คู่มอื สาหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง: ศึกษาธิการ
ส่ วนของการสร้ างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเทียบโอนผลการเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ
: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนบ้านหินแตก หมู่ 8 ต.ไร่ อ.
พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย่ วข้อง
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง การเทียบโอนผลการเรี ยนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับ
ต่ากว่าปริ ญญา
6. ระดับผลกระทบ
☒ บริ การที่มค
ี วามสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้บริการ
☐ ส่ วนกลาง ☐ ส่ วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่ วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นภูมภ
ิ าค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ต้งั อยูใ่ นภูมภิ าค (นอก
กฎกระทรวง)
☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้ อบังคับ) ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 หน่ วยเวลา วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่อเดือน (ใส่ เป็ นตัวเลข)
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่ เป็ นตัวเลข)
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่ เป็ นตัวเลข)

0
0
0

ส่ วนของคู่มอื ประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มอื ประชาชน (เพือ่ ใช้ ในระบบจัดการข้ อมูลเท่ านั้น) การขอเทียบโอนผลการเรี ยนของนักเรี ยน
ในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
11. *ช่ องทางการให้ บริการ

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานทีใ่ ห้ บริการ
47130
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ

โรงเรี ยนบ้านหินแตก หมู่ 8 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

☐ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
☒ วันจันทร์

☒ วันอังคาร

☐ วันเสาร์

☐ วันอาทิตย์

☒ วันพุธ

☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์

☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพก
ั เที่ยง

เวลาเปิ ดรับคาขอ

เวลาเปิ ดรับคาขอ
เวลาปิ ดรับคาขอ

08.30
16.30

(ในระบบจะให้เลือกเป็ นตัวเลขเวลาเปิ ด (กีโ่ มง) ถึง เวลาปิ ด (กีโ่ มง)

หมายเหตุ: โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน
12. หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข
หลักการเทียบโอนผลการเรี ยน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรื อหลักฐานอื่นหรื อประเมินจากความรู ความสามารถ ทักษะ หรื อ
ประสบการณ ของผู เรี ยนด วยเครื่ องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม ซับซ อน ทั้งนี้ให คานึงถึงประโยชน
ของผู เทียบโอนผลการเรี ยน
เป นสาคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรี ยนเพื่อการศึกษาต อ โดยพิจารณารู ปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยู ในระดับ
เดียวกัน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรี ยน
1. การเทียบโอนผลการเรี ยนให พิจารณาจากรู ปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการเรี ยนรู
ซึ่งมีความแตกต างหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ และวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
2. ช วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรี ยน ดาเนินการได 2 กรณี ดงั นี้
กรณี ที่ 1 การเทียบโอนผลการเรี ยนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณ ต างๆ ได แก การย ายสถานศึกษา การ
เปลี่ยนรู ปแบบการศึกษา การย ายหลักสูตร
ให ดาเนินการในช วงก อนเป ดภาคเรี ยนแรกหรื อต นภาคเรี ยนแรกที่สถานศึกษารับผู ขอเทียบ
โอนเป นนักเรี ยน/นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรี ยน ทั้งนี้สถานศึกษาควรดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยนให แล

