
สํ านักทดสอบทางการศึกษา
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารแนวด ําเนนิการเทยีบโอนผลการเรยีน
การศึกษาขัน้พ้ืนฐานและ

การศึกษาระดบัอดุมศึกษาระดบัตํ ่ากวาปรญิญา



เอกสารแนวด ําเนินการเทยีบโอนผลการเรยีน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ ากวาปริญญา

ระยะที่ 1  การเทยีบโอนผลการเรียนจาก
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรตางประเทศ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ ประสบการณการทํ างาน
หลักสูตรเฉพาะอ่ืน ๆ

เขาสู
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ประเภทสามัญศึกษา)

หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ

สํ านักทดสอบทางการศกึษา
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
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สารบัญ

หนา

บทที่ 1    สาระสํ าคัญของการเทยีบโอนผลการเรียน

- เหตุผลความจํ าเปน 1
- ความหมายของคํ าทีเ่กีย่วของ 2
- วัตถปุระสงคของการเทียบโอนผลการเรียน 3
- กรอบการเทียบโอนผลการเรียน 4
- ระดับการศึกษาที่ใชประกอบการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน 9
- คุณสมบติัผูขอเทียบโอนผลการเรียน 9
- การอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน 9
- การออกหลกัฐานการเทียบโอนผลการเรียน 9
- การจัดเก็บคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน 9

บทที่  2   แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน

- หลักการเทยีบโอนผลการเรียน 10
- แนวปฏิบัติทัว่ไปในการเทยีบโอนผลการเรียน 11
- แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 12

ตอนที ่ 1  แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อเขาศึกษาตอหลักสูตร 15
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15

เขาสูหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 การเทยีบโอนผลการเรียนจากหลกัสตูรเดมิของกระทรวงศกึษาธกิาร 18

เขาสูหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลกัสูตรตางประเทศเขาสู 20

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.4 การเทยีบโอนผลการเรียนจากการศกึษาตามอัธยาศยั ประสบการณ 24

การทํ างาน การฝกอาชีพ  เขาสูหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.5 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลกัสูตรเฉพาะอ่ืน ๆ เขาสู 25

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน



หนา

ตอนที่  2  แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อเขาศึกษาตอหลักสูตรเดมิ        27
ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.1 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27

เขาสูหลกัสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 การเทยีบโอนผลการเรียนจากการศกึษาตามอัธยาศยั ประสบการณ 27

การท ํางาน การฝกอาชพี  เขาสูหลกัสตูรเดมิของกระทรวงศกึษาธกิาร
2.3 การเทยีบโอนผลการเรียนจากหลกัสตูรเดมิของกระทรวงศกึษาธกิาร 28

เขาสูหลกัสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ
2.4 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลกัสูตรตางประเทศเขาสู 29

หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ
2.5 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลกัสูตรเฉพาะอ่ืน ๆ เขาสู 29

หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ
บทที่   3 แนวทางการบริหารจัดการเทยีบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา

สวนที่  1  การจัดระบบบริหารจัดการเทยีบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา 31
- การเตรียมการดํ าเนินงานเทียบโอนผลการเรียน 31
- การดํ าเนินงานเทียบโอนผลการเรียน 35
- การกํ ากับติดตาม ประเมนิ และรายงานผลการดํ าเนินงาน 38

การเทียบโอนผลการเรียน
สวนที่  2  การกํ าหนดบทบาทของผูที่เกี่ยวของในการเทียบโอนผลการเรียน 39

ภาคผนวก
- ตารางแสดงคํ าอธิบายของการเทียบโอนผลการเรียน จํ าแนกตามประเภทของการเทียบโอน
- ตัวอยางแบบยื่นความจํ านงขอเทียบโอนผลการเรียน
- ตัวอยางแบบเสนอขออนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน
- ตัวอยางใบแจงผลการเทียบโอนผลการเรียน
- ตัวอยางทะเบียนผูขอเทียบโอนผลการเรียน
- กฎกระทรวง วาดวยการแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
- กฎกระทรวง วาดวยการแบงระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และการศกึษา

ตามอัธยาศยั พ.ศ. 2546



- คํ าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 1095/2534  เร่ืองการเทยีบชั้นการศึกษา
ลงวนัที่ 4 พฤศจกิายน  2534

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลกัการและแนวปฏิบัติการเทียบชัน้การศึกษา
สํ าหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลีย่น  ลงวนัที่ 20 มีนาคม  2545

- รายชื่อผูเขารวมการประชมุเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทํ าแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 
ระหวางวนัที่ 3 – 7 มีนาคม  2545

- รายชื่อผูเขารวมการประชมุเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการเทยีบโอนผลการเรียน 
และจัดทํ าคูมือการเทียบโอนผลการเรียน  ระหวางวนัที่ 2 – 7 มิถนุายน  2545

- รายชือ่ผูเขารวมการประชมุเชงิปฏบิติัการตรวจสอบและทบทวนแนวทางการเทยีบโอนผลการเรียน และ
บรรณาธกิารกจิเอกสารแนวด ําเนนิการเทยีบโอนผลการเรียน ระหวางวนัที ่18 – 22 สงิหาคม  2545

- รายชื่อผูเขารวมการประชมุเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวดํ าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
ระหวางวนัที่ 20 – 22 กมุภาพันธ  2546

- คํ าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 909/2544 เร่ือง แตงต้ังคณะทํ างานพัฒนาระบบการเทียบความรู
และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน  ลงวนัที่ 23 สิงหาคม  2544

- คํ าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 1057/2544 เร่ือง เพิ่มเติมรายชือ่คณะทํ างานพัฒนาระบบ
การเทียบความรูและแนวปฏิบัติในการเทยีบโอนผลการเรียน  ลงวนัที่ 5 ตุลาคม  2544

- คํ าสั่งกรมวชิาการ ที่ 232/2545 เร่ือง แตงต้ังคณะทํ างานพัฒนาแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
ลงวนัที่ 16 กนัยายน 2545

คณะผูจัดทํ า



สารบัญตาราง
หนา

ตารางที่  1    แสดงแนวปฏิบัติในการเทยีบโอนผลการเรียนจากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16
พุทธศักราช  2544  เขาสูหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544

ตารางที่  2 แสดงแนวปฏิบัติในการเทยีบโอนผลการเรียนจากหลกัสูตรเดิม 18
ของกระทรวงศึกษาธิการเขาสูหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544

