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คูมือสําหรับประชาชน : การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนบานยางขาคีม สพป.พัทลุง เขต 2
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชือ่ กระบวนงาน : การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : โรงเรียนบานยางขาคีม สพป.พัทลุงเขต 2
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัติ
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขัน้ พื้นฐานและการศึกษาระดับต่ํา
กวาปริญญา
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอ ยที่สดุ 0
10. ชือ่ อางอิงของคูมอื ประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนบานยางขาคีม
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ โรงเรียนบานยางขาคีม หมูที่ 6 ต.ทุงนารี อ.ปาบอน จ.พัทลุง 93170
โทร 074650080 / ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน)
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู
ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณของผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธกี ารที่หลากหลาย ไมซับซอน
ทั้งนี้ใหคํานึงถึงประโยชนของผูเทียบโอนผลการเรียนเปนสําคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาตอ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตร
ที่อยูในระดับเดียวกัน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร
และสาระการเรียนรูซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธกี ารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการได 2 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึน้ จากสภาพการณตางๆ ไดแก การยาย
สถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร
ใหดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกทีส่ ถานศึกษารับผูขอ
เทียบโอนเปนนักเรียน/นักศึกษา เพือ่ การวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผล
การเรียนใหแลวเสร็จภายใน 1 ภาคเรียน ถามีเหตุจําเปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนไดภาย
ในชวงเวลาที่กําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา
กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรูทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรูอื่นๆ เชน สถาน
ประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝกอบรมวิชาชีพ บานเรียน (Home
School) ฯลฯ ใหดําเนินการตนภาคเรียนหรือกอนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนด
รายวิชา/หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต/หนวยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณี
ของผูกําลังเรียนและประสงคจะไปศึกษาจากแหลงเรียนรูอื่นๆ ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนา
สถานศึกษากอน
3. การกําหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบ
โอน โดยพิจารณาบนพื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบนั
4. การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรียนใหผลการ
เรียนตามหลักฐานเดิมที่ปรากฏหรือใหผลการเรียนใหมที่ไดจากการประเมินดวยเครื่องมือและวิธกี ารที่
หลากหลาย
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5. นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนือ่ งในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
อยางนอย 1 ภาคเรียน
6. การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน การใหหนวยกิต/หนวยการเรียนใหเปนไปตามเกณฑการจบ
หลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนด
7. การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรม
ในตางประเทศเปนเวลา 1 ปการศึกษา ใหถือปฏิบตั ิตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกําหนดไวแลว
8. การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหถอื ปฏิบัตติ ามแนว
ทางการเทียบโอนผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีระเบียบ/คําสั่งกําหนดไวแลว
9. สถานศึกษาเปนผูจัดทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวของกับการเทียบโอนผลการเรียนโดย
บันทึกผลการเทียบโอนไวเปนหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผยู ื่นความจํานงและ
จัดเก็บเอกสาร/หลักฐานทีเ่ กี่ยวของกับการเทียบโอน พรอมทั้งจัดทําทะเบียนผูขอเทียบโอนผลการเรียน
ไวเพื่อการอางอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกขอมูลการเทียบโอนไวในชองหมายเหตุโดยไมตองกรอก
ผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผลการเรียนจากแหลงเรียนรูเดิมที่
นํามาขอเทียบโอนไวดวยกัน
10. ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบ
โอนผลการเรียน ทั้งนี้ ระยะเวลาใหบริการเริ่มนับเมือ่ เอกสารถูกตอง ครบถวน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกตอง
1 ชั่วโมง โรงเรียนบานยางขาคีม
สพป.พัทลุงเขต 2
1)
ครบถวนของคํารองและ
เอกสารประกอบคํารอง
โรงเรียนบานยางขาคีม
การพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณา
5 วัน
สพป.พัทลุงเขต 2
2)
การขอเทียบโอนผลการ
เรียน
การลงนาม/
จัดทําหนังสือแจงผลการ
1 ชั่วโมง โรงเรียนบานยางขาคีม
สพป.พัทลุงเขต 2
คณะกรรมการมีมติ
ขอเทียบโอนผลการเรียน
3)
และเสนอผูอ ํานวยการ
โรงเรียนลงนาม
ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ภาครั
ฐ
ผู
อ

อก
ที่ เอกสารยืนยัน
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
จํานวน จํานวนเอกสาร หนวยนับ
รายการ
ภาครัฐผูออก
เอกสาร
ที่
เอกสารยื่น
สําเนา
เอกสาร
ฉบับจริง
เพิ่มเติม
เอกสาร
ระเบียนแสดงผล สํานักงาน
1
1
ชุด
การเรียน (ปพ.1) คณะกรรมการ
1)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ประมวลรายวิชา สํานักงาน
1
1
ชุด
(Course
คณะกรรมการ
2)
Syllabus)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
คําอธิบาย
สํานักงาน
1
1
ชุด
รายวิชา
คณะกรรมการ
3)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
เอกสาร/
1
1
ชุด
หลักฐานทีแ่ สดง
ถึงทักษะ/
4) ประสบการณ
หรือความ
เชี่ยวชาญในวิชา
นั้นๆ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
(-ใชกรณีเทียบ
โอนความรู
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(-ใชกรณีเทียบ
โอนความรู
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(-ใชกรณีเทียบ
โอนความรู
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(-ใชกรณีเทียบ
โอนทักษะ/
ประสบการณ
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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16. คาธรรมเนียม
ไมมขี อมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียที่ โรงเรียนบานยางขาคีม หมูที่ 6 ต.ทุงนารี
อ.ปาบอน จ.พัทลุง 93170 โทร 074650080
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียน รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุงเขต 2 เลขที่ 2/8 หมูที่ 1 ต.แมขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียน สายดวนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
หมายเหตุ18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอื การกรอก
ไมมแี บบฟอรม ตัวอยาง และคูม อื การกรอก
19. หมายเหตุ
-

