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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอเทยีบโอนผลการเรยีนของนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดั สพฐ. 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :โรงเรยีนหานโพธิพ์ทิยาคม สพม.เขต 12กระทรวงศกึษาธกิาร 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลักการเทยีบโอนผลการเรยีน 
 1. แตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนนิการเทยีบโอนผลการเรยีน 
 2. พจิารณาจากเอกสาร หลักฐานการศกึษาหรอืหลักฐานอืน่หรอืประเมนิจากความรู ้ความสามารถ ทักษะ หรอืประสบการณข์อง
ผูเ้รยีนดว้ยเครือ่งมอืและวธิกีารทีห่ลากหลาย ไมซ่บัซอ้น ทัง้นีใ้หคํ้านงึถงึประโยชนข์องผูเ้ทยีบโอนผลการเรยีน 
เป็นสําคัญ 
 3. พจิารณาเทยีบโอนผลการเรยีนเพือ่การศกึษาตอบ โดยพจิารณารปูแบบการศกึษาและหลักสตูรทีอ่ยูใ่นระดับเดยีวกนั 
 
แนวทางการเทยีบโอนผลการเรยีน 
 1. การเทยีบโอนผลการเรยีนใหพ้จิารณาจากรปูแบบการจัดการศกึษาลักษณะการจัดหลักสตูร และสาระการเรยีนรู ้
ซึง่มคีวามแตกตา่งหลากหลาย โดยเทยีบเคยีงกบัหลักเกณฑแ์ละวธิกีารจัดการศกึษาของสถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอน 
 2. ชว่งเวลาในการเทยีบโอนผลการเรยีน ดําเนนิการได ้2กรณีดังนี ้
กรณีที ่1 การเทยีบโอนผลการเรยีนทีเ่กดิขึน้จากสภาพการณต์า่งๆ ไดแ้ก ่การยา้ยสถานศกึษา การเปลีย่นรูปแบบการศกึษา การ
ยา้ยหลักสตูร 
ใหดํ้าเนนิการในชว่งกอ่นเปิดภาคเรยีนแรกหรอืตอนภาคเรยีนแรกทีส่ถานศกึษารับผูข้อเทยีบโอนเป็นนักเรยีน/นักศกึษา เพือ่การ
วางแผนการเรยีน ทัง้นี้สถานศกึษาควรดําเนนิการเทยีบโอนผลการเรยีนใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ภาคเรยีน ถา้มเีหตจํุาเป็นผูข้อ
เทยีบโอนไมส่ามารถขอเทยีบโอนไดภ้ายในชว่งเวลาทีกํ่าหนด ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของสถานศกึษา 
กรณีที ่2 การเทยีบโอนความรูทั้กษะ หรอืประสบการณจ์ากแหลง่เรยีนรูอ้ืน่ๆ เชน่ สถานประกอบการ สถานประกอบอาชพีอสิระ 
สถาบันทางศาสนาสถาบันฝึกอบรมวชิาชพี บา้นเรยีน (Home School) ฯลฯ 
ใหดํ้าเนนิการตอนภาคเรยีนหรอืกอ่นภาคเรยีน โดยสถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอนกําหนดรายวชิา/หมวดวชิา จํานวนหน่วยกติ/หน่วย
การเรยีน ทีจ่ะรับเทยีบโอนตามความเหมาะสม รวมทัง้กรณีของผูกํ้าลังเรยีนและประสงคจ์ะไปศกึษาจากแหลง่เรยีนรูอ้ืน่ๆ ซึง่
จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากหัวหนา้สถานศกึษากอ่น 
 3. การกําหนดอายขุองผลการเรยีนทีข่อเทยีบโอน ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของสถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอน โดยพจิารณาบน 
พืน้ฐานของธรรมชาตวิชิา ความทนัสมัย ทันตอ่เหตกุารณแ์ละสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในโลกปัจจบัุน 
    4. การพจิารณาใหผ้ลการเรยีนในรายวชิา/หมวดวชิาทีไ่ดจ้ากการเทยีบโอนผลการเรยีนใหผ้ลการเรยีนตามหลักฐานเดมิที่
ปรากฏหรอืใหผ้ลการเรยีนใหมท่ีไ่ดจ้ากการประเมนิดว้ยเครือ่งมอืและวธิกีารทีห่ลากหลาย 
   5. นักเรยีนทีไ่ดรั้บการเทยีบโอนผลการเรยีนตอ้งศกึษาตอ่เน่ืองในสถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอน อยา่งนอ้ย 1 ภาคเรยีน 
   6. การจบหลกัสตูรของผูข้อเทยีบโอน การใหห้น่วยกติ/หน่วยการเรยีนใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารจบหลักสตูรของสถานศกึษาที่
รับเทยีบโอนกําหนด 
   7. การเทยีบโอนผลการเรยีนสําหรับนักเรยีนทีเ่ขา่รว่มโครงการแลกเปลีย่นเยาวชน/วัฒนธรรมในตา่งประเทศเป็นเวลา 1 ปี
การศกึษา ใหถ้อืปฏบัิตติามแนวทางการเทยีบชัน้การศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารไดม้ปีระกาศกําหนดไวแ้ลว้ 
   8. การเทยีบโอนผลการเรยีนเขา้สูห่ลักสตูรเดมิของกระทรวงศกึษาธกิาร ใหถ้อืปฏบัิตติามแนวทางการเทยีบโอนผลการเรยีนที่
กระทรวงศกึษาธกิารไดม้รีะเบยีบ/คําสัง่กําหนดไวแ้ลว้ 
   9. สถานศกึษาเป็นผูจั้ดทําเอกสาร/หลักฐานการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเทยีบโอนผลการเรยีนโดยบันทกึผลการเทยีบโอนไว ้
เป็นหลักฐาน และออกใบแจง้ผลการเทยีบโอนใหแ้กผู่ย้ืน่ความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเทยีบโอน 
พรอ้มทัง้จัดทําทะเบยีนผูข้อเทยีบโอนผลการเรยีนไวเ้พือ่การอา้งองิ สถานศกึษาสามารถบันทกึขอ้มลู 
การเทยีบโอนไวใ้นชอ่งหมายเหตโุดยไมต่อ้งกรอกผลการเรยีนเดมิในระเบยีนแสดงผลการเรยีนและแนบเอกสารแสดงผลการ
เรยีนจากแหลง่เรยีนรูเ้ดมิทีนํ่ามาขอเทยีบโอนไวด้ว้ยกนั 
  10. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอเทยีบโอนผลการเรยีนจะตอ้งสมัครเขา้เป็นนักเรยีนของสถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอนผลการเรยีน 
 