ตารางที่  3 ตารางเทยีบชั้นการศึกษาในระบบ 20

ตารางที่  4 ตารางเทยีบชั้นการศึกษานอกระบบ 20

ตารางที่  5 แสดงแนวปฏิบติัในการเทยีบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรตางประเทศเขาสู 21
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

ตารางที่  6 แสดงแนวปฏิบติัในการเทยีบโอนผลการเรียนจากการศึกษาตามอัธยาศัย 24
ประสบการณการทํ างาน   การฝกอาชีพเขาสูหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช   2544

ตารางที่  7 แสดงแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนจากหลกัสูตรเฉพาะอ่ืน ๆ เขาสู 26
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   พุทธศักราช   2544  (ประเภทสามัญศึกษา)

ตารางที่  8 แสดงแนวปฏิบติัในการเทยีบโอนผลการเรียนจากหลกัสูตรเฉพาะอ่ืน ๆ  เขาสู 30

หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่  9 แสดงตัวอยางการกํ าหนดโครงสรางคณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน 34

ตารางที่ 10 แสดงบทบาทของผูที่เกี่ยวของในการเทียบโอนผลการเรียน 40



สารบัญแผนภาพ

หนา

แผนภาพที่  1 แสดงความสัมพันธของการเทียบโอนผลการเรียนระหวางรูปแบบการศึกษา 5
หลกัสูตร และสถานศึกษา

แผนภาพที่  2 แสดงความเชือ่มโยงของรูปแบบการศึกษาที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนได 5

แผนภาพที่  3 แสดงความเชือ่มโยงของหลกัสูตรทีส่ามารถเทียบโอนผลการเรียนได 8

แผนภาพที่  4 แสดงแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 14 คู 13

แผนภาพที่  5 แสดงระบบบริหารจัดการเทยีบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา 39



สารบัญแผนภูมิ
หนา

แผนภูมิที่   1 แสดงขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียน       36



เอกสารแนวดํ าเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขะน้พ้ืนฐานแลัการศึกษารัดะบอุดมศึกษา รัดะบต่ํ ากวาปริญญา

สาระสํ าคญัของการเทยีบโอนผลการเรียน

เหตผุลความจํ าเปน
จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจโลกทีม่ีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา การแขงขันกันในโลกของ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียุคขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งความเจริญกาวหนาในระบบการสื่อสาร 
ทีไ่รพรมแดนไดกอใหเกดิการแลกเปลีย่นวฒันธรรมทีห่ลากหลาย  กระแสการเปลีย่นแปลงทีส่ํ าคญัตาง ๆ 
เหลานี้ไดสะทอนภาพในอนาคตของสังคมไทยที่จะตองมีการปรับตัวเพื่อใหประเทศชาติเจริญกาวหนา  
และรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกจิและสงัคม  โดยการพฒันาคณุภาพการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค  เปนผูกาวทันโลก  สามารถเลอืกใชสื่อ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเหมาะสมกบัสภาพ
สังคมไทย โดยยงัคงรักษาวฒันธรรมไทย ภมูปิญญาไทย และภมูปิญญาทองถิน่ ไวเปนเอกลกัษณของชาติ
สืบตอไปได การปฏิรูปการศึกษาจึงเปนกระบวนการส ําคญัทีจ่ะชวยใหสงัคมไทยพัฒนาไปในทิศทาง  
ดงักลาวโดยมพีระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่เปนกฎหมายการศึกษาของชาติที่สํ าคัญ  
ในการกํ าหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาอบรมใหสอดคลองกับ       
รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีจดุมุงหมายเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปน
สังคมแหงการเรียนรู  ใหคนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาที่เทาเทียมกันอยางมีคุณภาพตอเนื่อง    
ตลอดชีวติ ใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั โดยใหประชาชน ชุมชน และสังคม 
ไดมสีวนรวมในการจัดการศกึษา กระจายอํ านาจการบริหารการศกึษาไปสูเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สถานศกึษา และ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ การจดัการศกึษาก ําหนดใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดสามรูปแบบ 
ไดแก การศึกษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศยั โดยในวรรคทายของมาตรา 15 
กํ าหนดใหผูเรียนสามารถน ําผลการเรียนทีส่ะสมไวในระหวางรูปแบบเดยีวกนั หรือตางรูปแบบ มาเทยีบโอน
ผลการเรียนได  ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม   รวมทัง้จากการเรียนรู
นอกระบบ ตามอัธยาศยั   การฝกอาชพี หรือจากประสบการณการท ํางาน การเทยีบโอนผลการเรียน   
จึงเปนกลไกสํ าคัญในการเชือ่มโยงการศึกษาทั้งสามรูปแบบใหเลื่อนไหลไปมาไดอยางเปนระบบ  เปน
ยุทธศาสตรสํ าคัญที่ชวยใหเกดิการเขาศึกษาตอในระบบการศึกษามากขึน้  ผูเรียนมีโอกาสไดเลือกเรียน
ตามหลกัสตูรและรูปแบบการศกึษาทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพของตน  โดยสามารถเปลีย่นรูปแบบการศกึษา 
หรือยายสถานศึกษา  เพื่อใหตรงกับความถนัด  ความสนใจ   และความสามารถที่แทจริงของตนได

บทท่ี 1
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โดยไมตองเสยีเวลาเร่ิมตนใหม  หรือเสียคาใชจายโดยไมจํ าเปน   นอกจากนี้ยังชวยใหรัฐไมตองสูญเสีย
เวลาและงบประมาณในการจัดการศึกษาซํ้ าซอนอีกดวย

การเทียบโอนผลการเรียนไมใชคํ าใหมในวงการศึกษาของประเทศไทย  แตการเทียบโอน    
ผลการเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีวตัถปุระสงคและแนวทางการเทียบโอน
ผลการเรียนที่หลากหลายกวาทีผ่านมา  โดยการเปดโอกาสใหมีการเทียบโอนผลการเรียนในรูปแบบ
การจัดการศึกษาเดียวกันหรือตางรูปแบบกนั  มีหลกัสูตรของสถานศึกษาที่มีความหลากหลายมากขึน้ 
เนื่องดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 27   กํ าหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มหีนาทีจ่ดัทํ าสาระของหลักสูตรตามวตัถปุระสงคของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในสวนที่
เกีย่วกบัสภาพปญหาในชมุชนและสงัคม ภมูปิญญาทองถิน่ คณุลกัษณะอันพงึประสงค  รวมทัง้เปดโอกาส
ใหเทียบโอนผลการเรียนระหวางรูปแบบการจัดการศึกษาซึ่งมีแนวการจัดการศึกษา และลักษณะเฉพาะ
ที่แตกตางกนั  สามารถมาเทียบโอนกนัได

การเทียบโอนผลการเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อการนํ าผลการเรียนหรือผลการเรียนรูซึ่งเปน
ความรู ทักษะ และประสบการณของผูเรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ    
การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝกอาชีพ  หรือประสบการณการทํ างาน มาเทียบโอนเปนสวนหน่ึงของ
หลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และระดบัอุดมศึกษาตํ่ ากวาปริญญา มีขอบขาย
การเทียบเพื่อการศึกษาตอเนื่องซึ่งเปนการเทียบโอนขณะที่ยังไมสํ าเร็จการศึกษา ซึ่งหมายถึงยังเรียน 
ไมจบตามหลกัสูตรหรือไมจบระดับการศึกษา  การเทียบโอนผลการเรียนตามพระราชบัญญัตกิารศกึษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  จงึมวีตัถปุระสงคและขอบขายการเทยีบในลกัษณะเดยีวกบั การเทยีบชะน้การศกึษา และ
การเทยีบโอนผลการเรียน เดมิ กอนที่จะมกีารประกาศใชพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

เพือ่ใหการจัดการศกึษาสามารถสนองตอบตอพระราชบญัญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
เพื่อใหการเทียบโอนผลการเรียนเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน จึงจํ าเปนตองกํ าหนดแนวดํ าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียนเพื่อใหสถานศึกษาที่มีบทบาทหนาที่ในการเทียบโอนสามารถบริหารจัดการ  
เทียบโอนผลการเรียนไดอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน และสามารถจัดทํ าระเบียบ/แนวปฏิบัติไดอยาง
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาแตละแหง  และในขณะเดียวกันจะเปนหนทางหน่ึงที่จะทํ าให  
สถานศึกษาพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพ
ภายนอก  ซึง่หมายถงึ  การเปนทีย่อมรับตอสาธารณชนดวย

ความหมายของคํ าที่เกีย่วของ
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถงึ  การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา ต้ังแตระดับประถม

ศึกษาถึงระดับมธัยมศึกษา
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- การศกึษาในระบบ  หมายถงึ การศกึษาทีก่ํ าหนดจุดมุงหมาย  วธิกีารศกึษา  หลกัสตูร  
ระยะเวลาของการศกึษา  การวดัและประเมนิผล  ซึง่เปนเงือ่นไขของการส ําเร็จการศกึษาทีแ่นนอน

- การศึกษานอกระบบ หมายถึง  การศึกษาที่มีความยึดหยุนในการกํ าหนดจุดมุงหมาย      
รูปแบบ วิธีการจดัการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวดัและประเมินผล  ซึ่งเปนเงื่อนไขส ําคัญ
ของการจัดการศึกษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม  สอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการของแตละบุคคลและแตละกลุม

- การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง  การศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตาม     
ความสนใจ  ศักยภาพ  ความพรอม  และโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ  สังคม  สภาพ
แวดลอม  สื่อ หรือแหลงความรูอ่ืน ๆ

- การฝกอาชีพ หมายถงึ  การฝกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู ฝมอื และทัศนคติ จนทํ าให    
ผูรับการฝกสามารถทํ างานในสาขาอาชพีที่รับการฝกไดอยางมีประสิทธิภาพ  อาจเปนการฝกทางดาน
อาชีพในรูปแบบตาง ๆ เชน ทางดานชาง ทางดานธุรกจิ เปนตน  สํ าหรับผูที่มีงานทํ าอยูแลวหรือผูที่ไมมี
งานทํ า หรือเปนนักเรียน/นักศึกษา ทํ าการฝกในสถานประกอบการ ในหนวยงานของรัฐและเอกชน 
หรือจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ   เชน  ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน

- ประสบการณ หมายถงึ การสะสมผลการเรียนรูทีเ่กดิจากการศกึษา การท ํางาน การฝกอาชพี 
จากสถานประกอบการ  ทักษะทางอาชีพ ทักษะในการดํ ารงชวีติ การทํ ากิจกรรม จากการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ   การศึกษาตามอัธยาศยั  หรือการเรียนรูดวยตนเอง  รวมทัง้จากการทํ างานของ   
แรงงานไทยที่ไปทํ างานในตางประเทศ

- การเทียบโอนผลการเรียน หมายถงึ  การน ําผลการเรียน ผลการเรียนรู ซึง่เปนความรู ทกัษะ 
หรือประสบการณของผูเรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศยั 
หรือผลการเรียนรูจากการศกึษานอกระบบ ตามอัธยาศยั การฝกอาชพี หรือจากประสบการณการท ํางาน   
มาเทียบโอนเปนสวนหนึง่ของการศกึษาตอเนือ่งในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
และระดับอุดมศกึษา ระดบัตํ ่ากวาปริญญา

- สถานศกึษาทีข่อเทยีบโอนผลการเรยีน หมายถงึ  สถานศกึษาเดมิของผูขอเทยีบโอนผลการเรียน
- สถานศกึษาทีร่บัเทยีบโอนผลการเรยีน หมายถงึ  สถานศกึษาทีผู่ขอเทยีบโอนผลการเรียน

ประสงคจะเขาศกึษาตอ

วตัถุประสงคของการเทียบโอนผลการเรียน
1. เพื่อให เกิดการเชื่อมโยงผลการเรียน/ผลการเรียนรู ระหวางการศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศยั รวมทัง้การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการท ํางาน  
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และเพื่อใหเกิดการตอเนื่องเชื่อมโยงระหวางหลักสูตรตาง ๆ สํ าหรับผูเรียนที่ไดละทิ้งการเรียนไป
ชวงระยะเวลาหนึ่ง และประสงคจะกลับมาเขาศกึษาตอในอีกชวงเวลาหนึง่

2. เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติ
3. เพื่อใหเกิดการเพิ่มพูนคุณวฒุิทางการศึกษา
4. เพือ่สงเสริมใหสงัคม ชมุชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
5. เพือ่ใหโอกาสและทางเลอืกในการศกึษาตอ ฝกอบรมในระดบัทีส่งูขึน้ หรือประกอบ

อาชีพ  หรือเปลีย่นแนวการศึกษา  ตามความสนใจ ตามความถนัด และตามความสามารถของบุคคล
6. เพื่อลดความซํ้ าซอนในการศึกษาตอ ระหวางรูปแบบการจัดการศึกษา  และระหวาง

