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คูม่อืมาตรฐานการให้บรกิาร 

การขอเทยีบโอนผลการเรยีน 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบา้นตน้ไพ) 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๕๒ (ชมุชนบา้นตน้ไพ) 

ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปตัตานี เขต 2 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 



มือส ำหรับประชำชน : กำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 

1.   ชื่อกระบวนงำน : การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ. 
2.   หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)  
                                  : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

3.   ประเภทของงำนบริกำร  : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว  

4.   หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมัติ  

5.   กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. 2550 

2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษา
ระดับต่ ากว่าปริญญา 

 

6.  ระดับผลกระทบ : ☒บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม     ☐บริการทั่วไป 

7.  พื้นที่ให้บริกำร   : ☐ส่วนกลาง    ☐ส่วนภูมิภาค    ☐ท้องถิ่น    ☒สถาบันการศึกษา  

8.  กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 

9.  ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน        0  
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด     0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด     0  

ส่วนของคู่มือประชำชน 

10.  ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) 
       การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.  
       โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒  (ชุมชนบ้านต้นไพ)  สพป.ปัตตานีเขต 2  
 
 
 



11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

     1) สถำนที่ให้บริกำร         โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)  
                               ม.1 ต.เมาะมาวีอ.ยะรังจ.ปัตตานี 94160 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  
                               ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
หมำยเหตุ  (โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน) 

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี)  
       หลักการเทียบโอนผลการเรียน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน              
2.พิจารณาจากเอกสารหลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความความสามารถทักษะหรือ
ประสบการณของผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายไมซับซอนทั้งนี้ใหค านึงถึงประโยชนของผูเทียบ
โอนผลการเรียนเปนส าคัญ 
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือการศึกษาตอโดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยูในระดับ
เดียวกัน 

       ผลการเรียนแนวทางการเทียบโอน         
1 . การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตรและสาระการ

เรียนรูที่หลากหลายโดยเทียบเคียงกับเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน 
2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียนด าเนินการได กรณีดังนี้ 
กรณทีี่ 1 
การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณ ์ต่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษา การย้ายหลักสูตร ให้ด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่สถานศึกษา
รับผูขอเทียบโอนเปนนักเรียน/นักศึกษาเพ่ือวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรด าเนินการการเทียบโอนผล
การเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 1 ภาคเรียน ถ้ามีเหตุจ าเป็นผู้ขอเทียบโอนไม่สามารถเทียบโอนได้ภายในช่วงเวลา
ที่ก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
กรณีท่ี 2  
การเทียบโอนความรูทักษะหรือประสบการณจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆเชนสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพ
อิสระสถาบันทางศาสนาสถาบันฝกอบรมวิชาชีพบานเรียน (Home School) ฯลฯ  ให้ด าเนินการต้นภาคเรียน
หรือก่อนภาคเรียน โดยสภานศึกษาที่รับเทียบโอนก าหนดรายวิชา/หมวดวิชาจ านวนหน่วยกิต// /หน่วยการ
เรียนที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสมรวมทั้งกรณีผู้ก าลังเรียนจะประสงค์จะไปศึกษาจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ
ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน 
3. การก าหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอนใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนโดยพิจารณา
บนพื้นฐานของธรรมชาติวิชาความทันสมัยทันตอเหตุการณและสอคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน 



4 . การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา /หมวดวิชาที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรียนใหผลกรียนตาม
หลักฐานเดิมที่ปรากลหารเเรียนใหมที่ไดจากกาประเมินดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
5. นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยางนอยn1 ภาค
เรียน 
6 . การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอนการใหหนวยกิต /หนวยการเรียนใหเปนไปตามเกณฑกา รจบหลักสูตรของ

สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนก าหนด 
7. การเทียบโอนผลการเรียนส าหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน /วัในธรรมในตางประเทศ

เปนเวา 1 ปการศึกษาใหถือปลิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ  
8. การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการใหถือปลิบัติตามแนวทางการเทียบโอน
ผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีระเบียบ /ค าสั่งก าหนดไวแลว  
9 . สถานศึกษาเปนผจูัดท าเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เก่ียวของกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผล

การเทียบโอนไวเปนหลักฐานและออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผูยื่นความจ านงและจัดเก็บเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของกับการเทียบโอนพรอมทั้งจัดท าทะเบียนผูขอเทียบโอนผลการเรียนไวเพ่ือการอางอิง

สถานศึกษาสามารถบันทึกขอมูล  
การเทียบโอนไวในชองหมายเหตุโดยไมตองกรอกผล การเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบ

เอกสารแสดงผลการเรียนจากแหลงเรียนรูเดิมที่น ามาขอเทียบโอนไวดวยกัน 
11 . ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการ

เรียน ทั้งนี้ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

 
13.  ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ  

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของค าร้องและเอกสารประกอบ
ค าร้อง 
 

1 ชั่วโมง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)  
สพป.ปัตตานีเขต 2 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

คณะกรรมการพิจารณาการขอ
เทียบโอนผลการเรียน 
 

5 วัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)  
สพป.ปัตตานีเขต 2 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

จัดท าหนังสือแจ้งผลการขอ
เทียบโอนผลการเรียนและเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนาม 

1 ชั่วโมง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)  
สพป.ปัตตานีเขต 2 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วัน 



14.  งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
       ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

15.  รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ  

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

        ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบ
โอนความรู้ 
-รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2) 

ประมวลรายวิชา 
(Course Syllabus) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบ
โอนความรู้ 
-รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
 

3) 

ค าอธิบายรายวิชา ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบ
โอนความรู้ 
-รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
 

4) 

เอกสาร/หลักฐานที่
แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณ์หรือ
ความเชี่ยวชาญใน
วิชานั้นๆ 

- 1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบ
โอนทักษะ/
ประสบการณ์ 
-รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
 

 

 



16.   ค่ำธรรมเนียม 
 ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ - 
 

17.   ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง  

ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ม.1 ต.เมาะมาวีอ.ยะรังจ.ปัตตานี 94160 
หมายเหตุ- 

2) ร้องเรียนด้วยตนเองด้วยไปรษณีย์  
ทีอ่ยู่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ม.1 ต.เมาะมาวีอ.ยะรังจ.ปัตตานี 94160 
หมายเหตุ- 

3) เว็บไซต์โรงเรียน      http://www .thairathwittaya52.com  

 

18.   ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
       -ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก- 
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