ทัง้น้ี ระยะเวลาใหบ้รกิารเริม่นับเมือ่เอกสารถกูตอ้ง ครบถว้น 
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ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (โรงเรยีนกําหนดเวลาเปิด-ปิดตามบรบิทของ
โรงเรยีน)) 
โรงเรยีนหานโพธิพ์ทิยาคม 223 หมู ่2 ตําบลหานโพธิ ์อําเภอเขา
ชยัสน จังหวดัพัทลงุ รหัสไปรษณีย ์93130  โทรศัพท ์074-
608084 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :7 วัน 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของคํารอ้งและเอกสารประกอบ
คํารอ้ง 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

2) การพจิารณา 
คณะกรรมการพจิารณาการขอเทยีบโอนผลการเรยีน 
(หมายเหต:ุ -) 

5 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

จัดทําหนังสอืแจง้ผลการขอเทยีบโอนผลการเรยีนและเสนอ
ผูอํ้านวยการโรงเรยีนลงนาม 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

ระเบยีนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุ-ใชก้รณีเทยีบโอนความรู ้
-รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

2) 
 

ประมวลรายวชิา (Course Syllabus)
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุ-ใชก้รณีเทยีบโอนความรู ้
-รับรองสําเนาถกูตอ้ง 
) 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

3) 
 

คาํอธบิายรายวชิา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุ-ใชก้รณีเทยีบโอนความรู ้
-รับรองสําเนาถกูตอ้ง 
) 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

4) 
 

เอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงถงึทกัษะ/ประสบการณ์หรอืความ
เชีย่วชาญในวชิาน ัน้ๆ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุ-ใชก้รณีเทยีบโอนทักษะ/ประสบการณ์ 
-รับรองสําเนาถกูตอ้ง 
) 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีโ่รงเรยีน

(หมายเหต:ุ -) 
2) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีสํ่านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

(หมายเหต:ุ -) 
3) สายดว่นกระทรวงศกึษาธกิาร โทร 1579

(หมายเหต:ุ -) 
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์
ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 
หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:(ใสช่ือ่กระบวนงาน) 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:(ชือ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ในสว่นของกระบวนงาน) (Division, Department, Ministry) 
ประเภทของงานบรกิาร:(ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: (ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง:(ใสช่ือ่ก.ม.ทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต) 

ระดบัผลกระทบ:(ใสร่ะดับผลกระทบ) 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:(ใสพ่ืน้ทีใ่หบ้รกิาร) 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา:(ใสก่ฎหมายทีกํ่าหนดระยะเวลา) 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: (ใสร่ะยะเวลาตามทีก่ฎหมายกําหนด) 
 
ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน  
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ  
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ  
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ที ่