หลกัสตูรใหสามารถศกึษาตอในระดับที่สูงขึ้นโดยไมจํ าเปนตองเรียนใหมตลอดทั้งหลักสูตร

กรอบการเทยีบโอนผลการเรียน
การนํ าเสนอสาระสํ าคัญในสวนของกรอบการเทียบโอนผลการเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อ  

ชี้ใหเห็นถึงแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาตอเนื่องในภาพรวมทั้งหมด  ซึ่งจะ
สัมพันธกันระหวางรูปแบบการศึกษา หลกัสูตร และสถานศึกษา จงึมแีนวการเทียบโอนผลการเรียน   
ในรูปแบบการศกึษาเดยีวกัน รูปแบบการศึกษาที่แตกตางกัน   หรือแนวการเทียบโอนผลการเรียน  
หลกัสตูรเดยีวกนั หลกัสตูรทีแ่ตกตางกนั หรือแนวการเทยีบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาเดียวกนั 
สถานศึกษาตางกนั  ที่สามารถเกดิการเทยีบโอนขึ้นไดในสภาพจริง  เพื่อชวยใหสถานศึกษาสามารถ
วเิคราะหและก ําหนดลกัษณะการเทยีบโอนผลการเรียนที่อาจเกดิขึ้นภายในสถานศึกษาไดอยางครอบคลุม
ทุกรูปแบบ และทุกหลักสูตร  เพื่อประโยชนในการกํ าหนดแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน    
ใหถูกตอง โปรงใส ชัดเจน และยังประโยชนสูงสุดแกผูขอเทียบโอนผลการเรียน  และเพื่อความสะดวก
ในการดํ าเนินการของทุกฝายที่เกี่ยวของ

องคประกอบท่ีมผีลตอการเทียบโอนผลการเรียน
องคประกอบที่เปนสวนสํ าคัญที่มีผลตอการเทียบโอนผลการเรียนไดแก รูปแบบการศึกษา 

และหลักสูตรการศึกษา รวมทัง้สถานศึกษาดวย ซึ่งวิธีการพิจารณาเทยีบโอนผลการเรียนจะตองคํ านึงถึง
ทั้งสามสวนไปพรอม ๆ กัน เนื่องจากผูที่เรียนตามหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงสามารถเลือกเรียนตาม    
รูปแบบการศึกษาใดรูปแบบหนึ่งได และนํ าผลการเรียนนั้นไปเขาศึกษาตออีกหลักสูตรหนึง่ทีม่ีรูปแบบ
เดียวกนัหรือตางรูปแบบกนัได    ดงันัน้ แนวทางการเทยีบโอนผลการเรียนจงึกํ าหนดขึ้นเพื่อใชในกรณี  
ทีม่กีารเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา  การเปลีย่นหลักสูตร และการยายสถานศึกษา ซึ่งเปนมิติที่ทบัซอนกัน
ทั้งสามดาน  ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 และจะไดกลาวในรายละเอียดแตละดานที่สัมพันธกันเพื่อให   
เห็นภาพชดัเจน
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1)  การเทียบโอนผลการเรยีนระหวางรูปแบบเดยีวกัน ไดแก
การศกึษาในระบบ   การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ การศึกษานอกระบบ

2)  การเทียบโอนผลการเรียนระหวางรูปแบบตางกัน ไดแก
การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ
การศกึษาตามอัธยาศยั / การศกึษานอกระบบ (หลกัสตูรเฉพาะ) การศกึษาในระบบ
การศกึษาตามอัธยาศยั/การศกึษานอกระบบ(หลกัสตูรเฉพาะ) การศกึษานอกระบบ

สถานศึกษา สถานศึกษา

สถานศึกษา

ในระบบ

นอกระบบ

นอกระบบ

อธัยาศัย/นอกระบบ

(หลักสูตรเฉพาะ)

ในระบบ

แผนภาพท่ี 2  แสดงความเชือ่มโยงของรูปแบบการศึกษาท่ีสามารถเทียบโอนผลการเรียนได

นอกรับบ
หลักสูตร
อะธยาศะย

ในรับบ

แผนภาพที่ 1 แสดงความสะมพะนธของการเทียบโอนผลการเรียน
รัหวางรูปแบบการศึกษา หละกสตูร แลัสถานศึกษา

รปูแบบการศึกษา
การจดัการศกึษาจดัได 3 รูปแบบ ไดแก  การศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบ  และการศกึษา

ตามอัธยาศยั สถานศกึษาอาจจัดการศกึษารูปแบบใดรูปแบบหนึง่หรือทัง้สามรูปแบบ  รูปแบบการศกึษา
เปนสวนทีส่มัพนัธกบัหลกัสตูรและสถานศกึษา  ผูขอเทยีบโอนผลการเรียนอาจมผีลการเรียนหรือผลการเรียนรู
จากการศกึษาในรูปแบบตาง  ๆ เชน ผลการเรียนจากการศกึษาในระบบในสถานศกึษา  จากศนูยการเรียน  เชน 
การจดัการศกึษาโดยครอบครัว (Home School) ผลการเรียนรูทีไ่มไดมาจากแหลงการเรียนรูทีเ่ปนสถานศกึษา 
ไมมหีลกัสตูร ผลการเรียนรูจากประสบการณการท ํางานของแรงงานไทยทั้งในประเทศและที่ไปทํ างาน
ตางประเทศ การฝกอาชพีจากสถานประกอบการ ผลการเรียนรูจากการด ําเนนิชวีติหรือทีเ่รียกวาผลการเรียนรู    
จากการศกึษาแบบไมเปนทางการ  การเทยีบโอนผลการเรียนทีย่ดึตามรูปแบบการศกึษาแบงได  2 กลุม ดงันี้
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หลักสูตรการศึกษา
หลกัสตูรเปนเคร่ืองมอืส ําคญัในการพฒันาคนใหไปสูเปาหมายทีต่องการ หลกัสตูรทีป่ระกาศใช

ในแตละยุคสมัยจะมีความสอดคลองกับสภาพการณในขณะนั้น เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปสภาพการณ
เปลี่ยนไป  จงึตองพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมตามไปดวย  ในชวงของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจะเกิด
สภาวะการเหลือ่มเวลาการใชหลกัสูตร จะมีการใชหลกัสูตรทั้งเกาและใหมพรอมกันในชวงแรกจนกวา
หลักสูตรเกาจะหมดไป  ดวยเหตุดังกลาวจึงมีการเทียบโอนผลการเรียนไปมาระหวางหลักสูตรตางๆ 
ผูเรียนทีเ่คยละทิง้การเรียนตามหลกัสตูรเดมิมานาน อาจตองการเพิม่พนูความรูจงึขอเทยีบโอนผลการเรียน
จากหลักสูตรเดิมเขาสูหลักสูตรปจจบุนั ตัวอยางเชน ขอเทียบโอนจากหลักสูตรนาฏศลิปเขาสูหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือผูที่เรียนตามหลกัสูตรปจจบุันอาจจํ าเปนตองยายสถานทีเ่รียนไปสูแหงใหม
ทีเ่ปดสอนตามหลกัสตูรเดมิ ตัวอยางเชน ขอเทียบโอนจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาสูหลักสูตร
นาฏศลิป หรือยายสถานทีเ่รียนไปสูแหงใหมทีเ่ปดสอนหลกัสตูรเดยีวกนั  ตัวอยางเชน การยายจากหลกัสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐานแหงหนึง่เขาสูหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานอีกแหงหนึง่  และเนือ่งจากสถานศึกษา
เปนผูจัดทํ าสาระของหลักสูตรสถานศึกษา จึงมีความตางในรายละเอียดของเน้ือหาสาระ การวัดผล
ประเมินผล ฯลฯ   เมื่อมีการยายหลักสูตรที่มีความแตกตางกันในดานตาง ๆ ยอมตองก ําหนดแนวปฏิบัติ
การเทยีบโอนผลการเรียนไวดวย หลกัสตูรทีจ่ะพจิารณาเทยีบโอนผลการเรียนสามารถแบงได 4 กลุม  ดงันี้

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน หมายถงึหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 
2544 เปนหลกัสูตรแกนกลางที่สวนกลางเปนผูกํ าหนดแนวคดิ หลกัการ  จดุหมาย  มาตรฐานหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานกลุมวชิา มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ มาตรฐานกจิกรรมพฒันาผูเรียน ซึง่เปน
การด ําเนนิงานระดบัชาติ  มีวัตถุประสงคเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํ ารงชวีติ 
และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ และกระจายอํ านาจใหสถานศึกษา/เขตพื้นที่
การศึกษาเปนผู จัดทํ าสาระของหลักสูตรโดยเอารายละเอียดที่กํ าหนดจากสวนกลางไปจัดทํ าเปนสาระ
ของหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา มุงเนนเกี่ยวกับสภาพปญหา
ในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ และจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  
ดวยการกํ าหนดมาตรฐานการเรียนรูรายป/รายภาค สาระการเรียนรูรายป/รายภาค รายวชิา รายป/รายภาค 
หนวยการเรียนรู แผนการเรียนรู และจัดการเรียนรู รวมทัง้ติดตามและประเมินผลการเรียนของผูเรียน  
ซึ่งเปนการดํ าเนินงานในระดับทองถิ่น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลกัสูตร
ที่มีโครงสรางยืดหยุน ทั้งดานสาระ เวลาเรียน และรูปแบบ สามารถจดัการศึกษาไดทกุกลุมเปาหมาย   
ทัง้การศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบ  เชน การจดัการศกึษาโดยครอบครัว (Home School) การศึกษา
พเิศษ หรือการศกึษาส ําหรับผูมคีวามสามารถพเิศษ เปนตน การเทยีบโอนผลการเรียนตามหลกัสตูรการศึกษา



เอกสารแนวดํ าเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขะน้พ้ืนฐานแลัการศึกษารัดะบอุดมศึกษา รัดะบต่ํ ากวาปริญญา

7

ขั้นพื้นฐานจะเปนการศกึษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายทัง้ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศกึษา

2. หลักสูตรตางประเทศ  หมายถึงหลักสูตรที่พัฒนาและดํ าเนินการสอน/การสอบ
ในตางประเทศ   ในระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  เชน หลกัสูตร 
High School จากประเทศสหรัฐอเมริกา และหมายถึงหลกัสูตรที่พัฒนาและด ําเนนิการสอน/การสอบใน
ประเทศ เชน หลกัสตูรจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หลักสูตรของโรงเรียนเอกชนอ่ืน ๆ 
ทีเ่ปดสอนตามหลกัสตูรตางประเทศหรือสอนตามระบบการศกึษาของตางประเทศ  เปนตน ซึง่หมายรวมถงึ
การศึกษาประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชวีศึกษา  ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดม
ศึกษา ระดับต่ํ ากวาปริญญา เชน   ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง  เปนตน

3. หลักสูตรเฉพาะอ่ืน ๆ      หมายถงึหลกัสูตรตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.1 หลักสูตรการศึกษาเฉพาะทางตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 

2542  มาตรา 21 ซึง่เปนหลกัสตูรทีจ่ดัโดยกระทรวง  ทบวง  กรม  รัฐวสิาหกจิ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
ที่จัดตามความตองการและความชํ านาญของหนวยงานนั้น โดยค ํานึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ  โดยมหีลกัเกณฑวธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ํ าหนดไวในกฎกระทรวง  หรือหลกัสูตรเฉพาะทางเดิม
ของหนวยงานตาง ๆ เชน หลกัสตูรโรงเรียนวศิวกรรมรถไฟ  หลกัสตูรโรงเรียนชางการไฟฟาสวนภมูิภาค  
หลกัสูตรการดุริยางคทหารเรือ  หลกัสตูรโรงเรียนจาอากาศ  หลกัสตูรโรงเรียนชางฝมอืทหาร  หลกัสตูร
ของกระทรวงสาธารณสขุ   เปนตน

3.2 หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการศึกษานอกระบบที่จดัเปนหลักสูตรเฉพาะ หรือ
หลกัสตูรฝกอบรมตามความตองการของกลุมเปาหมาย  ตามทีก่ํ าหนดในกฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับ
และการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย

4. หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถงึ หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่
ประกาศใชกอนหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 รวมทัง้หลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 
ไดแก หลกัสตูรในระดบัประถมศกึษา  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  หลกัสตูร
ประกาศนียบตัรอาชพี (ปอ.) หลกัสตูรพระปริยติัธรรมระดบัตาง ๆ หลกัสตูรอิสลามศกึษา หลกัสตูร
นาฎศิลปชั้นตนและชั้นกลาง   หลกัสูตรศิลปศึกษาชัน้กลาง    หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 
หลักสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีเทคนิค  และหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู ซึง่หลกัสตูรเดมิในทีน่ี้
หมายรวมถงึหลกัสูตรทางสามัญและทางวชิาชีพ

หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีอยูมากมายหลายหลกัสูตร ตางมีเปาหมาย 
จดุเนน และโครงสรางหลกัสตูรทีต่างกนั มทีัง้ลกัษณะทีเ่ปนรายวชิาและหมวดวชิา  อาจก ําหนดคานํ ้าหนัก
รายวชิาเปนจํ านวนหนวยกิตหรือหนวยการเรียน บางหลกัสูตรเนนทางดานวิชาสามัญ บางหลกัสูตรเนน
ทางดานวชิาชพี เชน หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีทีจ่ดัโดยกรมอาชวีศกึษา  บางหลกัสตูรจดัวธิเีรียน 
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ทัง้การเรียนในชัน้เรียน เรียนดวยตนเอง และเรียนทางไกล เชน หลกัสตูรการศึกษานอกโรงเรียนที่จัดโดย
กรมการศกึษานอกโรงเรียน   บางหลกัสูตรกํ าหนดคณุสมบติัผูเขาเรียนไวเปนการเฉพาะ นอกเหนอืจาก   
ทีไ่ดกํ าหนดคณุสมบติัทัว่ไปแลว เชน หลกัสูตรนาฏศิลป  เปนตน

จากความแตกตางหลากหลายหลักสูตร หลายรูปแบบ  ตามลกัษณะเฉพาะของแตละหลักสูตร
ดังที่กลาวแลว จึงจํ าเปนตองกํ าหนดแนวทางการเทียบโอนเพื่อใหความหลากหลายเหลานี้สามารถ   
เชือ่มโยงถายโอนกนัไดทามกลางความแตกตาง โดยยงัประโยชนสงูสดุแกผูเรียน  และทัง้นีจ้ะตองค ํานงึถงึ
คุณภาพการศึกษาเปนสํ าคัญ   ดังแผนภาพที่ 3

สถานศึกษา
ผลการเรียนทีผู่เรียนสะสมไวอาจไดจากการศกึษาในสถานศกึษาเดยีวกนัหรือตางสถานศกึษากัน 

ระหวางสถานศกึษาทีข่อเทยีบโอนผลการเรียนกบัสถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอนผลการเรียน และสถานศึกษา
สามารถจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ หรือจัดทั้งสามรูปแบบได

แผนภาพท่ี  3 แสดงความเชือ่มโยงของหละกสตูรท่ีสามารถเทียบโอนผลการเรียนได

หลักสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน

และอุดมศึกษา
ระดับตํ่ ากวาปริญญา

หลักสูตรตางประเทศ
- หลักสูตรทีเ่ปดสอนโดยโรงเรยีน
ในตางประเทศ

- หลักสูตรทีเ่ปดสอนโดยโรงเรยีน
ในประเทศ

- หลักสูตรจากโรงเรียน
นานาชาติในประเทศ

-  หลักสูตรจากโรงเรียน
เอกชนอ่ืนๆในประเทศที่ใช
หลักสูตรตางประเทศ/สอน
ตามระบบการศกึษาตางประเทศ

หลักสตูรเฉพาะอื่น ๆ
-  หลักสูตรการศกึษาเฉพาะทาง (ม.21)
-  หลักสูตรการศึกษานอกระบบที่

เปนหลักสูตรเฉพาะ  หลักสูตรฝก
อบรมตามความตองการของกลุม
เปาหมาย   หลักสูตรระยะส้ัน

หลกัสตูรเดมิของกระทรวงศกึษาธกิาร
- หลักสูตรของกระทรวงทีป่ระกาศใชกอนหลักสูตรการศกึษา

ขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ.2544  ในระดบัตาง ๆ  ไดแก ระดบัประถม
ศกึษา และระดับมัธยมศึกษา  ทั้งหลักสูตรทางสามัญ และ
ทางวิชาชีพ   รวมทั้งหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรยีน

หมายเหตุ ในรัยัเริม่แรกของการใชหละกสตูรการศกึษาขะน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 จัยะงคงมกีารเทยีบโอน
ผลการเรียนรัหวางหละกสตูรการศกึษาขะน้พืน้ฐานเขาสูหละกสตูรเดมิ   หละกสตูรเดิมเขาสู
หละกสตูรการศกึษาขะน้พืน้ฐาน หรอืจากหละกสตูรเดมิเขาสูหละกสตูรเดมิ เปนการเฉพาักาล
จนกวาจัใชหละกสตูรการศึกษาขะน้พื้นฐานครบทกุชะน้เรียน
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เนื่องจากการจัดการศึกษาตามบริบทเดิมมีความแตกตางกับบริบทใหมในหลายประการ 
การเทยีบโอนผลการเรียนจึงมขีอบเขตทีแ่ตกตางกนั   ทัง้ในเร่ืองของการจัดทํ าหลกัสูตรซึ่งเดิมมีหลกัสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลักสูตรแมบท และการวัดผลประเมินผลมีแนวดํ าเนินการตามที่กํ าหนด
จากสวนกลาง และโดยเฉพาะเกณฑการเทยีบโอนผลการเรียนเดมิไมกํ าหนดแนวการเทยีบโอนผลการเรียน
ในระดับประถมศึกษาเนื่องจากเปนระดับการศึกษาภาคบังคับ แตตามบริบทใหมมหีลกัสตูรแกนกลางที่
กํ าหนดจากสวนกลาง และหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความเปนเอกภาพดานนโยบายและหลากหลาย 
ในการปฏบิติั  ระดบัการศกึษาทีใ่ชประกอบการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  มีขอบเขตการดํ าเนินการ
เทียบโอน  4  ระดับ  ดังนี้

1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทั้งประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศกึษา
4. ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ํ ากวาปริญญา

คุณสมบัติผูขอเทยีบโอนผลการเรียน
1. เปนนกัเรียน/นักศกึษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน
2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สถานศึกษาทีรั่บเทียบโอนผลการเรียนกํ าหนด

การอนุมตัิผลการเทยีบโอนผลการเรียน
หัวหนาสถานศึกษาเปนผูอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน

การออกหลักฐานการเทียบโอนผลการเรียน
สถานศกึษาเปนผูบนัทกึผลการเทยีบโอน และออกเอกสารใบแจงผลการเทยีบโอนใหแกผูรองขอ  

และใหสถานศึกษาจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของกับการเทียบโอนผลการเรียน  พรอมทั้งจัดทํ า
ทะเบียนผูขอเทียบโอนเปนหลักฐานไวที่สถานศึกษา ตัวอยางดังแสดงในภาคผนวก (ในการจัดทํ า
ระเบียนแสดงผลการเรียน สถานศึกษาที่รับเทียบโอนสามารถบันทึกสรุปขอมูลเกี่ยวกบัการเทยีบโอน 
ไวในชองหมายเหตุ  และแนบเอกสารแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่ขอเทียบโอนไวดวยกัน)

