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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป.หนองคาย เขต 2
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป.หนองคาย เขต 2
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550
2)

ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรเทียบโอนผลกำรเรียนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกำรศึกษำระดับต่ำกว่ำ
ปริญญำ

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านหนองเค็ม
สตรีรัตน์
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ โรงเรียน โรงเรียนบ้ำนหนองเค็ม หมู่ 2 ตำบลนำทับไฮ อำเภอรัตนวำปี จังหวัดหนองคำย
43120/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรียนกำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู ความสามารถ ทักษะ
หรือประสบการณของผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธกี ารที่หลากหลาย ไมซับซอน ทั้งนี้ใหคํานึงถึงประโยชนของ
ผูเทียบโอนผลการเรียน
เปนสําคัญ
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3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาตอ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยูในระดับเดียวกัน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการเรียนรู
ซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการได กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณตางๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา
การยายหลักสูตร
ใหดาเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนนักเรียนนักศึกษา /
ามีเหตุจาภาคเรียน ถ 1 วเสร็จภายในแลเพื่อการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนให
วงเวลาทภายในชสามารถขอเทียบโอนไดขอเทียบโอนไมนผูเปี่กาหนด ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
กรณีที่ น สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอื่นๆ เชงเรียนรูจากแหลทักษะ หรือประสบการณการเทียบโอนความรู 2
( านเรียนกอบรมวิชาชีพ บอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันอHome School) ฯลฯ
อนภาคเนภาคเรียนหรือกดาเนินการตใหรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนดรายวิชา/หมวดวิชา
จํานวนหนวยกิต/หนวยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผูกาลังเรียนและประ
สงคจะไปศึกษาจากแหลงเรียนรูอื่นๆ ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน
3. การกาหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดยพิจารณาบน
พื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน
4. การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชาผลการเรียจากการเทียบโอนผลการเรียนใหหมวดวิชาที่ได/นตามหลักฐานเดิมที่
ปรากฏหรือใหผลการเรียนใหมที่ไดจากการประเมินดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
5. นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อยางนอย ภาคเรียน 1
6. การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน การใหหนวยกิต/หนวยการเรียนใหเปนไปตามเกณฑการจบหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนด
7. การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในตางประเทศเปนเวลา 1
ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธการศึกษา ใหปิการไดมีประกาศกําหนดไวแลว
8. การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ
ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีระเบียบวแลคาสั่งกาหนดไว/
9. สถานศึกษาเปนผูจัดทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวของกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผลการเทียบโอน
ไวเปนหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผูยื่นความจานงและจัดเก็บเอกสารองกับการเทียบหลักฐานที่เกี่ยวข/
อมูลางอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกขเพื่อการอขอเทียบโอนผลการเรียนไวอมทั้งจัดทาทะเบียนผูโอน พร
การเทียบโอนไวในชองหมายเหตุโดยไมตองกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผลการ
เรียนจากแหลงเรียนรูเดิมที่นามาขอเทียบโอนไวดวยกัน
10. ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน
ทั้งนี้ ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาร้องและ
เอกสารประกอบคาร้อง

1 ชั่วโมง

การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาการ
ขอเทียบโอนผลการเรียน

5 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาหนังสือแจ้งผลการขอ
เทียบโอนผลการเรียนและ
เสนอผู้อานวยการโรงเรียน
ลงนาม

1 ชั่วโมง

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้าน
หนองเค็ม สพป.
หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้าน
หนองเค็ม สพป.
หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้าน
หนองเค็ม สพป.
หนองคาย เขต 2

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยืน่ เพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
ระเบียนแสดงผล สานักงาน
1
1
ชุด
การเรียน (ปพ.1) คณะกรรมการ
1)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ประมวลรายวิชา สานักงาน
1
1
ชุด
(Course
คณะกรรมการ
2)
Syllabus)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
(-ใช้กรณีเทียบโอน
ความรู้
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(-ใช้กรณีเทียบโอน
ความรู้
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
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ที่

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

คาอธิบายรายวิชา สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1

1

ชุด

เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณ์หรือ
ความเชี่ยวชาญใน
วิชานั้นๆ

1

1

ชุด

หมำยเหตุ
)
(-ใช้กรณีเทียบโอน
ความรู้
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)
(-ใช้กรณีเทียบโอน
ทักษะ/
ประสบการณ์
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)

16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
ไม่มีข้อมูลช่องทำงกำรร้องเรียน
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเค็ม
สพป.หนองคาย เขต 2 สพฐ.ศธ.
-

