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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ ้า สพม.เขต 18
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเทียบโอนผลการเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ ้า สพม.เขต 18
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรี ยนการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และการศึกษาระดับตํ่ากว่า
ปริ ญญา

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 17/07/2015 19:30
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ โรงเรี ยนระยองวิ ทยาคมปากนํ้า/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรี ยนกําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แต่งตังคณะกรรมการดํ
้
าเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน

2/6

2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู� ความสามารถ ทักษะ หรือ
ประสบการณ�ของผูเรี ยนด�วยเครื่ องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมซับซ�อน ทังนี
้ ้ใหคํานึงถึงประโยชน
�ของผูเทียบโอนผลการเรียน
นสําคัญ�เป
3. ในระดับ�อ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยู�พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาต
เดียวกัน

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนให�พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร
และสาระการเรียนรู
ซึ่งมีความแตกต�างหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบ
โอน
2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการได �กรณีดงั นี ้ 2
กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ ้นจากสภาพการณ�ตางๆ ได�แกการย�ายสถานศึกษา
การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร
ใหดําเนินการในช�วงกอนเป�ดภาคเรี ยนแรกหรือตนภาคเรี ยนแรกที่สถานศึกษารับผู�ขอเทียบโอนเป
นนักเรียนนักศึกษา เพื่อก/ารวางแผนการเรียน ทังนี
้ ้สถานศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนให�แลวเสร็จ
ภายใน วงเวลาที่กําหนด �ภายในช�สามารถขอเทียบโอนได�ขอเทียบโอนไม�นผู�ามีเหตุจําเป�ภาคเรียน ถ 1
อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา�ให
งเ�จากแหล�ทักษะ หรือประสบการณ�การเทียบโอนความรู 2 กรณีที่รียนรู�อื่นๆ เชน สถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝ�กอบรมวิชาชีพ บานเรียน )Home Schoolฯลฯ (
ใหดําเนินการต�นภาคเรี ยนหรื อกอนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนดรายวิชาหมวดวิชา /
วยการเรี ยน ที่จะรับเทียบโอ�หน/วยกิต�จํานวนหนนตามความเหมาะสม รวมทังกรณี
้
ของผู
�กําลังเรียนและประสงคจะไปศึกษาจากแหล�งเรียนรูอื่นๆ ซึ่งจะต�องไดรับอนุญาตจากหัวหน
�าสถานศึกษากอน
3. การกําหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รบั เทียบโอน โดยพิจารณาบน
พื ้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันต�อเหตุการณและสอดคล�องกับการเปลีย่ นแปลงในโลกปจจุบนั
4. การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชาจากการเทียบโอนผลการเรียนให�หมวดวิชาที่ได/
จากการประเมินด�ที่ได�ผลการเรียนใหม�ผลการเรียนตามหลักฐานเดิมที่ปรากฏหรือให�
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วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย�
5. นักเรียนที่ได�รับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาต�อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อยางน�อย
1 ภาคเรียน
6. การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน การให�หนวยกิตนไปตามเกณฑ�เป�วยการเรี ยนให�หน/
การจบหลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนด�
7. การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนที่เข�ารวมโครงการแลกเปลีย่ นเยาวชนางประเทศ�วัฒนธรรมในต/
มีประกาศ�ถือปฏิบตั ิตามแนวทางการเทียบชันการศึ
้
กษาที่กระทรวงศึกษาธิการได�การศึกษา ให�ป 1 นเวลา�เป
ว�แล�กําหนดไว
8. หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ให�าสู�การเทียบโอนผลการเรียนเขถือปฏิบตั ิตามแนวทางการเทียบ
โอนผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการได�มีระเบียบ/คําสัง่ กําหนดไว�แลว
9. สถานศึกษาเปนผู�จัดทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข
�องกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผลการเทียบโอนไวเป�นหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอน
ให�แกผู�ยื่นความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข�องกับการเทียบโอน พรอมทังจั
้ ดทําทะเบียนผู
�ขอเทียบโอนผลการเรียนไวเพื่อการอ�างอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกขอมูล
ต�องหมายเหตุโดยไม�ในช�การเทียบโอนไว
องกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรี ยนและแนบเอกสารแสดงผลการเร�◌ี ยนจากแหล�งเรียนรูเดิมที่
นํามาขอเทียบโอนไว�ดวยกัน
10. ผูที่ประสงค�จะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเข�าเปนนักเรี ยนของสถานศึกษาที่รบั เทียบโอน
ผลการเรียน
ทังนี
้ ้ ระยะเวลาให้ บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของคําร้ องและ
เอกสารประกอบคําร้ อง

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 ชัว่ โมง

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนระยอง วิทยาคมปากนํ ้า
สพม.เขต 18
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาการ 5 วัน
ขอเทียบโอนผลการเรี ยน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําหนังสือแจ้ งผลการขอ 1 ชัว่ โมง
เทียบโอนผลการเรี ยนและ
เสนอผู้อํานวยการโรงเรียน
ลงนาม

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนระยอง วิทยาคมปากนํ ้า
สพม.เขต 18
โรงเรี ยนระยอง วิทยาคมปากนํ ้า
สพม.เขต 18

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

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

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

ชุด

1

ชุด

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

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
พื ้นฐาน
คําอธิบาย
รายวิชา

3)

4)

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน

เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณ์
หรือความ
เชี่ยวชาญในวิชา
นันๆ
้

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

1

ชุด

1

1

ชุด

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

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรียนด้ วยตนเอง / โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ ้า เลขที่ 9/13 ถ.อดุลย์ธรรม
ประภาส ต.ปากนํ ้า อ.เมือง จ.ระยอง 21000
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรียนด้ วยตนเอง / โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ ้า เลขที่ 9/13 ถ.อดุลย์ธรรม
ประภาส ต.ปากนํ ้า อ.เมือง จ.ระยอง 21000
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ -
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
17/07/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
ผู้อํานวยการโรงเรียนระยอง
วิทยาคมปากนํ ้า สพม.เขต 18
สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

