คำนำ
คู่มือกำรขอเทียบโอนหน่วยกำรเรียนของนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด สพฐ .
ตำมพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ บับนี้ เ็ปนขั้นตอน ๒๕๕๘ .ศ.
เงือนวข กำรยืนเอกสำรหยักฐำน ระยะเวยำกำรติดต่อขอรับบริกำรเกียวกับกำรขอเทียบโอนผยกำรเรียนของนักเรียน
จัดทำขึ้นเพือเผยแพร่็ระชำสัมพันธ์ให้็ระชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรขอรับบริกำร เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำง
เจ้ำหน้ำทีผู้ให้บริกำรกับ็ระชำชนผู้มำขอรับบริกำร แยะเพือเ็ปนแนวทำงในกำรให้บริกำรของโรงเรียนสุวรรณคูหำพิทยำ
สรรค์ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นทีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๙ สำหรับ็ระชำชนผู้มำขอรับบริกำรเ็ปนว็ด้วยควำมสะดวก
รวดเร็ว แยะมี็ระสิทธิภำพ อันจะส่งผยให้เกิด็ระโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร
หวังเ็ปนอย่ำงยิงว่ำคู่มือ บับนี้จะเ็ปน็ระโยชน์แก่็ระชำชนผู้รับบริกำร ตยอดจนผู้สนใจแยะผู้มีส่วน
เกียวข้อง
โรงเรียนสุวรรณคูหำพิทยำสรรค์
๒๕๕๘ กรกฎำคม ๒๐
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ: สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวง: ศึกษำธิกำร
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: กำรขอเทียบโอนผยกำรเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนสุวรรณคูหำพิทยำสรรค์
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงำนบริกำรทีเบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ กำรอนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) กฎกระทรวงกำหนดหยักเกณฑ์แยะวิธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรแยะกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550
2) ็ระกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรือง กำรเทียบโอนผยกำรเรียนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แยะกำรศึกษำระดับตำ
กว่ำ็ริญญำ
6. ระดับผลกระทบ
☒ บริกำรทีมีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
☐ บริกำรทัวว็
7. พื้นที่ให้บริการ
☐ ส่วนกยำง
☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถิน
☒ สถำบันกำรศึกษำ
☐ ส่วนกยำงทีตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกยำงทีตั้งอยู่ในภูมิภำค (นอก
กฎกระทรวง)
☐ ต่ำง็ระเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 หน่วยเวลา วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0
0
0

ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) กำรขอเทียบโอนผยกำรเรียนของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
11. *ช่องทางการให้บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ำยวิชำกำร โรงเรียนสุวรรณคูหำพิทยำสรรค์ อำคำร 2 ชั้น 1 เยขที 433 หมู่ 4 ถนนพระ
วชยเชษฐำ ต.สุวรรณคูหำ อ.สุวรรณคูหำ จ.หนองบัวยำภู รหัสว็รษณีย์ 39270
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เ็ิดให้บริกำรตยอด 24 ชัวโมง

วันจันทร์ ☒ วันอังคำร
☐ วันเสำร์
☐ วันอำทิตย์
☐ วม่เว้นวันหยุดรำชกำร
☒ มีพักเทียง
☒

เวลาเปิดรับคาขอ

เวยำเ็ิดรับคำขอ
เวยำ็ิดรับคำขอ

☒

วันพุธ

☒

วันพฤหัสบดี

☒

วันศุกร์

08.30
16.30

(ในระบบจะให้เยือกเ็ปนตัวเยขเวยำเ็ิด (กีโมง) ถึง เวยำ็ิด (กีโมง)

หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวยำเ็ิด-็ิดตำมบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
หยักกำรเทียบโอนผยกำรเรียน
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรเทียบโอนผยกำรเรียน
2. พิจำรณำจำกเอกสำร หยักฐำนกำรศึกษำหรือหยักฐำนอืนหรือ็ระเมินจำกควำมรู ควำมสำมำรถ ทักษะ หรือ็ระสบ
กำรณของผูเรียนดวยเครืองมือแยะวิธีกำรทีหยำกหยำย วมซับซอน ทั้งนี้ใหคำนึงถึง็ระโยชนของผูเทียบโอนผยกำรเรียน
เ็นสำคัญ
3. พิจำรณำเทียบโอนผยกำรเรียนเพือกำรศึกษำตอ โดยพิจำรณำรู็แบบกำรศึกษำแยะหยักสูตรทีอยูในระดับเดียวกัน
แนวทำงกำรเทียบโอนผยกำรเรียน
1. กำรเทียบโอนผยกำรเรียนใหพิจำรณำจำกรู็แบบกำรจัดกำรศึกษำยักษณะกำรจัดหยักสูตร แยะสำระกำรเรียนรู
ซึงมีควำมแตกตำงหยำกหยำย โดยเทียบเคียงกับหยักเกณฑแยะวิธีกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทีรับเทียบโอน
2. ชวงเวยำในกำรเทียบโอนผยกำรเรียน ดำเนินกำรวด กรณีดังนี้
กรณีที 1 กำรเทียบโอนผยกำรเรียนทีเกิดขึ้นจำกสภำพกำรณตำงๆ วดแก กำรยำยสถำนศึกษำ กำรเ็ยียนรู็แบบ
กำรศึกษำ กำรยำยหยักสูตร
ใหดำเนินกำรในชวงกอนเ็ดภำคเรียนแรกหรือตนภำคเรียนแรกทีสถำนศึกษำรับผูขอเทียบโอนเ็นนัก
เรียน/นักศึกษำ เพือกำรวำงแผนกำรเรียน ทั้งนี้สถำนศึกษำควรดำเนินกำรเทียบโอนผยกำรเรียนใหแยวเสร็จภำยใน 1 ภำค
เรียน ถำมีเหตุจำเ็นผูขอเทียบโอนวมสำมำรถขอเทียบโอนวดภำยในชวงเวยำทีกำหนด ใหอยู่ในดุยยพินิจของสถำนศึกษำ
กรณีที 2 กำรเทียบโอนควำมรูทักษะ หรือ็ระสบกำรณจำกแหยงเรียนรูอืนๆ เชน สถำน็ระกอบกำร สถำน
็ระกอบอำชีพอิสระ สถำบันทำงศำสนำสถำบันฝกอบรมวิชำชีพ บำนเรียน (Home School) ฯยฯ
ใหดำเนินกำรตนภำคเรียนหรือกอนภำคเรียน โดยสถำนศึกษำทีรับเทียบโอนกำหนดรำยวิชำ/หมวดวิชำ
จำนวนหนวยกิต/หนวยกำรเรียน ทีจะรับเทียบโอนตำมควำมเหมำะสม รวมทั้งกรณีของผูกำยังเรียนแยะ็ระสงคจะว็ศึกษำ
จำกแหยงเรียนรูอืนๆ ซึงจะตองวดรับอนุญำตจำกหัวหนำสถำนศึกษำกอน
3. กำรกำหนดอำยุของผยกำรเรียนทีขอเทียบโอน ใหอยู่ในดุยยพินิจของสถำนศึกษำทีรับเทียบโอน โดยพิจำรณำบน
พืน้ ฐำนของธรรมชำติวิชำ ควำมทันสมัย ทันตอเหตุกำรณแยะสอดคยองกับกำรเ็ยียนแ็ยงในโยก็จจุบัน

4. กำรพิจำรณำใหผยกำรเรียนในรำยวิชำ/หมวดวิชำทีวดจำกกำรเทียบโอนผยกำรเรียนใหผยกำรเรียนตำมหยักฐำน
เดิมที็รำกฏหรือใหผยกำรเรียนใหมทีวดจำกกำร็ระเมินดวยเครืองมือแยะวิธีกำรทีหยำกหยำย
5. นักเรียนทีวดรับกำรเทียบโอนผยกำรเรียนตองศึกษำตอเนืองในสถำนศึกษำทีรับเทียบโอน อยำงนอย 1 ภำคเรียน
6. กำรจบหยักสูตรของผูขอเทียบโอน กำรใหหนวยกิต/หนวยกำรเรียนใหเ็นว็ตำมเกณฑกำรจบหยักสูตรของ
สถำนศึกษำทีรับเทียบโอนกำหนด
7. กำรเทียบโอนผยกำรเรียนสำหรับนักเรียนทีเขำรวมโครงกำรแยกเ็ยียนเยำวชน/วัฒนธรรมในตำง็ระเทศเ็นเวยำ
1 ็กำรศึกษำ ใหถือ็ฏิบัติตำมแนวทำงกำรเทียบชั้นกำรศึกษำทีกระทรวงศึกษำธิกำรวดมี็ระกำศกำหนดววแยว
8. กำรเทียบโอนผยกำรเรียนเขำสูหยักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษำธิกำร ใหถือ็ฏิบัติตำมแนวทำงกำรเทียบโอนผยกำร
เรียนทีกระทรวงศึกษำธิกำรวดมีระเบียบ/คำสังกำหนดววแยว
9. สถำนศึกษำเ็นผูจัดทำเอกสำร/หยักฐำนกำรศึกษำทีเกียวของกับกำรเทียบโอนผยกำรเรียนโดยบันทึกผยกำรเทียบ
โอนววเ็นหยักฐำน แยะออกใบแจงผยกำรเทียบโอนใหแกผูยืนควำมจำนงแยะจัดเก็บเอกสำร/หยักฐำนทีเกียวของกับ
กำรเทียบโอน พรอมทั้งจัดทำทะเบียนผูขอเทียบโอนผยกำรเรียนววเพือกำรอำงอิง สถำนศึกษำสำมำรถบันทึกขอมูย
กำรเทียบโอนววในชองหมำยเหตุโดยวมตองกรอกผยกำรเรียนเดิมในระเบียนแสดงผยกำรเรียนแยะแนบเอกสำรแสดงผย
กำรเรียนจำกแหยงเรียนรูเดิมทีนำมำขอเทียบโอนววดวยกัน
10. ผูที็ระสงคจะขอเทียบโอนผยกำรเรียนจะตองสมัครเขำเ็นนักเรียนของสถำนศึกษำทีรับเทียบโอนผยกำรเรียน
ทั้งนี้ ระยะเวยำให้บริกำรเริมนับเมือเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วน
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1

