
 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวง: ศึกษาธิการ  
 
ส่วนของการสรา้งกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ  

 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                                                   
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุมัต ิ
5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง   

1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบรหิารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. 2550 

2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรยีนการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
การศึกษาระดบัต่ำกว่าปรญิญา 

6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 
7. พ้ืนท่ีให้บริการ ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 
  ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)                                     
ศึกษาจากข้อ 12 แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน  
ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ                                                               
ศึกษาจากข้อ 12 แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน                                 

9. ข้อมูลสถิติ  
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)  0 
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ส่วนของคู่มือประชาชน 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพ่ือใช้ในระบบจัดการข้อมลูเท่านั้น) การขอเทียบโอนผลการเรียน

ของนักเรียนในโรงเรียนสงักัด สพฐ.  
11. ช่องทางการให้บริการ  

ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถานท่ีให้บริการ 
สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เลขที่ 124 หมู่ 5 ตำบลนครหลวง 
อำเภอนครหลวง จงัหวัดพระนครศรอียุธยา 13260 

  ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
 ☒ วันจันทร ์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบด ี☒ วันศุกร์ 
 ☐ วันเสาร ์ ☐ วันอาทิตย์ 
 ☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 ☐ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปิดรบัคำขอ เวลาเปิดรบัคำขอ  08.30    
     เวลาปิดรับคำขอ  16.30 
  หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 
     หลักการเทียบโอนผลการเรียน 
     1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
     2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู ความสามารถ ทักษะ 
หรือประสบการณของผูเ้รียนด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมซับซอ้น ทั้งนี้ใหค้ำนึงถึงประโยชนของ 
ผู้ เทียบโอนผลการเรียนเป็นสำคัญ 
     3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ โดยพิจารณารปูแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยูใน
ระดับเดียวกัน 
     แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 
     1. การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระ
การเรียนร ูซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่รบัเทียบโอน 
     2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดำเนินการได ้2 กรณีดังนี้ 
             กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดข้ึนจากสภาพการณตางๆ ไดแก การยายสถานศึกษา            
การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตรใหดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียน
แรกทีส่ถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นนกัเรียน/นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน ทัง้นี้สถานศึกษาควรดํ
ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 1 ภาคเรียน  ถ้ามีเหตุจำเป็นผู้ขอเทียบโอนไมสามารถขอ
เทียบโอนไดภายในช่วงเวลาที่กำหนด ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
             กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรทูักษะ หรือประสบการณจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น                           
สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝกอบรมวิชาชีพ บานเรียน                
(Home School) ฯลฯ  ให้ดำเนินการต้นภาคเรียนหรือก่อนเปิดภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รบัเทียบโอน
กำหนดรายวิชา/หมวดวิชา จำนวนหนวยกิต/หนวยการเรียน ที่จะรบัเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทัง้
กรณีของผู้กำลงัเรียนและประสงค์จะไปศึกษาจากแหลง่เรียนรูอ้ื่นๆ ซึ่งจะต้องไดรับอนุญาตจากหัวหน้า
สถานศึกษาก่อน 



 

        3. การกำหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาทีร่ับเทียบโอน  
โดยพิจารณาบนพื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทนัต่อเหตุการณ์และสอดคลองกบัการเปลี่ยนแปลง
ในโลกปจัจบุัน 
       4. การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาทีไ่ดจากการเทียบโอนผลการเรียนใหผลการเรียน
ตามหลกัฐานเดิมที่ปรากฏหรือผลการเรียนใหมท่ี่ไดจากการประเมินด้วยเครือ่งมอืและวิธีการที่หลากหลาย 
      5. นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รบัเทียบโอน อย่างนอ้ย      
1 ภาคเรียน 
      6. การจบหลักสูตรของผขูอเทียบโอน การใหหนวยกิต/หน่วยการเรียนใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์การจบ
หลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกำหนด 
      7. การเทียบโอนผลการเรียนสําหรบันักเรียนทีเ่ขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมใน          
ต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปการศึกษา ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบช้ันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได
มีประกาศกำหนดไวแลว 
     8. การเทียบโอนผลการเรียนเขาสหูลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการ
เทียบโอนผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีระเบียบ/คำสั่งกำหนดไวแลว 
     9. สถานศึกษาเปนผูจัดทำเอกสาร/หลกัฐานการศึกษาทีเ่กี่ยวข้องกบัการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึก
ผลการเทียบโอนไวเปนหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผยูื่นความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอน พรอมทั้งจัดทำทะเบียนผูข้อเทียบโอนผลการเรียนไวเพื่อการอ้างอิง 
สถานศึกษาสามารถบันทึกข้อมูลการเทียบโอนไว้ในช่องหมายเหตุโดยไมตองกรอกผลการเรียนเดมิในระเบียน
แสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผลการเรียนจากแหล่งเรียนรูเ้ดิมที่นํามาขอเทียบโอนไวดวยกัน 
    10.  ผู้ที่ประสงค์จะขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องสมัครเข้าเป็นนักเรียนของสถานศึกษาที่รบัเทียบโอน  
ผลการเรียน ทั้งนี้ ระยะเวลาให้บริการเริ่มนบัเมือ่เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 
 