วเสร็ จภายใน 1 ภาคเรี ยน ถ ามีเหตุจาเป นผู ขอเทียบโอนไม สามารถขอเทียบโอนได ภายในช วงเวลาที่
กาหนด ให อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา
กรณี ที่ 2 การเทียบโอนความรู ทักษะ หรื อประสบการณ จากแหล งเรี ยนรู อื่นๆ เช น สถาน
ประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝ กอบรมวิชาชีพ บ านเรี ยน (Home School)
ฯลฯ
ให ดาเนินการต นภาคเรี ยนหรื อก อนภาคเรี ยน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนดรายวิชา/หมวด
วิชา จานวนหน วยกิต/หน วยการเรี ยน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณี ของผู กาลังเรี ยนและประ
สงค จะไปศึกษาจากแหล งเรี ยนรู อื่นๆ ซึ่งจะต องได รับอนุญาตจากหัวหน าสถานศึกษาก อน
3. การกาหนดอายุของผลการเรี ยนที่ขอเทียบโอน ให อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดยพิจารณา
บน
พื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันต อเหตุการณ และสอดคล องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกป จจุบนั
4. การพิจารณาให ผลการเรี ยนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ได จากการเทียบโอนผลการเรี ยนให ผลการเรี ยนตาม
หลักฐานเดิมที่ปรากฏหรื อให ผลการเรี ยนใหม ที่ได จากการประเมินด วยเครื่ องมือและวิธีการที่หลากหลาย
5. นักเรี ยนที่ได รับการเทียบโอนผลการเรี ยนต องศึกษาต อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อย างน อย
1 ภาคเรี ยน
6. การจบหลักสูตรของผู ขอเทียบโอน การให หน วยกิต/หน วยการเรี ยนให เป นไปตามเกณฑ การ
จบหลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนด
7. การเทียบโอนผลการเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่เข าร วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในต างประเทศ
เป นเวลา 1 ป การศึกษา ให ถือปฏิบตั ิตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได มีประกาศ
กาหนดไว แล ว
8. การเทียบโอนผลการเรี ยนเข าสู หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ให ถือปฏิบตั ิตามแนวทางการเทียบ
โอนผลการเรี ยนที่กระทรวงศึกษาธิการได มีระเบียบ/คาสัง่ กาหนดไว แล ว
9. สถานศึกษาเป นผู จัดทาเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข องกับการเทียบโอนผลการเรี ยนโดยบันทึกผล
การเทียบโอนไว เป นหลักฐาน และออกใบแจ งผลการเทียบโอนให แก ผู ยืน่ ความจานงและจัดเก็บเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวข องกับ
การเทียบโอน พร อมทั้งจัดทาทะเบียนผู ขอเทียบโอนผลการเรี ยนไว เพื่อการอ างอิง สถานศึกษาสามารถ
บันทึกข อมูล
การเทียบโอนไว ในช องหมายเหตุโดยไม ต องกรอกผลการเรี ยนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรี ยนและแนบ
เอกสารแสดงผล
การเรี ยนจากแหล งเรี ยนรู เดิมที่นามาขอเทียบโอนไว ด วยกัน
10. ผู ที่ประสงค จะขอเทียบโอนผลการเรี ยนจะต องสมัครเข าเป นนักเรี ยนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน

ผลการเรี ยน
ทั้งนี้ ระยะเวลาให้บริ การเริ่ มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1

ประเภท
ขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก
เอกสาร
ต้อง ครบถ้วนของคา
ร้องและเอกสาร
ประกอบคาร้อง

1

การพิจารณา
อนุญาต

คณะกรรมการ
พิจารณาการขอเทียบ
โอนผลการเรี ยน

5

การแจ้งผล
การพิจารณา

จัดทาหนังสือแจ้งผล
การขอเทียบโอนผล
การเรี ยนและเสนอ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ลงนาม

1

2

3

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 หน่ วยเวลา วัน

หน่ วย
เวลา

ส่ วนงาน / หน่ วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(นาที ชัว่ โมง
วัน วันทาการ
เดือน ปี )

(ในระบบมีช่องให้ เลือกกระทรวง
และช่ องให้ เลือก กรม/กลุ่มงาน)

ชัว่ โมง

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรี ยนบ้านหินแตก
หมู่ 8 ต.ไร่ อ.
พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130
วัน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรี ยนบ้านหินแตก
หมู่ 8 ต.ไร่ อ.
พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130
ชัว่ โมง

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรี ยนบ้านหินแตก
หมู่ 8 ต.ไร่ อ.
พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130

หมายเหตุ

14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
☐ ผ่ านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
(หากผ่ านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกทีช่ ่ องนีด้ ้ วย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่ วยของเวลา

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
-ไม่มี-

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสารยืน่
เพิม่ เติม

1 ระเบียนแสดงผลการ
เรี ยน (ปพ.1)
2 ประมวลรายวิชา
(Course Syllabus)
3 คาอธิบายรายวิชา
4 เอกสาร/หลักฐานที่
แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณ์หรื อความ
เชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน จานวนเอกสาร
เอกสาร
สาเนา
ฉบับจริง
1
1

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-ใช้กรณี เทียบโอนความรู ้
-รับรองสาเนาถูกต้อง

1

1

ชุด

-ใช้กรณี เทียบโอนความรู ้
-รับรองสาเนาถูกต้อง

1

1

ชุด

1

1

ชุด

-ใช้กรณี เทียบโอนความรู ้
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-ใช้กรณี เทียบโอนทักษะ/
ประสบการณ์
-รับรองสาเนาถูกต้อง

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้ อยละ
☐ ใช้หน่ วยค่าธรรมเนี ยมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็ นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้ อยละ)
หมายเหตุ

17. *ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่โรงเรี ยนบ้านหินแตก หมู่ 8 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
2) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก (หรือรายละเอียดเพิม่ เติม ถ้ ามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็ นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ

