คู่มือสาหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนสิงห์บุรี สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน:การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:โรงเรียนสิงห์บุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ งการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญา
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม/ด้านการศึกษา
7. พื้นที่ให้บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด 5 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 1 คน
จานวนคาขอที่มากที่สุด 3 คน
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0 คน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน 18/07/2015
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการโรงเรียนสิงห์บรุ ี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1.
2.
ของผู
วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายไม อน ทั้งนี้ให

ของ

ผู
เป
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาต
เดียวกัน

ในระดับ

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนให้พิจารณารูปแบบการจัดการศึกษา ลักษณะการจัดหลักสูตร สาระการเรียนรู้และ
วิธีการจัดการศึกษาของโรงเรียนสิงห์บุรี โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์
2. ช่วงเวลาในการเทียบโอนดาเนินการได้ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
1. การย้ายสถานศึกษา
2. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษา
3. การย้ายหลักสูตรหรือย้ายแผนการเรียน
4. การออกกลางคัน (หรือพักการเรียน) และขอกลับเข้ามาเรียนต่อ
5. การศึกษาจากต่างประเทศและการขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ
6. เทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถานประกอบการณ์ สถาบันศาสนา
สถาบันฝึกอบรมอาชีพ และการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3. การกาหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอนให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาทีร่ ับเทียบโอนโดยพิจารณาบน
พื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
4. การพิจารณาให้ผลการเรียนในรายวิชา/กลุม่ สาระการเรียนรู้ที่ได้จากการเทียบโอนผลการเรี ยนตามหลักสูตร
เดิมทีป่ รากฎหรือให้ผลการเรียนที่ได้จากการประเมินด้วยเครื่องมือและวิธีทหี่ ลากหลาย
5. นักเรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รบั เทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน
6. การจบหลักสูตรของผู้ขอเทียบโอนการให้หน่วยกิตเป็นไปตามผลการเรียนใหม่
7. การเทียบโอนผลการเรียนสาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในต่างประเทศ
เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ถือปฏิบัตตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้มปี ระกาศกาหนดไว้
8. การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบโอนผล
การเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการได้มรี ะเบียบคาสั่งกาหนดไว้
9. สถานศึกษาเป็นผู้จัดทาเอกสาร/หลักฐานการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้องกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึก
ผลการเทียบโอนไว้เป็นหลักฐานและออกใบแจ้งผลการเทียบโอนให้แก่ผู้ยื่นความจานงและเก็บเอกสาร/หลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนพร้อมทั้งจัดทาทะเบียนผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนไว้เพื่อการอ้างอิงสถานศึกษาสามารถ
บันทึกข้อมูลการเทียบโอนไว้ในช่องหมายเหตุโดยไม่ต้องกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและ
แนบเอกสารแสดงผลการเรียนจากแหล่งเรียนรู้เดิมที่นามาขอเทียบโอนไว้ด้วยกัน
10. ผู้ที่ประสงค์จะขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องสมัครเข้าเป็นนักเรียนของสถานศึกษาทีร่ ับเทียบโอน
ผลการเรียนทัง้ นี้ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

3)

หมายเหตุ

1 ชั่วโมง

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนสิงห์บรุ ี

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาร้องและ
เอกสารประกอบคาร้อง

การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาการ
ขอเทียบโอนผลการเรียน

5 วัน

โรงเรียนสิงห์บรุ ี

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาหนังสือแจ้งผลการขอ
เทียบโอนผลการเรียนและ
เสนอผู้อานวยการโรงเรียน
ลงนาม

1 ชั่วโมง

โรงเรียนสิงห์บรุ ี

-

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนา

หมายเหตุ

จานวน
เอกสาร
สาเนา

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

ที่

หนังสือส่งตัวเข้าเรียนจากหน่วยงานของรัฐ

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
จานวน จานวน
วยนับ
เอกสาร เอกสาร หน่
เอกสาร
ฉบับจริง สาเนา
ระเบียนแสดงผล หน่วยงานที่ของย้ายมา
1
1
ชุด
การเรียน (ปพ.1)
ประมวลรายวิชา หน่วยงานที่ของย้ายมา
1
1
ชุด
(Course
Syllabus)
คาอธิบายรายวิชา หน่วยงานที่ของย้ายมา
1
1
ชุด
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

ที่
1)
2)

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร

3)
เอกสาร/หลักฐาน หน่วยงานที่ของย้ายมา
ที่แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณ์หรือ
ความเชี่ยวชาญใน
วิชานั้นๆ

4)

1

1

ชุด

หมายเหตุ
-ใช้กรณีเทียบโอนความรู้
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอนความรู้
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอนความรู้
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอน
ทักษะ/ประสบการณ์
-รับรองสาเนาถูกต้อง

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มี
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์มาที่โรงเรียนสิงห์บรุ ี
2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
3) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร 157
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลกเขตดุสิต กทม.
18. หมายเหตุ

วันที่พิมพ์
สถานะ

18/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย ผู้อานวยการโรงเรียนสิงห์บรุ ี
สพม.เขต 5 สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

