
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอเทยีบโอนผลกำรเรยีนของนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัสพฐ. 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :โรงเรยีนบา้นจันลมสพป.ศรสีะเกษเขต 3กระทรวงศกึษาธกิาร 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลักการเทยีบโอนผลการเรยีน 

 1. แตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนนิการเทยีบโอนผลการเรยีน 

 2. 

พจิารณาจากเอกสารหลักฐานการศกึษาหรอืหลักฐานอืน่หรอืประเมนิจากความรู ความสามารถทักษะหรอืประสบการณ ของผู

เรยีนด วยเครือ่งมอืและวธิกีารทีห่ลากหลายไม ซับซ อนทัง้นี้ให คํานงึถงึประโยชน ของผู เทยีบโอนผลการเรยีน 

เป นสําคัญ 

 3. พจิารณาเทยีบโอนผลการเรยีนเพือ่การศกึษาต อโดยพจิารณารูปแบบการศกึษาและหลักสตูรทีอ่ยู ในระดับเดยีวกัน 

 

แนวทางการเทยีบโอนผลการเรยีน 

 1. การเทยีบโอนผลการเรยีนให พจิารณาจากรูปแบบการจัดการศกึษาลักษณะการจัดหลักสตูรและสาระการเรยีนรู  

ซึง่มคีวามแตกต างหลากหลายโดยเทยีบเคยีงกับหลักเกณฑ และวธิกีารจัดการศกึษาของสถานศกึษาทีร่ับเทยีบโอน 

 2. ช วงเวลาในการเทยีบโอนผลการเรยีนดําเนนิการได 2 กรณีดังนี้ 

กรณีที ่1 

การเทยีบโอนผลการเรยีนทีเ่กดิขึน้จากสภาพการณ ต างๆได แก การย ายสถานศกึษาการเปลีย่นรูปแบบการศกึษาการย

ายหลักสตูรให ดําเนนิการในช วงก อนเป ดภาคเรยีนแรกหรอืต นภาคเรยีนแรกทีส่ถานศกึษารับผู ขอเทยีบโอนเป นนักเ

รยีน/นักศกึษาเพือ่การวางแผนการเรยีนทัง้นี้สถานศกึษาควรดําเนนิการเทยีบโอนผลการเรยีนให แล วเสร็จภายใน 

1ภาคเรยีนถ ามเีหตจํุาเป นผู ขอเทยีบโอนไม สามารถขอเทยีบโอนได ภายในช วงเวลาทีกํ่าหนดให อยูใ่นดลุยพนิจิขอ

งสถานศกึษา 

กรณีที ่2 

การเทยีบโอนความรู ทักษะหรอืประสบการณ จากแหล งเรยีนรู อืน่ๆเชนสถานประกอบการสถานประกอบอาชพีอสิระสถาบัน

ทางศาสนาสถาบันฝ กอบรมวชิาชพีบ านเรยีน (Home School) ฯลฯ 

ให ดําเนนิการต นภาคเรยีนหรอืก อนภาคเรยีนโดยสถานศกึษาทีร่ับเทยีบโอนกําหนดรายวชิา/หมวดวชิาจํานวนหน วยกติ/ห

น วยการเรยีนทีจ่ะรับเทยีบโอนตามความเหมาะสมรวมทัง้กรณีของผู กําลังเรยีนและประสงค จะไปศกึษาจากแหล งเรยีนรู

อืน่ๆซึง่จะต องได รับอนุญาตจากหัวหน าสถานศกึษาก อน 

 3. การกําหนดอายขุองผลการเรยีนทีข่อเทยีบโอนให อยูใ่นดลุยพนิจิของสถานศกึษาทีร่ับเทยีบโอนโดยพจิารณาบน 

พืน้ฐานของธรรมชาตวิชิาความทันสมัยทันต อเหตกุารณ และสอดคล องกับการเปลีย่นแปลงในโลกป จจุบัน 

    4. 

การพจิารณาให ผลการเรยีนในรายวชิา/หมวดวชิาทีไ่ด จากการเทยีบโอนผลการเรยีนให ผลการเรยีนตามหลักฐานเดมิทีป่รา

กฏหรอืให ผลการเรยีนใหม ทีไ่ด จากการประเมนิด วยเครือ่งมอืและวธิกีารทีห่ลากหลาย 

   5. นักเรยีนทีไ่ด รับการเทยีบโอนผลการเรยีนต องศกึษาต อเนื่องในสถานศกึษาทีร่ับเทยีบโอนอย างน อย 1 ภาคเรยีน 

   6. 

การจบหลักสตูรของผู ขอเทยีบโอนการให หน วยกติ/หน วยการเรยีนให เป นไปตามเกณฑ การจบหลักสตูรของสถานศึ

กษาทีร่ับเทยีบโอนกําหนด 

   7. การเทยีบโอนผลการเรยีนสําหรับนักเรยีนทีเ่ข าร วมโครงการแลกเปลีย่นเยาวชน/วัฒนธรรมในต างประเทศเป นเวลา 

1 ป การศกึษาให ถอืปฏบัิตติามแนวทางการเทยีบชัน้การศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารได มปีระกาศกําหนดไว แล ว 

   8. 

