
คู่มือส าหรับประชาชน 
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนของการสร้างกระบวนงาน  
1.   ชื่อกระบวนงาน : การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.   
2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงศึกษาธิการ   
   : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 
3. ประเภทของงานบริการ  : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ  : การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง           

1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษาระดับต่ า กว่า

ปริญญา  
6. ระดับผลกระทบ  ☐ บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  ☒ บริการท่ัวไป  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ  ☐ ส่วนกลาง  ☐ ส่วนภูมิภาค  ☐ ท้องถิ่น  ☒ สถาบันการศึกษา  
   ☐ ส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)   

   ☐ ส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) 

   ☐ ต่างประเทศ  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)        
  ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ         หน่วยเวลา  
9.  ข้อมูลสถิติ 
  จ านวนเฉล่ียต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)      
  จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข)    
  จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข)   
ส่วนของคู่มือประชาชน  
10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพือ่ใชใ้นระบบจดัการข้อมูลเท่านั้น)   
  การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
11.  ช่องทางการให้บริการ    
  1)  ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
   สถานท่ีให้บริการ  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ เลขท่ี 47 หมู่ท่ี 7 ถนนแสงชูโต ต าบลดอนขม้ิน 
    อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี, 71120   
     ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง  
    ☒ วันจันทร์   ☒ วันอังคาร    ☒ วันพุธ  ☒ วันพฤหัสบดี   ☒ วันศุกร์  

    ☐ วันเสาร์  ☐ วันอาทิตย์  

    ☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
    ☐ มีพักเท่ียง  



    เวลาเปิดรับค าขอ  เวลาเปิดรับค าขอ  08.30      
      เวลาปิดรับค าขอ   16.30  
   หมายเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน  
12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ในการยื่นค าขอและในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี)  

1) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
2) พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู้   ความสามารถ ทักษะ 

หรือประสบ การณของผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ไม่ซับซอน ท้ังนี้ให้ค านึงถึงประโยชน์
ของผู้เทียบโอนผลการเรียน เป็นส าคัญ พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ โดยพิจารณา
รูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยูในระดับเดียวกัน แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผล
การเรียนให้พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการเรียนรู้  ซึ่งมีความ
แตกต่างหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอน 
ช่วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ด าเนินการได้ 2 กรณีดังนี้  

กรณีท่ี 1 การเทียบโอนผลการเรียนท่ีเกิดขึ้นจากสภาพการณ์ต่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา 
การเปล่ียนรูปแบบ การศึกษา การยายหลักสูตร ใหด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาค
เรียนแรกที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นนักเรียน/นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน ท้ังนี้สถานศึกษา
ควรด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหแล้วเสร็จภายใน 1 ภาค เรียน  ถ้ามีเหตุจ าเป็นผู้ขอเทียบโอนไม่
สามารถขอเทียบโอนได้ภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา               

กรณีท่ี 2 การเทียบโอนความรูทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถาน
ประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ บ้านเรียน (Home 
School) ฯลฯ ให้ด าเนินการต้นภาคเรียนหรือก่อนภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนก าหนด
รายวิชา/หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต/หน่วยการเรียน ท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมท้ังกรณีของ
ผู้ก าลังเรียนและประสงค์จะไปศึกษา จากแหลงเรียนรู้อื่นๆ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา
ก่อน  

3) การก าหนดอายุของผลการเรียนท่ีขอเทียบโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอน โดย
พิจารณาบน พื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง
ในโลกปัจจุบัน  

4) การพิจารณาให้ผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาท่ีได้จากการเทียบโอนผลการเรียนให้ผลการเรียนตาม
หลักฐาน เดิมท่ีปรากฏหรือให้ผลการเรียนใหม่ท่ีได้จากการประเมินด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย  

5) นักเรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอน อย่างน้อย 1 ภาค
เรียน 

6) การจบหลักสูตรของผู้ขอเทียบโอน การใหหน่วยกิต/หน่วยการเรียนให้เปนไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร
ของ สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนก าหนด  

7) การเทียบโอนผลการเรียนส าหรับนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนเยาวชน/วัฒนธรรมในต่างประเทศ
เป็นเวลา ปีการศึกษา ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบช้ันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
ก าหนดไว้แล้ว 

8) การเทียบโอนผลการเรียนเขาสู่หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหถ้ือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบ
โอนผลการ เรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีระเบียบ/ค าส่ังก าหนดไว้แล้ว  



