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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนบ้านหัวขัวสพป.มหาสารคามเขต 3
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:โรงเรียนบ้านหัวขัวสพป.มหาสารคามเขต 3
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550
2)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับต่ากว่า
ปริญญา

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ. โรงเรียนบ้านหัวขัว
(นางลัดดาทาลา)
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการโรงเรียนบ้านหัวขัวหมู่ 8 ตาบลแก้งแกอาเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม 44140 /ติดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2. พิจารณาจากเอกสารหลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความ
รู้ความสามารถทักษะหรือประสบการณของผู้เรียนดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายไม่ซับซอนทั้งนี้
ให้คาํ นึงถึงประโยชนของผู้เทียบโอนผลการเรียน
เปนสําคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาต่อโดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรทีอ่ ยู ในระดับเดียวกัน

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนให้พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตรและสาระการเรียนรู 
ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายโดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียนดาเนินการได้กรณีดังนี้ 2
ายสถานศึกษาการเปลี่ยนรูปแบบ้การย่แกางๆได
้
ต่ การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณ 1 กรณีที่
ายหลักสูตร้การศึกษาการย
นนขอเทียบโอนเป้ นภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผู้ดภาคเรียนแรกหรือตอนเปวงก
่ ่ดาเนินการในชให
้ ัก
เรียน/นักศึกษาเพื่อการวางแผนการเรียนทัง้ นีส้ ถานศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้แลวเสร็จภายใน 1
อยู่ในดุลยพินิจของ้วงเวลาที่กาหนดใหภายในช
่
้สามารถขอเทียบโอนได่ขอเทียบโอนไมนผู
้ ามีเหตุจาเป้ภาคเรียนถ
สถานศึกษา
ทักษะหรือปร้ การเทียบโอนความรู 2 กรณีที่ะสบการณจากแหลงเรียนรู้อื่นๆเชนสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพ
อิสระสถาบันทางศาสนาสถาบันฝกอบรมวิชาชีพบานเรียน (Home Schoolฯลฯ )
/วยกิต่หมวดวิชาจานวนหน/ อนภาคเรียนโดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนดรายวิชา่นภาคเรียนหรือก้ดาเนินการตให
้
วยการเรียนที่จะรับเทียหน
่ บโอนตามความเหมาะสมรวมทั้งกรณีของผู ้กําลังเรียนและประสงคจะไปศึกษาจาก
แหล่งเรียนรูอื่นๆซึ่งจะต้องไดรับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษากอน
3. การกําหนดอายุของผลการเรียนทีข่ อเทียบโอนใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนโดยพิจารณาบน
พื้นฐานของธรรมชาติวิชาความทันสมัยทันต่อเหตุการณและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน
4. การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา จากการเทียบโอนผลการเรียน้หมวดวิชาที่ได/
จากการ้ที่ได่ผลการเรียนใหม้ ผลการเรียนตามหลักฐานเดิมที่ปรากฏหรือใหให
้
วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย้ประเมินด
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5. นักเรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาต่อเนือ่ งในสถานศึกษาทีร่ ับเทียบโอนอยางน้อย 1 ภาคเรียน
6. การจบหลักสูตรของผู ขอเทียบโอนการให้หนวยกิตนไปตามเป
 ้วยการเรียนใหหน
่ /
การจบหลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนดเกณฑ

7. การเทียบโอนผลการเรียนสาหรับนักเรียนที่เข้ารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน นเวลาางประเทศเป่วัฒนธรรมในต/
วแล
้ ้มีประกาศกาหนดไว้ ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้การศึกษาใหป 1
8. ถือปฏิ้ หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการใหาสู
่ ้ การเทียบโอนผลการเรียนเขบัติตามแนวทางการเทียบโอนผลการ
เรียนที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีระเบียบ/คาสั่งกาหนดไว้แลว
9. สถานศึกษาเปนผู้จัดทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผลการเทียบโอนไวเปนหลักฐานและออกใบแจงผลการเทียบโอนให้แก
ผู้ยื่นความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานทีเ่ กี่ยวข้องกับการเทียบโอนพรอมทั้งจัดทาทะเบียน
ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนไวเพื่อการอ้างอิงสถานศึกษาสามารถบันทึกขอมูล
่องหมายเหตุโดยไมในช
่ ้การเทียบโอนไว
่ องกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผลการเรียนจากแหลต้งเรียน
รู้เดิมทีน่ ํามาขอเทียบโอนไวด้วยกัน
10. ผู้ทปี่ ระสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องสมัครเขาเปนนักเรียนของสถานศึกษาทีร่ ับเทียบโอนผลการเรียน
ทั้งนี้ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วน
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาร้องและ
เอกสารประกอบคาร้อง

การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาการ 5 วัน
ขอเทียบโอนผลการเรียน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาหนังสือแจ้งผลการขอ 1 ชั่วโมง
เทียบโอนผลการเรียนและ
เสนอผู้อานวยการโรงเรียน
ลงนาม

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

1 ชั่วโมง

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านหัว ขัวสพป.
มหาสารคามเขต
3
โรงเรียนบ้านหัว ขัวสพป.
มหาสารคามเขต
3
โรงเรียนบ้านหัว ขัวสพป.
มหาสารคามเขต
3

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ระเบียนแสดงผล สานักงาน
การเรียน (ปพ.1) คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ประมวลรายวิชา สานักงาน
(Course
คณะกรรมการ
Syllabus)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1

คาอธิบาย
รายวิชา

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณ์
หรือความ
เชี่ยวชาญในวิชา
นัน้ ๆ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ชุด

1

1

ชุด

1

1

ชุด

1

1

ชุด

หมายเหตุ
(-ใช้กรณีเทียบ
โอนความรู้
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(-ใช้กรณีเทียบ
โอนความรู้
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)
(-ใช้กรณีเทียบ
โอนความรู้
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)
(-ใช้กรณีเทียบ
โอนทักษะ/
ประสบการณ์
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)
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16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนโรงเรียนบ้านหัวขัวหมู่ 8 ตาบลแก้งแกอาเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม 44140
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 เลขที่ 354 หมู่ 2 ถนนศรี
โกสุมตาบลหัวขวางอาเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม 44140
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนยบริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาลถนน
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
หมายเหตุ5) ช่องทางการร้องเรียนศูนยบริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ

01/09/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวขัว
สพป.มหาสารคามเขต 3 สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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