การเทยีบโอนผลการเรยีนเข าสู หลักสตูรเดมิของกระทรวงศกึษาธกิารให ถอืปฏบัิตติามแนวทางการเทยีบโอนผลการเรยีนที่

กระทรวงศกึษาธกิารได มรีะเบยีบ/คําสัง่กําหนดไว แล ว 

   9. 

สถานศกึษาเป นผู จัดทําเอกสาร/หลักฐานการศกึษาทีเ่กีย่วข องกับการเทยีบโอนผลการเรยีนโดยบันทกึผลการเทยีบโอนไว

เป นหลักฐานและออกใบแจ งผลการเทยีบโอนให แก ผู ยืน่ความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานทีเ่กีย่วข องกับการ



เทยีบโอนพร อมทัง้จัดทําทะเบยีนผู ขอเทยีบโอนผลการเรยีนไว เพือ่การอ างองิสถานศกึษาสามารถบันทกึข อมลู 

การเทยีบโอนไว ในช องหมายเหตโุดยไม ต องกรอกผลการเรยีนเดมิในระเบยีนแสดงผลการเรยีนและแนบเอกสารแสดงผล

การเรยีนจากแหล งเรยีนรู เดมิทีนํ่ามาขอเทยีบโอนไว ด วยกัน 

  10. ผู ทีป่ระสงค จะขอเทยีบโอนผลการเรยีนจะต องสมัครเข าเป นนักเรยีนของสถานศกึษาทีร่ับเทยีบโอนผลการเรยีน 

ทัง้นี้ระยะเวลาใหบ้รกิารเริม่นับเมือ่เอกสารถูกตอ้งครบถว้น 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

โรงเรยีนบา้นจันลมหมู ่8  
ตําบลลมศกัดิอํ์าเภอขขุันธจั์งหวัดศรสีะเกษ (33140) 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (โรงเรยีนกําหนดเวลาเปิด-
ปิดตามบรบิทของโรงเรยีน)) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 
เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวันศกุร ์
(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :7 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของคํารอ้งและเอกสารประกอบ

คํารอ้ง 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง โรงเรยีนบา้นจันลมสพป.
ศรสีะเกษเขต 3 

 

2) กำรพจิำรณำ 

คณะกรรมการพจิารณาการขอเทยีบโอนผลการเรยีน 
(หมายเหต:ุ -) 

5 วัน โรงเรยีนบา้นจันลมสพป.

ศรสีะเกษเขต 3 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

จัดทําหนังสอืแจง้ผลการขอเทยีบโอนผลการเรยีนและเสนอผูอํ้า
นวยการโรงเรยีนลงนาม 

(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง โรงเรยีนบา้นจันลมสพป.

ศรสีะเกษเขต 3 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ระเบยีนแสดงผลกำรเรยีน (ปพ.1) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหต(ุ-ใชก้รณีเทยีบโอนความรู ้
-รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้

นฐาน 

2) 

 

ประมวลรำยวชิำ (Course Syllabus) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหต(ุ-ใชก้รณีเทยีบโอนความรู ้
-รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

) 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้

นฐาน 

3) 
 

ค ำอธบิำยรำยวชิำ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหต(ุ-ใชก้รณีเทยีบโอนความรู ้

-รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

) 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้
นฐาน 

4) 

 

เอกสำร/หลกัฐำนทีแ่สดงถงึทกัษะ/ประสบกำรณ์หรอืควำมเชีย่วช

ำญในวชิำน ัน้ๆ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหต(ุ-ใชก้รณีเทยีบโอนทักษะ/ประสบการณ์ 
-รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณียท์ีโ่รงเรยีนบา้นจันลมหมู ่8 ตําบลลมศักดิอํ์าเภอขขุันธจั์งหวัดศรสีะเกษ (33140) 
(หมายเหต:ุ -) 

2) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณียท์ีสํ่านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษเขต 3 เลขที ่ 69 หมู ่8 

ต.หนองฉลองอ.ขขุันธจ์.ศรสีะเกษ (33140) 
(หมายเหต:ุ -) 

3) สายดว่นกระทรวงศกึษาธกิารโทร 1579 

(หมายเหต:ุ -) 

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน (1111)  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรทํีาเนียบรัฐบาลถนนพษิณุโลกเขตดุสติกทม. 

(หมายเหต:ุ -) 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) การขอเทยีบโอนผลการเรยีนของนักเรยีนในโรงเรยีนสงักัดสพฐ. 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมำยเหตุ 

- 

ชือ่กระบวนงำน:การขอเทยีบโอนผลการเรยีนของนักเรยีนในโรงเรยีนสงักัดสพฐ. 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐา

นสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอํานาจการบรหิารและการจัดการศกึษาพ.ศ. 2550 
 

2)ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรือ่งการเทยีบโอนผลการเรยีนการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการศกึษาระดับต่ํากวา่ปรญิญา 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสําคัญดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:สถาบันการศกึษา 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:- 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จํานวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 07/02/2016 11:21 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 


