คำนำ
คูม่ ือการขอเทียบโอนผลการเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ. ตามพระราชบัญญัตกิ ารอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ฉบับนี ้ เป็ นขันตอน
้
เงื่อนไข การยื่นเอกสารหลักฐาน
ระยะเวลาการติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับการขอเทียบโอนผลการเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ. จัดทาขึ ้นเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีความรู้ ความเข้ าใจในการขอรับบริการ เสริมสร้ างความเข้ าใจอันดีระหว่าง
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการกับประชาชนผู้มาขอรับบริ การ และเพื่อเป็ นแนวทางในการให้ บริ การของโรงเรี ยนหนองหินวิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สาหรับประชาชนผู้มาขอรับบริการเป็ นไปด้ วยความสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ทางราชการ
จะเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการ ตลอดจนผู้สนใจและผู้มีสว่ น หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคูม่ ือฉบับนี ้
เกี่ยวข้ อง

โรงเรี ยนหนองหินวิทยาคม
20 กรกฎาคม 2558
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรี ยนหนองหินวิทยาคม สพม.เขต 19
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
ส่ วนของกำรสร้ ำงกระบวนงำน
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอเทียบโอนผลการเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: โรงเรี ยนหนองหินวิทยาคม สพม.เขต 19
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริ หำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550
2)

ประกำศกระทรวงศึกษำธิ กำร เรื ่อง กำรเทียบโอนผลกำรเรี ยนกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน และกำรศึกษำระดับต่ำกว่ำ
ปริ ญญำ

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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ส่ วนของคู่มือประชนชน
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอเทียบโอนผลการเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ โรงเรี ยนหนองหิ นวิ ทยำคม /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:00 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (โรงเรี ยนกำหนดเวลำเปิ ด-ปิ ดตำมบริ บทของโรงเรี ยน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักการเทียบโอนผลการเรี ยน
1. แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรื อหลักฐานอื่นหรื อประเมินจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรื อ
ประสบการณ์ของผู้เรี ยนด้ วยเครื่ องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ซบั ซ้ อน ทังนี
้ ้ให้ คานึงถึงประโยชน์ของผู้เทียบโอนผล
การเรี ยนเป็ นสาคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรี ยนเพื่อการศึกษาต่อ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยู่ในระดับเดียวกัน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรี ยน
หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู ความสามารถ ทักษะ หรือประสบ
การณของผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมซับซอน ทั้งนี้ใหคํานึงถึงประโยชนของผูเทียบโอนผลการเรียน
เปนสําคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาตอ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยูในระดับเดียวกัน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการเรียนรู
ซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการได กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณตางๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษา การยายหลักสูตร
ใหดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนนัก
เรียน/นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหแลวเสร็จภายใน 1 ภาค
เรียน ถามีเหตุจําเปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนไดภายในชวงเวลาที่กําหนด ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรูทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรูอื่นๆ เชน สถานประกอบการ สถาน
ประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝกอบรมวิชาชีพ บานเรียน (Home School) ฯลฯ
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ใหดําเนินการตนภาคเรียนหรือกอนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนดรายวิชา/หมวดวิชา
จํานวนหนวยกิต/หนวยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผูกําลังเรียนและประสงคจะไปศึกษา
จากแหลงเรียนรูอื่นๆ ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน
3. การกําหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดยพิจารณาบน
พื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน
4. การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรียนใหผลการเรียนตามหลักฐาน
เดิมที่ปรากฏหรือใหผลการเรียนใหมที่ไดจากการประเมินดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
5. นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อยางนอย 1 ภาคเรียน
6. การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน การใหหนวยกิต/หนวยการเรียนใหเปนไปตามเกณฑการจบหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนด
7. การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในตางประเทศเปนเวลา
1 ปการศึกษา ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกําหนดไวแลว
8. การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบโอนผลการ
เรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีระเบียบ/คําสั่งกําหนดไวแลว
9. สถานศึกษาเปนผูจัดทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวของกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผลการเทียบ
โอนไวเปนหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผูยื่นความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของกับ
การเทียบโอน พรอมทั้งจัดทําทะเบียนผูขอเทียบโอนผลการเรียนไวเพื่อการอางอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกขอมูล
การเทียบโอนไวในชองหมายเหตุโดยไมตองกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผล
การเรียนจากแหลงเรียนรูเดิมที่นํามาขอเทียบโอนไวดวยกัน
10. ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน
ทั้งนี้ ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
ทังนี
้ ้ ระยะเวลาให้ บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วน

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของคาร้ องและ
เอกสารประกอบคาร้ อง

การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาการ 5 วัน
ขอเทียบโอนผลการเรี ยน

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

1 ชัว่ โมง

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนหนอง
หินวิทยาคม สพ
ม.เขต 19
โรงเรี ยนหนอง
หินวิทยาคม สพ

หมำยเหตุ

-

-

4

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

จัดทาหนังสือแจ้ งผลการขอ 1 ชัว่ โมง
เทียบโอนผลการเรี ยนและ
เสนอผู้อานวยการโรงเรี ยน
ลงนาม

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ม.เขต 19
โรงเรี ยนหนอง
หินวิทยาคม สพ
ม.เขต 19

หมำยเหตุ

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสำรยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ระเบียนแสดงผล สานักงาน
การเรี ยน (ปพ.1) คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
ประมวลรายวิชา สานักงาน
(Course
คณะกรรมการ
Syllabus)
การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน

1

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

ชุด

1

ชุด

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

5

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คาอธิบาย
รายวิชา

3)

4)

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน

เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณ์
หรื อความ
เชี่ยวชาญในวิชา
นันๆ
้

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ชุด

1

ชุด

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

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรี ยนหนองหินวิทยาคม
หมายเหตุ (โรงเรี ยนหนองหิ นวิ ทยำคม
344 หมู่ 1 ถนนมะลิ วลั ย์ ตำบลหนองหิ น อำเภอหนองหิ น จังหวัดเลย 42190
Tel : 042-852296-7 Fax : 042-810750)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
หมายเหตุ (ที อ่ ยู่: 99/1 ถนนเลย-ด่ำนซ้ำย, ตำบลกุดป่ อง อำเภอเมื อง จังหวัดเลย 42000 )
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก

6

ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

20/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
ผู้อานวยการโรงเรี ยนหนองหิน
วิทยาคม สพม.เขต 19 สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