  



 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรบัผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา  

(นาที ช่ัวโมง 
วัน วันทำ
การ เดือน 

ปี) 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงาน) 

หมายเหต ุ

1 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วนของคำ
ร้องและเอกสาร
ประกอบคำร้อง 

1 ช่ัวโมง สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนนครหลวง 
“อุดมรัชต์วิทยา” 

 
 

2 การพิจารณา
อนุญาต 

คณะกรรมการ
พิจารณาการขอเทียบ
โอนผลการเรียน 

5 วัน สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนนครหลวง 
“อุดมรัชต์วิทยา” 

 

3 การแจง้ผล
การพิจารณา 

จัดทำหนังสือแจ้งผล
การขอเทียบโอนผล
การเรียนและเสนอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงนาม 

1 ช่ัวโมง สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนนครหลวง 
“อุดมรัชต์วิทยา” 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 7 วัน 
14. งานบริการนี้ ผา่นการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
☐ ผ่านการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ   

  -ไม่มี- 
 
 
  



 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1 ระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1)   

 1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบโอน
ความรู้ 
-รับรองสำเนาถูกต้อง 

2 ประมวลรายวิชา 
(Course Syllabus) 

 1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบโอน
ความรู้ 
-รับรองสำเนาถูกต้อง 

3 คำอธิบายรายวิชา  1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบโอน
ความรู้ 
-รับรองสำเนาถูกต้อง 

4 เอกสาร/หลักฐานที่
แสดงถึงทกัษะ/
ประสบการณ์หรือ
ความเช่ียวชาญใน
วิชาน้ันๆ 

 1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบโอน
ทักษะ/ประสบการณ์ 
-รับรองสำเนาถูกต้อง 

16. ค่าธรรมเนียม 
รายละเอียดค่าธรรมเนียม ไม่มี  
ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ ไม่มี 
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)  ไม่มี  

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เลขที่ 124 หมู่ 5                 

ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จงัหวัดพระนครศรอียุธยา 13260  
2) รอ้งเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เลขที่ 124 หมู่ 5                      

ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จงัหวัดพระนครศรอียุธยา 13260  
     3) สง่ข้อรอ้งเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริตโรงเรียนนครหลวง  
“อุดมรัชต์วิทยา” เลขที่ 124 หมู่ 5 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 
     4) รอ้งเรียนทางโทรศัพท์ 0-3525-9201 โทรสาร 0-3525-9201 แจ้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
     5) รอ้งเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรชัต์วิทยา” 
คลิก http://www.udomrat.ac.th/ หรือทาง Facebook โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
     6) ทางไปรษณีย์ ส่งเรือ่งร้องเรียนมาที่ศูนย์ปฏิบัตกิารตอ่ต้านการทจุริตโรงเรียนนครหลวง                 
“อุดมรัชต์วิทยา”เลขที่ 124 หมู่ 5 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 
     7) ไลน์ถึงผู้อำนวยการ @652zdngl หรือโทร 09-0984-8714 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก ติดต่อกลุม่บรหิารวิชาการ 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 

 
 

http://www.udomrat.ac.th/
https://www.facebook.com/udomratschool/?rf=142585569140702

