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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรี ยนบ้ านบ่อหวี (กลุม่ นักข่าวหญิงสอง) สพป.ราชบุรี เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเทียบโอนผลการเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: โรงเรี ยนบ้ านบ่อหวี (กลุม่ นักข่าวหญิงสอง) สพป.ราชบุรี เขต 1
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื ่อง การเทียบโอนผลการเรี ยนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และการศึกษาระดับต่ากว่า
ปริ ญญา

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ โรงเรี ยนบ้านบ่อหวี (กลุ่มนักข่าวหญิ งสอง) เลขที ่ 444 หมู่ที่ 4 ตาบลตะนาวศรี อาเภอสวน
ผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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หลักการเทียบโอนผลการเรี ยน
1. แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรื อหลักฐานอื่นหรื อประเมินจากความรู ความสามารถ ทักษะ หรื อ
ประสบการณ ของผู เรี ยนด วยเครื่ องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม ซับซ อน ทังนี
้ ้ให คานึงถึงประโยชน
ของผู เทียบโอนผลการเรี ยน
เป นสาคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรี ยนเพื่อการศึกษาต อ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยู ในระดับ
เดียวกัน

แนวทางการเทียบโอนผลการเรี ยน
1. การเทียบโอนผลการเรี ยนให พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการเรี ยนรู
ซึง่ มีความแตกต างหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ และวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบ
โอน
2. ช วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรี ยน ดาเนินการได กรณีดงั นี ้
กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรี ยนที่เกิดขึ ้นจากสภาพการณ ต างๆ ได แก การย ายสถานศึกษา การเปลี่ยน
รูปแบบการศึกษา การย ายหลักสูตร
ให ดาเนินการในช วงก อนเป ดภาคเรี ยนแรกหรื อต นภาคเรี ยนแรกที่สถานศึกษารับผู ขอเทียบโอนเป
นนักเรี ยน/นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรี ยน ทังนี
้ ้สถานศึกษาควรดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยนให แล วเสร็จ
ภายใน วงเวลาที่ก ภายในช สามารถขอเทียบโอนได ขอเทียบโอนไม นผู ามีเหตุจาเป ภาคเรี ยน ถ 1าหนด
ให อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา
กรณีที่ สถานประกอบการ น อื่นๆ เช งเรี ยนรู จากแหล ทักษะ หรื อประสบการณ การเทียบโอนความรู 2
( านเรี ยน กอบรมวิชาชีพ บ สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝHome School) ฯลฯ
อนภาคเรี ยน นภาคเรี ยนหรื อก ดาเนินการต ให โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนดรายวิชา/หมวดวิชา
จานวนหน วยกิต/หน วยการเรี ยน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทังกรณี
้
ของผู กาลังเรี ยนและประ
สงค จะไปศึกษาจากแหล งเรี ยนรู อื่นๆ ซึง่ จะต องได รับอนุญาตจากหัวหน าสถานศึกษาก อน
3. การกาหนดอายุของผลการเรี ยนที่ขอเทียบโอน ให อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดยพิจารณาบน
พื ้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันต อเหตุการณ และสอดคล องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกป จจุบนั
.4 การพิจารณาให ผลการเรี ยนในรายวิชาผลการเรี ยนตาม จากการเทียบโอนผลการเรี ยนให หมวดวิชาที่ได/
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หลักฐานเดิมที่ปรากฏหรื อให ผลการเรี ยนใหม ที่ได จากการประเมินด วยเครื่ องมือและวิธีการที่หลากหลาย
.5 นักเรี ยนที่ได รับการเทียบโอนผลการเรี ยนต องศึกษาต อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อย างน อย
ภาคเรี ยน 1
.6 การจบหลักสูตรของผู ขอเทียบโอน การให หน วยกิตห/น วยการเรี ยนให เป นไปตามเกณฑ การจบ
หลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนด
.7 การเทียบโอนผลการเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่เข าร วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในต างประเทศ
เป นเวลา ถือปฏิบตั ติ ามแนวทางการเทียบชันการศึ
้
กษาที่กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษา ให ป 1ได มีประกาศ
กาหนดไว แล ว
8. การเทียบโอนผลการเรี ยนเข าสู หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ให ถือปฏิบตั ิตามแนวทางการเทียบ
โอนผลการเรี ยนที่กระทรวงศึกษาธิการได มีระเบียบว แล คาสัง่ กาหนดไว/
.9 สถานศึกษาเป นผู จัดทาเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข องกับการเทียบโอนผลการเรี ยนโดยบันทึกผล
การเทียบโอนไว เป นหลักฐาน และออกใบแจ งผลการเทียบโอนให แก ผู ยื่นความจานงและจัดเก็บ
เอกสารเพื่อการอ ขอเทียบโอนผลการเรี ยนไว อมทังจั
้ ดทาทะเบียนผู องกับการเทียบโอน พร หลักฐานที่เกี่ยวข/
อมูล างอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกข
การเทียบโอนไว ในช องหมายเหตุโดยไม ต องกรอกผลการเรี ยนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรี ยนและแนบ
เอกสารแสดงผลการเรี ยนจากแหล งเรี ยนรู เดิมที่นามาขอเทียบโอนไว ด วยกัน
.10 ผู ที่ประสงค จะขอเทียบโอนผลการเรี ยนจะต องสมัครเข าเป นนักเรี ยนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
ผลการเรี ยน
ทังนี
้ ้ ระยะเวลาให้ บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วน

