


คู่มือส าหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการในสังกัด สพฐ.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวง: ศึกษาธิการ  
  
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน  
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการสังกัด สพฐ.  
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงศึกษาธิการ 
  : ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง    
 1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  
 2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับต่ า
กว่าปริญญา  
6. ระดับผลกระทบ   ☒บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ  ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา  
   ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
 ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)  ☐ ต่างประเทศ  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ข้อบังคับ)      -  
 ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย/ข้อก าหนด ฯลฯ 0 หน่วยเวลา วัน  
9. ข้อมูลสถิติ  
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน     (ใส่เป็นตัวเลข) 0  
  จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด  (ใส่เป็นตัวเลข) 0  
  จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  (ใส่เป็นตัวเลข) 0  

ส่วนของคู่มือประชาชน  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การขอเทียบโอนผลการเรียนของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   
11. *ช่องทางการให้บริการ   
 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานที่ให้บริการ   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่ 9 ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
    จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000   
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   ระยะเวลาเปิดให้บริการ  ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  
   ☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์  
  ☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์  
  ☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
  ☐ มีพักเท่ียง  
   เวลาเปิดรับค าขอ  เวลาเปิดรับค าขอ  08.30    
      เวลาปิดรับค าขอ  16.30  
      (ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง)  
   หมายเหตุ: โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน  
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข  
      หลักการเทียบโอนผลการเรียน       
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน       
 2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู ความสามารถ ทักษะ 
หรือประสบการณของผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมซับซอน ทั้งนี้ใหค านึงถึงประโยชนของผู
เทียบโอนผลการเรียน เปนส าคัญ       
 3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาตอ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยูใน
ระดับเดียวกัน       
 แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 
 1. การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการ
เรียนรู ซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับ
เทียบโอน       
 2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน  ด าเนินการได้ 2 กรณี ดังนี้               

กรณีท่ี 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดข้ึนจากสภาพการณตางๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การเปลี่ยน
รูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตรใหด าเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่สถานศึกษา
รับผูขอเทียบโอนเปนนักเรียน/นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียนใหแลวเสร็จภายใน 1 ภาคเรียน  ถามีเหต ุ จ าเปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนไดภายในชวง
เวลาที่ก าหนด ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา               

กรณีท่ี 2 การเทียบโอนความรูทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ เชน สถานประกอบการ 
สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝกอบรมวิชาชีพ บานเรียน (Home School) ฯลฯ                     
ใหด าเนินการตนภาคเรียนหรือกอนภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนก าหนดรายวิชา/หมวดวิชา จ านวน
หนว่ยกิต/หนวยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผูก าลังเรียนและประสงคจะไป
ศึกษาจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน          
 3. การก าหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดย
พิจารณาบน พ้ืนฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลก  
ปจจุบัน         
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4. การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรียนใหผลการเรียน
ตามหลักฐานเดิมที่ปรากฏหรือใหผลการเรียนใหมที่ไดจากการประเมินดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย        

5. นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อยางนอย 1 
ภาคเรียน        

6. การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน การใหหนวยกิต/หนวยการเรียนใหเปนไปตามเกณฑการจบ
หลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนก าหนด        

7. การเทียบโอนผลการเรียนส าหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในตาง
ประเทศเปนเวลา 1 ปการศึกษา ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไดมี
ประกาศก าหนดไวแลว       

8. การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการ
เทียบโอนผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีระเบียบ/ค าสั่งก าหนดไวแลว  

9. สถานศึกษาเปนผูจัดท าเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เก่ียวของกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึก
ผลการเทียบโอนไวเปนหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผูยื่นความจ านงและจัดเก็บเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของกับ การเทียบโอน พรอมทั้งจัดท าทะเบียนผูขอเทียบโอนผลการเรียนไวเพ่ือการอางอิง 
สถานศึกษาสามารถบันทึกขอมูล การเทียบโอนไวในชองหมายเหตุโดยไมตองกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียน
แสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผล การเรียนจากแหลงเรียนรูเดิมที่น ามาขอเทียบโอนไวดวยกัน 

10. ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
ผลการเรียน ทั้งนี้ ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน  
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
ก ารบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 

(นาที ชั่วโมง 
วัน วันท า
การ เดือน 

ปี) 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และชอ่งให้
เลือก กรม/กลุ่มงาน) 

หมาย
เหตุ 

1  การ
ตรวจสอบ
เอกสาร  

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค าร้องและ
เอกสารประกอบค าร้อง  

1 ชั่วโมง ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

  
  

2  การ
พิจารณา
อนุญาต  

คณะกรรมการพิจารณา
การขอเทียบโอนผลการ
เรียน  

5 วัน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

  

3  การแจ้ง
ผลการ
พิจารณา  

จัดท าหนังสือแจ้งผลการ
ขอเทียบโอนผลการเรียน
และเสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียนลงนาม  

1 ชั่วโมง ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
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ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 หน่วยเวลา วัน  
14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   
 ☐ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   
  (หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)  
 ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา  
15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ  
 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ  
    -ไม่มี-  
 15.2) เอกสารอื่นๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม  

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1  ระเบียนแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1)    

  1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบโอนความรู้  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

2  ประมวลรายวิชา (Course 
Syllabus)  

  1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบโอนความรู้  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

3  ค าอธิบายรายวิชา    1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบโอนความรู้  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

4  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึง
ทักษะ/ประสบการณ์หรือ
ความเชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ  

  1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบโอนทักษะ/
ประสบการณ์  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

16. ค่าธรรมเนียม  
 รายละเอียดคาธรรมเนียม   
 ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)  
 ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)    
 หมายเหตุ  
17. *ช่องทางการร้องเรียน  
 1) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่ 9 ต าบลบ้านโตก  
  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000        
 2) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579  
 4) สายด่วนส านักนายกรัฐมนตรี โทร 1111  
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18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ ามี)  
 ชื่อเอกสาร ค าร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน  
 อัพโหลดไฟล์เอกสาร  ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)  
 (ในระบบมีให้คลิก เพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่างตามแบบฟอร์มของโรงเรียน)  
  หมายเหตุ   
19. หมายเหตุ  
 
 
  
  