9) สถานศึกษาเป็นผู้จัดท าเอกสาร/หลักฐานการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผล
การเทียบ โอนไว้เป็นหลักฐาน และออกใบแจ้งผลการเทียบโอนใหแก่ผู้ยื่นความจ านงและจัดเก็บเอกสาร/
หลักฐานท่ีเกี่ยวของกับ การเทียบโอน พร้อมท้ังจัดท าทะเบียนผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนไว้เพื่อการอ้างอิง 
สถานศึกษาสามารถบันทึกข้อมูล การเทียบโอนไว้ในชองหมายเหตุโดยไม่ต้องกรอกผลการเรียนเดิมใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผล การเรียนจากแหล่งเรียนรู้เดิมท่ีน ามาขอเทียบโอนไว้
ด้วยกัน  

10) ผู้ท่ีประสงค์จะขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องสมัครเขาเป็นนักเรียนของสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนผลการ
เรียน ท้ังนี้ ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน   

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท 
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ 
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา 
ให้บริการ 

หน่วย เวลา 
(นาที 

ชั่วโมง วัน 
วัน ท าการ 
เดือน ปี) 

ส่วนงาน / หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุ่มงาน) 

หมายเหตุ 

1  การตรวจสอบ 
เอกสาร  

ตรวจสอบความถูก 
ต้อง ครบถ้วนของค า 
ร้องและเอกสาร 
ประกอบค าร้อง  

1  ช่ัวโมง  สพฐ. 
โรงเรียนอนุบาล 

วัดลูกแกประชาชนูทิศ 

  

2  การพิจารณา 
อนุญาต  

คณะกรรมการ 
พิจารณาการขอเทียบ 
โอนผลการเรียน  

2  วัน  สพฐ. 
โรงเรียนอนุบาล 

วัดลูกแกประชาชนูทิศ 

  

3  การลงนาม 
อนุญาต  

จัดท าหนังสือแจ้งผล 
การขอเทียบโอนผล 
การเรียนและเสนอ 

1  วัน  สพฐ. 
โรงเรียนอนุบาล 

วัดลูกแกประชาชนูทิศ 

กรณีไม่พบ 
หลักฐานจะแจ้งผล 
การสืบค้น  

 ระยะเวลาด าเนินการรวม  7    หน่วยเวลา   วัน   
14.  งานบริการนี้ ผ่านการด าเนิน การลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   
  ☐  ผ่านการด าเนิน การลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   
   ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน      หน่วยของเวลา     



15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ  
  15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ  
   -ไม่มี- 
  15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม  

ท่ี  
รายการเอกสารยื่น 

เพิ่มเติม  

ส่วนงาน /  
หน่วยงาน

ท่ี 
รับผิดชอบ  

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง  

จ านวน 
เอกสาร ส าเนา  หน่วยนับ 

เอกสาร   
หมายเหตุ  

1  ระเบียนแสดงผลการ เรียน 
(ปพ.1)    

สพฐ. 
โรงเรียนอนุบาล 
วัดลูกแกประชาชนูทิศ 

1 1  ชุด  -ใช้กรณีเทียบโอนความรู้  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

2  ประมวลรายวิชา (Course 
Syllabus)  

สพฐ. 
โรงเรียนอนุบาล 
วัดลูกแกประชาชนูทิศ 

1  1  ชุด  -ใช้กรณีเทียบโอนความรู้  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

3  ค าอธิบายรายวิชา  สพฐ. 
โรงเรียนอนุบาล 
วัดลูกแกประชาชนูทิศ 

1  1  ชุด  -ใช้กรณีเทียบโอนความรู้  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

4  เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดง 
ถึงทักษะ/ประสบการณ์ 
หรือความเช่ียวชาญใน 
วิชานั้นๆ  

สพฐ. 
โรงเรียนอนุบาล 
วัดลูกแก
ประชาชนูทศิ 

1  1  ชุด  -ใช้กรณีเทียบโอนทักษะ/ 
ประสบการณ์  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

16.  ค่าธรรมเนียม  
  รายละเอียดค่าธรรมเนียม - 
  ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ  
  ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)     
  หมายเหตุ มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน 
17. ช่องทางการร้องเรียน  
  1)  ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ เลขท่ี 47 หมู่ท่ี 7 ถนนแสงชูโต  
             ต าบลดอนขม้ิน อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี, 71120   
  2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   
             อ าเภอพนมทวน กาญจนบุรี 71000   
  3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579           
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)  
  ช่ือเอกสาร แบบค าร้องขอย้าย   
  อัพโหลดไฟล์เอกสาร   ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร  
19.  หมายเหตุ  
  
 


