คู่มือสาหรับประชาชน
เรื่อง : การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สพฐ.

โรงเรียนสีกัน)์ัฒนานันทวอุปถัมภว(
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทร์งศึกษาธิการ

คู่มือสาหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่์ยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทร์ง: ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กระทร์งศึกษาธิการ
: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสีกัน)์ัฒนานันทวอุปถัมภว( เลขที่ 567
ถนนสรงประภา แข์งดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
3. ประเภทของงานบริการ
กระบ์นงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่์ยงานเดีย์
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) กฎกระทร์งกาหนดหลักเกณฑวและ์ิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2) ประกาศกระทร์งศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับต่า
ก์่าปริญญา
6. ระดับผลกระทบ
☒ บริการที่มีค์ามสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
☐ บริการทั่์ไป
7. พื้นที่ให้บริการ
☐ ส่์นกลาง
☐ ส่์นภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่์นกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทร์ง( ☐ ส่์นกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอก
กฎกระทร์ง(
☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 หน่วยเวลา ์ัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0
0
0

ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
11. *ช่องทางการให้บริการ
1) ติดต่อด้์ยตนเอง ณ หน่์ยงาน
สถานที่ให้บริการ
โรงเรียนสีกัน)์ัฒนานันทวอุปถัมภว( เลขที่ 567 ถนนสรงประภา แข์งดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่์โมง
☒ ์ันจันทรว
☒ ์ันอังคาร
☒ ์ันพุธ
☒ ์ันพฤหัสบดี ☒ ์ันศุกรว
☐ ์ันเสารว
☐ ์ันอาทิตยว
☐ ไม่เ์้น์ันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง

เวลาเปิดรับคาขอ

เ์ลาเปิดรับคาขอ
เ์ลาปิดรับคาขอ

08.30
16.30

)ในระบบจะให้เลือกเป็นตั์เลขเ์ลาเปิด )กี่โมง( ถึง เ์ลาปิด )กี่โมง(

หมายเหตุ: โรงเรียนกาหนดเ์ลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากค์ามรู ค์ามสามารถ ทักษะ หรือประสบ
การณของผูเรียนด์ยเครื่องมือและ์ิธีการที่หลากหลาย ไมซับซอน ทั้งนี้ใหคานึงถึงประโยชนของผูเทียบโอนผลการเรียน
เปนสาคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาตอ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยูในระดับเดีย์กัน
แน์ทางการเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการเรียนรู
ซึ่งมีค์ามแตกตางหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและ์ิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
2. ช์งเ์ลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการได กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณตางๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษา การยายหลักสูตร
ใหดาเนินการในช์งกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนนัก
เรียน/นักศึกษา เพื่อการ์างแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาค์รดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหแล์เสร็จภายใน 1 ภาค
เรียน ถามีเหตุจาเปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนไดภายในช์งเ์ลาที่กาหนด ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
กรณีที่ 2 การเทียบโอนค์ามรูทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรูอื่นๆ เชน สถานประกอบการ สถาน
ประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝกอบรม์ิชาชีพ บานเรียน )Home School( ฯลฯ
ใหดาเนินการตนภาคเรียนหรือกอนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนดราย์ิชา/หม์ด์ิชา
จาน์นหน์ยกิต/หน์ยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามค์ามเหมาะสม ร์มทั้งกรณีของผูกาลังเรียนและประสงคจะไปศึกษา
จากแหลงเรียนรูอื่นๆ ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากหั์หนาสถานศึกษากอน
3. การกาหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดยพิจารณาบน
พื้นฐานของธรรมชาติ์ิชา ค์ามทันสมัย ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน
4. การพิจารณาใหผลการเรียนในราย์ิชา/หม์ด์ิชาที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรียนใหผลการเรียนตามหลักฐาน
เดิมที่ปรากฏหรือใหผลการเรียนใหมที่ไดจากการประเมินด์ยเครื่องมือและ์ิธีการที่หลากหลาย
5. นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อยางนอย 1 ภาคเรียน
6. การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน การใหหน์ยกิต/หน์ยการเรียนใหเปนไปตามเกณฑการจบหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนด
7. การเทียบโอนผลการเรียนสาหรับนักเรียนที่เขาร์มโครงการแลกเปลี่ยนเยา์ชน/์ัฒนธรรมในตางประเทศเปนเ์ลา
1 ปการศึกษา ใหถือปฏิบัติตามแน์ทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทร์งศึกษาธิการไดมีประกาศกาหนดไ์แล์
8. การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทร์งศึกษาธิการ ใหถือปฏิบัติตามแน์ทางการเทียบโอนผลการ
เรียนที่กระทร์งศึกษาธิการไดมีระเบียบ/คาสั่งกาหนดไ์แล์
9. สถานศึกษาเปนผูจัดทาเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ย์ของกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผลการเทียบ
โอนไ์เปนหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผูยื่นค์ามจานงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ย์ของกับ
การเทียบโอน พรอมทั้งจัดทาทะเบียนผูขอเทียบโอนผลการเรียนไ์เพื่อการอางอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกขอมูล

การเทียบโอนไ์ในชองหมายเหตุโดยไมตองกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผล
การเรียนจากแหลงเรียนรูเดิมที่นามาขอเทียบโอนไ์ด์ยกัน
10. ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน
ทั้งนี้ ระยะเ์ลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้์น
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1

2

3

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

)นาที ชั่์โมง
์ัน ์ันทาการ
เดือน ปี(

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

การตร์จสอบ ตร์จสอบค์ามถูก
เอกสาร
ต้อง ครบถ้์นของคา
ร้องและเอกสาร
ประกอบคาร้อง
การพิจารณา คณะกรรมการ
อนุญาต
พิจารณาการขอเทียบ
โอนผลการเรียน

1

ชั่์โมง

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสีกัน)์ัฒนานันทว
อุปถัมภว(

5

์ัน

การแจ้งผล
การพิจารณา

1

ชั่์โมง

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสีกัน)์ัฒนานันทว
อุปถัมภว(
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสีกัน)์ัฒนานันทว
อุปถัมภว(

จัดทาหนังสือแจ้งผล
การขอเทียบโอนผล
การเรียนและเสนอ
ผู้อาน์ยการโรงเรียน
ลงนาม

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 หน่วยเวลา ์ัน
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกทีช่ ่องนี้ด้วย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
-ไม่มี15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

หมายเหตุ

ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

1 ระเบียนแสดงผลการ
เรียน )ปพ.1)
2 ประม์ลราย์ิชา
)Course Syllabus)
3 คาอธิบายราย์ิชา
4 เอกสาร/หลักฐานที่แสดง
ถึงทักษะ/ประสบการณว
หรือค์ามเชี่ย์ชาญใน
์ิชานั้นๆ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

1

1

ชุด

1

1

ชุด

1

1

ชุด

หน่วยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
-ใช้กรณีเทียบโอนค์ามรู้
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอนค์ามรู้
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอนค์ามรู้
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอนทักษะ/
ประสบการณว
-รับรองสาเนาถูกต้อง

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ ใช้หน่์ยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ )หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้(
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ
17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้์ยตนเอง / ไปรษณียว ที่โรงเรียนสีกัน)์ัฒนานันทวอุปถัมภว( เลขที่ 567 ถนนสรงประภา แข์งดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
2) ร้องเรียนด้์ยตนเอง / ไปรษณียว ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ถนนลาดพร้า์ เขตห้์ยข์าง
กรุงเทพฯ 10310
3) สายด่์นกระทร์งศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟลวเอกสาร
☐ ใช้ลิงควไฟลวเอกสาร )หากต้องการระบุเป็นลิงควให้คลิกเลือกช่องนี้(
)ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟลวเอกสารตั์อย่าง(
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ

