปHนนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน
ทั้งนี้ ระยะเวลาให+บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต+อง ครบถ+วน
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1

2

3

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

หนวย
เวลา

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

(นาที ชั่วโมง
วัน วันทําการ
เดือน ปY)

(ในระบบมีชองให$เลือก
กระทรวง และชองให$เลือก
กรม/กลุมงาน)

การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก
เอกสาร
ต+อง ครบถ+วนของคํา
ร+องและเอกสาร
ประกอบคําร+อง
การพิจารณา คณะกรรมการ
อนุญาต
พิจารณาการขอเทียบ
โอนผลการเรียน

1

ชั่วโมง

โรงเรียนบ+านรมเกล+า หมู
ที่ 10 ตําบลน้ําพาง
อําเภอแมจริม จังหวัด
นาน 55170

5

วัน

การแจ+งผล
การพิจารณา

1

ชั่วโมง

โรงเรียนบ+านรมเกล+า หมู
ที่ 10 ตําบลน้ําพาง
อําเภอแมจริม จังหวัด
นาน 55170
โรงเรียนบ+านรมเกล+า หมู
ที่ 10 ตําบลน้ําพาง
อําเภอแมจริม จังหวัด
นาน 55170

จัดทําหนังสือแจ+งผล
การขอเทียบโอนผล
การเรียนและเสนอ
ผู+อํานวยการโรงเรียน
ลงนาม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 หนวยเวลา วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
☐ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล$วให$เลือกทีช่ องนี้ด$วย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
-ไมมี-

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

1

1

ชุด

1

1

ชุด

1

1

ชุด

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
-ใช+กรณีเทียบโอนความรู+
-รับรองสําเนาถูกต+อง
-ใช+กรณีเทียบโอนความรู+
-รับรองสําเนาถูกต+อง
-ใช+กรณีเทียบโอนความรู+
-รับรองสําเนาถูกต+อง
-ใช+กรณีเทียบโอนทักษะ/
ประสบการณ:
-รับรองสําเนาถูกต+อง

16. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม
ร$อยละ
☐ ใช+หนวยคาธรรมเนียมแบบร+อยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปHนร+อยละให+เลือกที่ชองนี้)
คาธรรมเนียม (บาท/ร$อยละ)
หมายเหตุ
17. *ชองทางการร$องเรียน
1) ร+องเรียนด+วยตนเอง / ไปรษณีย: ที่โรงเรียนบ+านรมเกล+า หมูที่ 10 ตําบลน้ําพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน
55170
2) ร+องเรียนด+วยตนเอง / ไปรษณีย: ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 506 ถนนสุมนเทวราช
ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน 5500
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
18. *ตัวอยางแบบฟอรCม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ$ามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล:เอกสาร
☐ ใช+ลิงค:ไฟล:เอกสาร (หากต+องการระบุเปHนลิงค:ให+คลิกเลือกชองนี้)
(ในระบบมีให+คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล:เอกสารตัวอยาง)
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ

