
คูมือสําหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรยีนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
กระทรวง:ศึกษาธิการ 
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอเทยีบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกดั สพฐ. 
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ 

:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภเิษก 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 
4. หมวดหมูของงานบรกิาร การอนุมัต ิ
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ   

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การเทยีบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับต่ํา

กวาปริญญา 
6. ระดับผลกระทบ  ☒บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สงัคม ☐บริการทั่วไป 
7. พ้ืนที่ใหบรกิาร ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางทีต่ั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางที่ตัง้อยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
  ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ) - 
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0หนวยเวลาวัน 

 

9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 จํานวนคําขอที่นอยทีสุ่ด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 
สวนของคูมือประชาชน 

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพ่ือใชในระบบจัดการขอมลูเทานั้น) การขอเทยีบโอนผลการเรียนของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกดั สพฐ. 

11. *ชองทางการใหบรกิาร  
1) ตดิตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานที่ใหบรกิาร โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคาร 5 ชั้น1 เลขที่139  ถนนเชยีงของ-
เชยีงราย ตําบลหวยซอ  อําเภอเชยีงของ  จังหวัดเชยีงราย รหัสไปรษณีย 57140 
  ระยะเวลาเปดใหบรกิาร ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหสับด ี ☒ วันศกุร 
 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทติย 



 ☐ ไมเวนวันหยดุราชการ  
 ☐ มีพักเทีย่ง 

  เวลาเปดรบัคําขอ เวลาเปดรับคําขอ  08.30   
     เวลาปดรับคําขอ  16.30 
     (ในระบบจะใหเลือกเปนตัวเลขเวลาเปด (ก่ีโมง) ถึง เวลาปด (ก่ีโมง) 

  หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 
 

12. หลกัเกณฑ วิธกีาร เง่ือนไข 
     หลักการเทยีบโอนผลการเรียน 
     1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเทยีบโอนผลการเรียน 
     2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอ่ืนหรือประเมินจากความรู ความสามารถ ทักษะ หรือประสบ
การณของผูเรียนดวยเคร่ืองมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมซับซอน ทั้งน้ีใหคํานึงถึงประโยชนของผูเทยีบโอนผลการเรียน 
เปนสําคญั 
     3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือการศึกษาตอ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสตูรที่อยูในระดับเดยีวกัน 
     แนวทางการเทยีบโอนผลการเรียน 
     1. การเทยีบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการเรียนรู  
ซ่ึงมีความแตกตางหลากหลาย โดยเทยีบเคยีงกับหลกัเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาของสถานศกึษาที่รับเทยีบโอน 
     2. ชวงเวลาในการเทยีบโอนผลการเรียน ดําเนินการได 2 กรณีดังน้ี 
             กรณีที่ 1 การเทยีบโอนผลการเรียนที่เกดิขึ้นจากสภาพการณตางๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การเปลีย่นรูปแบบ
การศึกษา การยายหลักสตูร 
                    ใหดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผูขอเทยีบโอนเปนนัก
เรียน/นักศึกษา เพ่ือการวางแผนการเรียน ทั้งน้ีสถานศึกษาควรดําเนินการเทยีบโอนผลการเรียนใหแลวเสร็จภายใน 1 ภาค
เรียน  ถามีเหตุจําเปนผูขอเทยีบโอนไมสามารถขอเทยีบโอนไดภายในชวงเวลาที่กําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
             กรณีที่ 2 การเทยีบโอนความรูทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ เชน สถานประกอบการ สถาน
ประกอบอาชีพอสิระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝกอบรมวิชาชีพ บานเรียน (Home School) ฯลฯ 
                    ใหดําเนินการตนภาคเรียนหรือกอนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทยีบโอนกําหนดรายวิชา/หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิต/หนวยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทัง้กรณีของผูกําลงัเรียนและประสงคจะไปศึกษา
จากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน 
        3. การกําหนดอายุของผลการเรียนทีข่อเทยีบโอน ใหอยูในดลุยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทยีบโอน โดยพิจารณาบน 
พ้ืนฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตกุารณและสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงในโลกปจจุบัน 
       4. การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวชิา/หมวดวิชาทีไ่ดจากการเทียบโอนผลการเรียนใหผลการเรียนตามหลักฐาน
เดมิทีป่รากฏหรือใหผลการเรียนใหมที่ไดจากการประเมินดวยเคร่ืองมือและวิธีการที่หลากหลาย 
      5. นกัเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศกึษาตอเน่ืองในสถานศกึษาที่รับเทยีบโอน อยางนอย 1 ภาคเรียน 
      6. การจบหลักสตูรของผูขอเทยีบโอน การใหหนวยกิต/หนวยการเรียนใหเปนไปตามเกณฑการจบหลักสตูรของ
สถานศึกษาที่รับเทยีบโอนกําหนด 
      7. การเทยีบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนทีเ่ขารวมโครงการแลกเปลีย่นเยาวชน/วัฒนธรรมในตางประเทศเปนเวลา 
1 ปการศึกษา ใหถือปฏิบตัติามแนวทางการเทยีบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกําหนดไวแลว 
     8. การเทยีบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสตูรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหถือปฏบิตัติามแนวทางการเทยีบโอนผลการ



เรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีระเบียบ/คําสั่งกําหนดไวแลว 
 
     9. สถานศึกษาเปนผูจัดทําเอกสาร/หลกัฐานการศกึษาทีเ่ก่ียวของกับการเทยีบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผลการเทยีบ
โอนไวเปนหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทยีบโอนใหแกผูยื่นความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวของกับ 
การเทยีบโอน พรอมทั้งจัดทําทะเบยีนผูขอเทยีบโอนผลการเรียนไวเพ่ือการอางอิง สถานศกึษาสามารถบันทกึขอมูล 
การเทยีบโอนไวในชองหมายเหตุโดยไมตองกรอกผลการเรียนเดมิในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผล 
การเรียนจากแหลงเรียนรูเดิมที่นํามาขอเทยีบโอนไวดวยกัน 
    10. ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทยีบโอนผลการเรียน 
ทั้งน้ี ระยะเวลาใหบริการเร่ิมนับเม่ือเอกสารถูกตอง ครบถวน 
 
13. *ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบรกิาร 

หนวย
เวลา 

(นาที ช่ัวโมง 
วัน วันทําการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหต ุ

1 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก
ตอง ครบถวนของคํา
รองและเอกสาร
ประกอบคํารอง 

1 ชั่วโมง สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนหวยซอวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 

 
 

2 

การพิจารณา
อนุญาต 

คณะกรรมการ
พิจารณาการขอเทยีบ
โอนผลการเรียน 

5 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนหวยซอวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 

 

3 

การแจงผล
การพิจารณา 

จัดทําหนังสอืแจงผล
การขอเทยีบโอนผล
การเรียนและเสนอ
ผูอํานวยการโรงเรียน
ลงนาม 

1 ชั่วโมง สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนหวยซอวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 

 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 หนวยเวลาวัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
☐ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
(หากผานการลดข้ันตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกท่ีชองน้ีดวย) 

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน  หนวยของเวลา 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครัฐ 
  -ไมม-ี 
 



 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพ่ิมเติม 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 ระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1)   

 1 1 ชดุ -ใชกรณีเทียบโอนความรู 
-รบัรองสําเนาถูกตอง 

2 ประมวลรายวิชา 
(Course Syllabus) 

 1 1 ชดุ -ใชกรณีเทียบโอนความรู 
-รบัรองสําเนาถูกตอง 

3 คําอธิบายรายวิชา  1 1 ชดุ -ใชกรณีเทียบโอนความรู 
-รบัรองสําเนาถูกตอง 

4 เอกสาร/หลักฐานทีแ่สดง
ถึงทักษะ/ประสบการณ
หรือความเชีย่วชาญใน
วิชาน้ันๆ 

 1 1 ชดุ -ใชกรณีเทียบโอนทักษะ/
ประสบการณ 
-รบัรองสําเนาถูกตอง 

 
16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม  
รอยละ ☐ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกท่ีชองนี)้ 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)   
หมายเหตุ  

 
17. *ชองทางการรองเรียน 

1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ทีโ่รงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก อาคาร 5 ชั้น1 เลขที่139  ถนน
เชยีงของ-เชยีงราย ตําบลหวยซอ  อําเภอเชียงของ  จังหวดัเชยีงราย รหสัไปรษณีย 57140  

2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ทีส่ํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทีส่ํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
36 (เชยีงราย-พะเยา)  1115/23 ถ.ไกรสรสิทธ์ิ ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชยีงราย 57000 

3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
หมายเหตุ   

 
18. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรอืรายละเอียดเพ่ิมเติม ถาม)ี 

ชื่อเอกสาร  
อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ใชลงิคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้) 
(ในระบบมีใหคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 
หมายเหต ุ  

 
19. หมายเหต ุ