2

3

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

กำรตรวจสอบ ตรวจสอบควำมถูก
เอกสำร
ต้อง ครบถ้วนของคำ
ร้องแยะเอกสำร
็ระกอบคำร้อง
กำรพิจำรณำ คณะกรรมกำร
อนุญำต
พิจำรณำกำรขอเทียบ
โอนผยกำรเรียน
กำรแจ้งผย
จัดทำหนังสือแจ้งผย
กำรพิจำรณำ กำรขอเทียบโอนผย
กำรเรียนแยะเสนอ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(นำที ชัวโมง
วัน วันทำกำร
เดือน ็ี)

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

1

ชัวโมง

โรงเรียนสุวรรณคูหำ
พิทยำสรรค์

5

วัน

โรงเรียนสุวรรณคูหำ
พิทยำสรรค์

1

ชัวโมง

โรงเรียนสุวรรณคูหำ
พิทยำสรรค์

หมายเหตุ

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(นำที ชัวโมง
วัน วันทำกำร
เดือน ็ี)

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

หมายเหตุ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ยงนำม
ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 หน่วยเวลา วัน
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกทีช่ ่องนี้ด้วย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
-วม่มี-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

1 ระเบียนแสดงผยกำร
เรียน (็พ.1)
2 ็ระมวยรำยวิชำ
(Course Syllabus)
3 คำอธิบำยรำยวิชำ
4 เอกสำร/หยักฐำนทีแสดง
ถึงทักษะ/็ระสบกำรณ์
หรือควำมเชียวชำญใน
วิชำนั้นๆ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

1

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-ใช้กรณีเทียบโอนควำมรู้
-รับรองสำเนำถูกต้อง

1

ชุด

-ใช้กรณีเทียบโอนควำมรู้
-รับรองสำเนำถูกต้อง

1

1

ชุด

1

1

ชุด

-ใช้กรณีเทียบโอนควำมรู้
-รับรองสำเนำถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอนทักษะ/
็ระสบกำรณ์
-รับรองสำเนำถูกต้อง

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยยะ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเ็ปนร้อยยะให้เยือกทีช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ
17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ว็รษณีย์ ทีโรงเรียนสุวรรณคูหำพิทยำสรรค์ 433 หมู่ 4 ถนนพระวชยเชษฐำ ต.สุวรรณคูหำ
อ.สุวรรณคูหำ จ.หนองบัวยำภู รหัสว็รษณีย์ 39270
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ว็รษณีย์ ทีสำนักงำนเขตพื้นทีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 19 (เยย-หนองบัวยำภู)
99/1 ถนนเยย-ด่ำนซ้ำย ต.กุด็่อง อ.เมือง จ.เยย รหัสว็รษณีย์ 42000
3) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579
หมำยเหตุ
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชือเอกสำร
อัพโหยดวฟย์เอกสำร
☒ ใช้ยิงค์วฟย์เอกสำร http://www.suwanpit.ac.th/index.php/download/คู่มือ็ระชำชน
หมำยเหตุ
19. หมายเหตุ

