
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอเทยีบโอนผลกำรเรยีนของนกัเรยีนในโรงเรยีนเฉพำะควำมพกิำร

ในสงักดั สพฐ. 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดันครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เข กระทรวงศกึษาธกิาร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัการเทยีบโอนผลการเรยีน 

 1. แตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนนิการเทยีบโอนผลการเรยีน 

 2. พจิารณาจากเอกสาร หลักฐานการศกึษาหรอืหลักฐานอืน่หรอืประเมนิจากความรู  ความสามารถ ทกัษะ หรอืประสบการณ

ของผู เรยีนด วยเครือ่งมอืและวธิกีารทีห่ลากหลาย ไม ซับซ อน ทัง้นีใ้ห คํานงึถงึประโยชน ของผู เทยีบโอนผลการ

เรยีน 

เป นสําคญั 

 3. พจิารณาเทยีบโอนผลการเรยีนเพือ่การศกึษาต อ โดยพจิารณารูปแบบการศกึษาและหลกัสตูรทีอ่ยู ในระดบัเดยีวกนั 

 แนวทางการเทยีบโอนผลการเรยีน 

 1. การเทยีบโอนผลการเรยีนให พจิารณาจากรูปแบบการจัดการศกึษาลักษณะการจัดหลักสตูร และสาระการเรยีนรู  

ซึง่มคีวามแตกต างหลากหลาย โดยเทยีบเคยีงกบัหลักเกณฑ และวธิกีารจัดการศกึษาของสถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอน 

 2. ช วงเวลาในการเทยีบโอนผลการเรยีน ดําเนนิการได 2 กรณีดงันี้ 

 กรณีที ่1 การเทยีบโอนผลการเรยีนทีเ่กดิขึน้จากสภาพการณ ต างๆ ได แก  การย ายสถานศกึษา การเปลีย่นรูปแบบ

การศกึษา การย ายหลกัสตูร 

 ให ดําเนนิการในช วงก อนเป ดภาคเรยีนแรกหรอืต นภาคเรยีนแรกทีส่ถานศกึษารับผู ขอเทยีบโอนเป นนักเรยีน/

นักศกึษา เพือ่การวางแผนการเรยีน ทัง้นีส้ถานศกึษาควรดําเนนิการเทยีบโอนผลการเรยีนให แล วเสร็จภายใน 1 ภาคเรยีน ถ

ามเีหตจํุาเป นผู ขอเทยีบโอนไม สามารถขอเทยีบโอนได ภายในช วงเวลาทีกํ่าหนด ให อยูใ่นดลุยพนิจิของ

สถานศกึษา 

 กรณีที ่2 การเทยีบโอนความรู ทักษะ หรอืประสบการณ จากแหล งเรยีนรู อืน่ๆ เช น สถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชพีอสิระ สถาบนัทางศาสนาสถาบนัฝ กอบรมวชิาชพี บ านเรยีน (Home School) ฯลฯ 

 ให ดําเนนิการต นภาคเรยีนหรอืก อนภาคเรยีน โดยสถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอนกําหนดรายวชิา/หมวดวชิา จํานวนหน วย

กติ/หน วยการเรยีน ทีจ่ะรับเทยีบโอนตามความเหมาะสม รวมทัง้กรณีของผู กําลงัเรยีนและประสงค จะไปศกึษาจากแหล

งเรยีนรู อืน่ๆ ซึง่จะต องได รับอนุญาตจากหัวหน าสถานศกึษาก อน 

 3. การกําหนดอายขุองผลการเรยีนทีข่อเทยีบโอน ให อยูใ่นดลุยพนิจิของสถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอน โดยพจิารณาบน 

พืน้ฐานของธรรมชาตวิชิา ความทนัสมัย ทนัต อเหตกุารณ และสอดคล องกบัการเปลีย่นแปลงในโลกป จจบุนั 

 4. การพจิารณาให ผลการเรยีนในรายวชิา/หมวดวชิาทีไ่ด จากการเทยีบโอนผลการเรยีนให ผลการเรยีนตามหลกัฐานเดมิที่

ปรากฏหรอืให ผลการเรยีนใหม ทีไ่ด จากการประเมนิด วยเครือ่งมอืและวธิกีารทีห่ลากหลาย 

 5. นักเรยีนทีไ่ด รับการเทยีบโอนผลการเรยีนต องศกึษาต อเนือ่งในสถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอน อย างน อย 1 ภาคเรยีน 

 6. การจบหลกัสตูรของผู ขอเทยีบโอน การให หน วยกติ/หน วยการเรยีนให เป นไปตามเกณฑ การจบหลกัสตูรของ

สถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอนกําหนด 

 7. การเทยีบโอนผลการเรยีนสําหรับนักเรยีนทีเ่ข าร วมโครงการแลกเปลีย่นเยาวชน/วฒันธรรมในต างประเทศเป นเวลา 1 

ป การศกึษา ให ถอืปฏบิัตติามแนวทางการเทยีบชัน้การศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารได มปีระกาศกําหนดไว แล ว 

 8. การเทยีบโอนผลการเรยีนเข าสู หลักสตูรเดมิของกระทรวงศกึษาธกิาร ให ถอืปฏบิตัติามแนวทางการเทยีบโอนผลการ

เรยีนทีก่ระทรวงศกึษาธกิารได มรีะเบยีบ/คําสัง่กําหนดไว แล ว 

 9. สถานศกึษาเป นผู จัดทําเอกสาร/หลกัฐานการศกึษาทีเ่กีย่วข องกับการเทยีบโอนผลการเรยีนโดยบนัทกึผลการเทยีบ

โอนไว เป นหลักฐาน และออกใบแจ งผลการเทยีบโอนให แก ผู ยืน่ความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/หลกัฐานทีเ่กีย่วข

องกับ 

การเทยีบโอน พร อมทัง้จัดทําทะเบยีนผู ขอเทยีบโอนผลการเรยีนไว เพือ่การอ างองิ สถานศกึษาสามารถบนัทกึข อมู

ลการเทยีบโอนไว ในช องหมายเหตโุดยไม ต องกรอกผลการเรยีนเดมิในระเบยีนแสดงผลการเรยีนและแนบเอกสาร

แสดงผลการเรยีนจากแหล งเรยีนรู เดมิทีนํ่ามาขอเทยีบโอนไว ด วยกนั 



 10. ผู ทีป่ระสงค จะขอเทยีบโอนผลการเรยีนจะต องสมัครเข าเป นนักเรยีนของสถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอนผลการเรยีน 

ทัง้นี ้ระยะเวลาใหบ้รกิารเริม่นับเมือ่เอกสารถกูตอ้ง ครบถว้น 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทีต่ัง้เลขที ่37 หมูท่ี8่ 
ตําบลหนองหงส ์อําเภอทุง่สง จังหวดันครศรธีรรมราช 80110/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (โรงเรยีนกําหนดเวลาเปิด-ปิดตามบรบิทของ
โรงเรยีน))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของคํารอ้งและเอกสารประกอบ
คํารอ้ง 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง โรงเรยีนโสตศกึษา

จังหวดันครศรธีรรมราช 
สพป.นครศรธีรรมราช เข 

 

2) กำรพจิำรณำ 
คณะกรรมการพจิารณาการขอเทยีบโอนผลการเรยีน 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั โรงเรยีนโสตศกึษา
จังหวดันครศรธีรรมราช 

สพป.นครศรธีรรมราช เข 

 

3) - 

จัดทําหนังสอืแจง้ผลการขอเทยีบโอนผลการเรยีนและเสนอ

ผูอํ้านวยการโรงเรยีนลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง โรงเรยีนโสตศกึษา

จังหวดันครศรธีรรมราช 

สพป.นครศรธีรรมราช เข 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ระเบยีนแสดงผลกำรเรยีน (ปพ.1) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-ใชก้รณีเทยีบโอนความรู ้
-รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

) 

- 

2) 
 

ประมวลรำยวชิำ (Course Syllabus) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-ใชก้รณีเทยีบโอนความรู ้
-รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

) 

- 

3) 
 

ค ำอธบิำยรำยวชิำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(-ใชก้รณีเทยีบโอนความรู ้

-รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
) 

- 

4) 

 

เอกสำร/หลกัฐำนทีแ่สดงถงึทกัษะ/ประสบกำรณห์รอืควำม

เชีย่วชำญในวชิำน ัน้ๆ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-ใชก้รณีเทยีบโอนทกัษะ/ประสบการณ์ 
-รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ที ่โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทีต่ัง้เลขที ่37 หมูท่ี8่ ตําบลหนอง
หงส ์อําเภอทุง่สง จังหวดันครศรธีรรมราช 80110 

(หมายเหต:ุ -)  
2) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีส่าํนักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

(หมายเหต:ุ -)  
3) สายดว่นกระทรวงศกึษาธกิาร โทร 1579 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(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 ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชือ่กระบวนงำน: การขอเทยีบโอนผลการเรยีนของนักเรยีนในโรงเรยีนเฉพาะความพกิารในสงักัด สพฐ.  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอํานาจการบรหิารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550  
  

2)ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง การเทยีบโอนผลการเรยีนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และการศกึษาระดบัตํา่กวา่ปรญิญา  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สถาบนัการศกึษา 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: 0 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: สาํเนาคูม่อืประชาชน 24/08/2015 10:29 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


