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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:โรงเรียนหนองขามพิทยาคมสพม.เขต 25
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชือกระบวนงาน:การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน:โรงเรียนหนองขามพิทยาคมสพม.เขต 25
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550
2)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การเรื องการเทียบโอนผลการเรี ยนการศึกษาขันพืนฐานและการศึกษาระดับตํากว่า
ปริ ญญา

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคมสพม.25
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที ให้ บริการโรงเรี ยนหนองขามพิทยาคม 116 หมู่ 12 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮดจ.ขอนแก่น40110/ติ ดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรี ยนกําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2. พิจารณาจากเอกสารหลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอืนหรือประเมินจากความรู ความสามารถทักษะหรือประสบ
การณ ของผู เรียนด วยเครืองมือและวิธีการทีหลากหลายไม ซับซ อนทังนีให คํานึงถึงประโยชน ของผู
เทียบโอนผลการเรียน
นสําคัญ เป
3. ในระดับ อโดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรทีอยู พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพือการศึกษาต
เดียวกัน

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนให พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตรและสาระการเรียนรู
ซึงมีความแตกต างหลากหลายโดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ และวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีรับเทียบโอน
2. ช วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียนดําเนินการได กรณีดงั นี 2
ายสถานศึกษาการเปลียน การย แก างๆได ต การเทียบโอนผลการเรียนทีเกิดขึนจากสภาพการณ 1 กรณีที
ายหลักสูตร รูปแบบการศึกษาการย
ขอเทียบโอนเป นภาคเรียนแรกทีสถานศึกษารับผู ดภาคเรียนแรกหรือต อนเป วงก ดําเนินการในช ให
นักศึกษาเพือการวาง/นนักเรียนแผนการเรียนทังนีสถานศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนให แล วเสร็จ
ภายใน ภายในช สามารถขอเทียบโอนได ขอเทียบโอนไม นผู ามีเหตุจําเป ภาคเรียนถ 1
อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา วงเวลาทีกําหนดให
อื งเรียนรู จากแหล ทักษะหรือประสบการณ การเทียบโอนความรู 2 กรณีทีนๆเช
นสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระสถาบันทางศาสนาสถาบันฝ กอบรมวิชาชีพบ านเรียน (Home
School) ฯลฯ
หมวดวิชาจํานวน/อนภาคเรียนโดยสถานศึกษาทีรับเทียบโอนกําหนดรายวิชา นภาคเรียนหรือก ดําเนินการต ให
วยการเรียนทีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสมรวมทังกร หน/วยกิต หนณีของผู กําลังเรียนและประสงค จะไป
ศึกษาจากแหล งเรียนรู อืนๆซึงจะต องได รับอนุญาตจากหัวหน าสถานศึกษาก อน
3. การกําหนดอายุของผลการเรียนทีขอเทียบโอนให อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาทีรับเทียบโอนโดยพิจารณาบน
และส อเหตุการณ พืนฐานของธรรมชาติวิชาความทันสมัยทันตอดคล องกับการเปลียนแปลงในโลกป จจุบนั
4. การพิจารณาให ผลการเรียนในรายวิชาจากการเทียบโอนผลการเรียนให หมวดวิชาทีได/
จากการประเมินด ทีได ผลการเรียนใหม ผลการเรียนตามหลักฐานเดิมทีปรากฏหรือให
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วยเครืองมือและวิธีการทีหลากหลาย
5. นักเรียนทีได รับการเทียบโอนผลการเรียนต องศึกษาต อเนืองในสถานศึกษาทีรับเทียบโอนอย างน อย 1
ภาคเรียน
6. การจบหลักสูตรของผู ขอเทียบโอนการให หน วยกิตนไปตามเกณฑ เป วยการเรียนให หน/
การจบหลักสูตรของสถานศึกษาทีรับเทียบโอนกําหนด
7. การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนทีเข าร วมโครงการแลกเปลียนเยาวชน/วัฒนธรรมในต
างประเทศเป นเวลา การศึกษาให ป 1
ว แล มีประกาศกําหนดไว ถือปฏิบตั ิตามแนวทางการเทียบชันการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการได
8. หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการให าสู การเทียบโอนผลการเรียนเข
ถือปฏิบตั ิตามแนวทางการเทียบโอนผลก ารเรียนทีกระทรวงศึกษาธิการได มีระเบียบ/คําสังกําหนดไว แล ว
9. สถานศึกษาเป นผู จัดทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาทีเกียวข
องกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผลการเทียบโอนไว เป นหลักฐานและออกใบแจ งผลการเทียบโอน
ให แก ผู ยืนความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานทีเกียวข องกับการเทียบโอนพร อมทังจัดทําทะเบียนผู
ขอเทียบโอนผลการเรียนไว เพือการอ างอิงสถานศึกษาสามารถบันทึกข อมูล
ต องหมายเหตุโดยไม ในช การเทียบโอนไว
งเรียนรู องกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผลการเรียนจากแหล
เดิมทีนํามาขอเทีย บโอนไว ด วยกัน
10. ผู ทีประสงค จะขอเทียบโอนผลการเรียนจะต องสมัครเข าเป นนักเรียนของสถานศึกษาทีรับเทียบโอน
ผลการเรียน
ทังนีระยะเวลาให้ บริการเริมนับเมือเอกสารถูกต้ องครบถ้ 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 /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
สพม.เขต 25

หมายเหตุ

-
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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 /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
สพม.เขต 25
โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
สพม.เขต 25

หมายเหตุ

-

-

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

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

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
Syllabus)
การศึกษาขัน

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

ชุด

1

ชุด

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

5/6

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
พืนฐาน
คําอธิบาย
รายวิชา

3)

4)

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน
พืนฐาน

เอกสาร/หลักฐาน ทีแสดงถึงทักษะ/
ประสบการณ์
หรือความ
เชียวชาญในวิชา
นันๆ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

1

ชุด

1

1

ชุด

หมายเหตุ
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 องเรียนโรงเรียนหนองขามพิทยาคม 116 หมู่ 12 ต.โนนสมบูรณ์อ.บ้ านแฮดจ.ขอนแก่น40110
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนร้ องเรียนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ทีสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เลขที 100/1 หมูท่ ี 15 ถนนกสิกรทุ่งสร้ างตําบลศิลาอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40000
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรียนสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาลถนน
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
หมายเหตุ-
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5)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
22/07/2558
รออนุมตั ิขนที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองขาม
พิทยาคมสพม.เขต 25 สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันทีพิมพ์
สถานะ