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของคาร้ องและ
เอกสารประกอบคาร้ อง

การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาการ 5 วัน

1)
2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

1 ชัว่ โมง

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนบ้ านบ่อ หวี (กลุม่ นักข่าว
หญิงสอง) สพป.
ราชบุรี เขต 1
โรงเรี ยนบ้ านบ่อ -
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ขอเทียบโอนผลการเรี ยน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

จัดทาหนังสือแจ้ งผลการขอ 1 ชัว่ โมง
เทียบโอนผลการเรี ยนและ
เสนอผู้อานวยการโรงเรี ยน
ลงนาม

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
หวี (กลุม่ นักข่าว
หญิงสอง) สพป.
ราชบุรี เขต 1
โรงเรี ยนบ้ านบ่อ หวี (กลุม่ นักข่าว
หญิงสอง) สพป.
ราชบุรี เขต 1

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ระเบียนแสดงผล สานักงาน
การเรี ยน (ปพ.1) คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
ประมวลรายวิชา สานักงาน
(Course
คณะกรรมการ
Syllabus)
การศึกษาขัน้

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

ชุด

1

ชุด

(-ใช้ กรณีเทียบ
โอนความรู้
-รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(-ใช้ กรณีเทียบ
โอนความรู้
-รับรองสาเนา
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
พื ้นฐาน
คาอธิบาย
รายวิชา

3)

4)

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน

เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณ์
หรื อความ
เชี่ยวชาญในวิชา
นันๆ
้

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

1

ชุด

1

1

ชุด

หมายเหตุ
ถูกต้ อง
)
(-ใช้ กรณีเทียบ
โอนความรู้
-รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
)
(-ใช้ กรณีเทียบ
โอนทักษะ/
ประสบการณ์
-รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
)

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรี ยน
หมายเหตุ (โรงเรี ยนบ้านบ่อหวี (กลุ่มนักข่าวหญิ งสอง) เลขที ่ 444 หมู่ที่ 4 ตาบลตะนาวศรี อาเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี 70180)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
หมายเหตุ (สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ถนนไกรเพชร อาเภอเมื อง จังหวัด
ราชบุรี 7000)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ -
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5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

23/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทาโดย
ผู้อานวยการโรงเรี ยนบ้ านบ่อหวี
(กลุม่ นักข่าวหญิงสอง) สพป.
ราชบุรี เขต 1 สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