การจัดเก็บคาธรรมเนียมการเทยีบโอนผลการเรียน
สถานศกึษาจะพจิารณาจดัเกบ็คาธรรมเนยีมการเทยีบโอนผลการเรียนอยางไร ใหอยูในดลุยพินิจ

ของสถานศกึษาที่รับเทียบโอนผลการเรียนที่จะเปนผูกํ าหนด  โดยใหคํ านึงถึงรูปแบบการจดัการศึกษา
หลกัสตูรของสถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอน ลกัษณะและวธิกีารประเมนิซึง่อาจจํ าเปนจะตองอาศยัผูเชีย่วชาญ
เฉพาะดาน  ผูทรงคณุวฒิุ  หรือผูมคีวามรูและประสบการณในสาขาวชิาทีข่อเทยีบโอน รวมทัง้องคประกอบ
อ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วของดวย  ทัง้นี ้สถานศกึษาตองประกาศอัตราคาธรรมเนยีมใหทราบโดยทัว่กนัเปนการลวงหนา

ระดบัการศกึษาทีใ่ชประกอบการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน
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แนวทางการเทยีบโอนผลการเรียน

การเทยีบโอนผลการเรียนเปนการยอมรับความรู ทกัษะ และประสบการณทีผู่เรียนไดสัง่สมไว 
เพื่อใหเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตอเนื่องในหลกัสูตรใดหลกัสูตรหนึง่ ผูเรียนจงึควรไดรับการกระตุน
ใหแสดงสิ่งที่สั่งสมไวใหประจักษ   เพื่อรับการประเมินดวยเคร่ืองมือและวิธีการที่หลากหลาย และได
รับการเทียบโอนผลการเรียน  ผูที่มีหนาทีใ่นการเทียบโอนผลการเรียนซึ่งไดแกสถานศึกษา    จะตอง
กํ าหนดบทบาทหนาทีผู่ทํ าหนาทีเ่ทยีบโอนผลการเรียนและผูทีเ่กีย่วของ  และก ําหนดขอบขายการเทยีบโอน
ใหชัดเจนเพื่ออํ านวยความสะดวกใหแกผูประสงคจะขอเทียบโอนที่ตองการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
เนื่องจากพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เปดโอกาสใหผูที่มีผลการเรียนจากการศึกษาใน
ระบบ     การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถเทียบโอนผลการเรียนได  รวมทั้ง
การเรียนรูนอกระบบ ตามอัธยาศยั การฝกอาชพี หรือจากประสบการณการทํ างาน   ดังนั้น แนวทาง
การเทียบโอนผลการเรียนทีก่ํ าหนดจะชวยใหการด ําเนนิการเทยีบโอนผลการเรียนเปนไปอยางเปนระบบ  
ในการเทียบโอนจากรูปแบบหนึ่งไปสูอีกรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบเดียวกัน จากหลักสูตรหน่ึงไปสู
อีกหลักสูตรหนึ่ง หรือหลักสูตรเดียวกัน  และจากสถานศึกษาหน่ึงไปสูอีกสถานศึกษาหน่ึง หรือ
สถานศึกษาเดียวกัน

หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. ยึดหลกัการกระจายอํ านาจไปสูสถานศึกษา โดยดํ าเนินการในรูปคณะกรรมการ
2. คํ านึงถงึหลกัความเปนธรรม โปรงใส และมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
3. การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากเอกสาร  หลกัฐานการศึกษา หรือหลกัฐานอ่ืน 

หรือประเมินจากความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณของผูเรียนดวยเคร่ืองมือและวิธีการ
ที่หลากหลาย  ไมซบัซอน ทั้งนี้ ใหคํ านึงถึงประโยชนของผูขอเทียบโอนเปนสํ าคัญ

4. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาตอเน่ือง โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและ
หลักสูตรที่อยูในระดับเดียวกัน

บทท่ี 2
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แนวปฏบิัติทัว่ไปในการเทยีบโอนผลการเรียน
1. การเทยีบโอนผลการเรียนใหพจิารณาจากรูปแบบการจดัการศกึษา ลกัษณะการจัดหลกัสตูร1

และสาระการเรียนรู ซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย โดยใหเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน

2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดํ าเนินการได 2 กรณี
2.1 กรณีที่ 1 การเทยีบโอนผลการเรียนทีจ่ะเกดิขึน้ไดในสภาพการณตาง ๆ ไดแก การยาย

สถานศกึษา การเปลีย่นรูปแบบการศกึษา  การยายหลกัสตูร  การละทิง้การเรียนและขอกลบัเขาศกึษาตอ 
การศกึษาจากตางประเทศและขอเทยีบโอนเขาศกึษาตอในประเทศ ใหดํ าเนนิการกอนเปดภาคเรียนแรก
หรือตนภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนนักเรียน/นักศกึษา   ทั้งนี้ สถานศึกษาควร
ดํ าเนินการเทยีบโอนผลการเรียนใหแลวเสร็จภายใน 1 ภาคเรียน ถามเีหตุจํ าเปนผูขอเทยีบโอนไมสามารถ
ขอเทยีบโอนไดภายในเวลาทีก่ํ าหนด ใหอยูในดลุยพนิจิของสถานศกึษา

2.2 กรณีที่ 2  การเทียบโอนความรู ทักษะ หรือประสบการณจากแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ  
เชน สถานประกอบการ  สถานประกอบอาชพีอิสระ  สถาบนัทางศาสนา  สถาบนัฝกอบรมอาชพี บานเรียน
(Home School) ฯลฯ ใหดํ าเนินการกอนเปดภาคเรียนหรือในตนภาคเรียน เพื่อการวางแผนการเรียน โดย
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนกํ าหนดรายวิชา/หมวดวิชา จํ านวนหนวยกิต/หนวยการเรียน ที่จะรับ
เทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทัง้กรณขีองผูที่กํ าลังเรียนและประสงคจะไปศึกษา/เสริมความรู
จากแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ ในภายหลัง ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน

3. การกํ าหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับ
เทียบโอนโดยพิจารณาบนพื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตุการณ สอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน

4. การพิจารณาใหผลการเรียนจากการเทียบโอนใหคงผลการเรียนตามหลักฐานเดิมที่ปรากฏ  
หรือใหผลการเรียนใหมที่ไดจากการประเมินดวยเคร่ืองมือและวิธีการที่หลากหลาย

5. นักเรียน/นักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับ
เทียบโอนผลการเรียน อยางนอย 1 ภาคเรียน

6. การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอนผลการเรียน หรือการใหหนวยกิต/หนวยการเรียน       
ใหเปนไปตามเกณฑการจบหลักสตูรของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน

1 ลักษณะการจัดหลักสูตร  ใหพิจารณาจากการจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา ที่กํ าหนดเปนราย
วิชา /หมวดวิชา  หนวยการเรียน/หนวยกิต  จํ านวนคาบเรียน/จํ านวนช่ัวโมง  และการกํ าหนดอัตราเวลาเรียน
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แนวทางการเทยีบโอนผลการเรียน
การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเปนดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน    

โดยสถานศึกษาเปนผูกํ าหนดระเบียบ/แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาใหชัดเจน  
และครอบคลมุทุกรูปแบบการจดัการศึกษา  และการจัดหลักสูตร  โดยค ํานึงถึงประเด็นตาง ๆ เชน  
การก ําหนดชวงเวลาการเทยีบโอน การกํ าหนดอายุของผลการเรียน  การกํ าหนดผลการเรียน  การ
ประเมินความรู ทกัษะ หรือประสบการณ  และการกํ าหนดคุณสมบัติของผูขอเทียบโอนผลการเรียน 
พรอมทั้ง ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานของผูขอเทียบโอนประกอบการพจิารณา

แนวทางการเทยีบโอนผลการเรียนเปนแนวทางกลางที่กํ าหนดสํ าหรับสถานศึกษา เพื่อใหเปน
ไปอยางครอบคลุมทุกหลักสูตรที่เกี่ยวของและทุกรูปแบบการศึกษา และสะดวกในการปฏิบัติ  จึงได
จดักลุมหลกัสตูรรวมทัง้รูปแบบการศกึษาไว  5  กลุม ดงันี ้ 1) หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  2) หลกัสูตร
เดิมของกระทรวงศึกษาธิการ 3) หลักสูตรตางประเทศ 4) หลักสูตรเฉพาะอ่ืน ๆ   5) การศึกษา         
ตามอัธยาศยั  ประสบการณการทํ างาน   การฝกอาชีพ

ทั้งหากลุมดังกลาวไดนํ ามากํ าหนดแนวปฏบิัติในการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อเขาสูหลักสูตร
ตาง ๆ ได 3 หลกัสูตร ไดแก การเทียบโอนเขาสูหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544 
(ประเภทสามญัศกึษาและประเภทอาชวีศกึษา)  การเทยีบโอนเขาสูหลกัสตูรเดมิของกระทรวงศกึษาธกิาร 
และการเทียบโอนเขาสูหลักสูตรระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ ากวาปริญญา สามารถเทียบโอนผลการเรียน
เปนคู ๆ ได  14 คู  ดงันี้
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เขาสู

1. หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
2. หลกัสตูรเดมิของกระทรวงศกึษาธกิาร
3. หลกัสตูรตางประเทศ
4 . การศึกษาตามอัธยาศัย

ประสบการณการท ํางาน   การฝกอาชพี
5. หลกัสตูรเฉพาะอ่ืน ๆ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขาสู

6. หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
7. หลกัสตูรเดมิของกระทรวงศกึษาธกิาร
8. หลกัสตูรตางประเทศ
9. การศึกษาตามอัธยาศัย

ประสบการณการท ํางาน การฝกอาชพี
10. หลกัสตูรเฉพาะอ่ืน ๆ

หลักสตูรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ

เขาสู11. หลกัสตูรเดมิของกระทรวงศกึษาธกิาร
12. หลกัสตูรตางประเทศ
13. การศึกษาตามอัธยาศัย

ประสบการณการท ํางาน  การฝกอาชีพ
14. หลกัสตูรเฉพาะอ่ืน ๆ

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ระดับต่ํ ากวาปริญญา

แผนภาพที่ 4  แสดงแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 14 คู
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แนวทางการดํ าเนินงาน

การดํ าเนินงานแบงออกเปน  3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เปนการพิจารณากํ าหนดแนวทางการเทียบโอนจากหลักสูตรและรูปแบบ        

การศึกษาตาง ๆ เขาสูหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเภทสามัญศึกษา) และหลกัสตูรเดิมของ
กระทรวงศกึษาธกิาร

ระยะที่ 2 เปนการพิจารณากํ าหนดแนวทางการเทียบโอนจากหลักสูตรและรูปแบบ        
การศึกษาตาง ๆ เขาสูหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเภทอาชีวศกึษา)

ระยะที ่ 3 เปนการพจิารณาก ําหนดแนวทางการเทยีบโอนจากหลกัสตูรและรูปแบบการศกึษา
ตาง ๆ เขาสูหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา ระดับต่ํ ากวาปริญญา

การพิจารณากํ าหนดแนวทางการเทียบโอนจากหลักสูตรและรูปแบบการศึกษาตาง ๆ เขาสู   

หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน (ประเภทสามัญศึกษา) และหลกัสูตรเดมิของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544  ไดประกาศใชต้ังแตวันที่ 2 พฤศจกิายน 

2544 โดยมีเงื่อนไขและเวลาการใชหลกัสูตร  กระทรวงศกึษาธกิารประกาศรายชื่อโรงเรียนน ํารองและ
โรงเรียนเครือขายใหเปดสอนในปแรกของแตละชวงชั้นตั้งแตปการศึกษา 2545  สวนในปการศึกษา 
2546 จึงจะเปดสอนในปแรกของแตละชวงชั้นครบทุกโรงเรียน   ดังนั้น ในระยะแรกนอกจากจะมีผูขอ
เทียบโอนจากหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการเขาสูหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจาก
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาสูหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานแลว  ยงัมผีูขอเทยีบโอนจากหลกัสตูร
การศึกษาขั้นพื้นฐานเขาสูหลักสตูรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ และจากหลักสูตรเดิมของกระทรวง
ศึกษาเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศกึษาธกิารจนกวาจะสิน้สดุปการศกึษา 2547 จงึตองก ําหนดแนวทาง
การเทยีบโอนผลการเรียนในระยะแรกจํ านวน 10 คู โดยแบงแนวทางออกเปน  2 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 แนวทางการเทียบโอนผลการเรยีนเพ่ือเขาศึกษาตอหลักสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
1.1 การเทยีบโอนผลการเรียนจากหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544

เขาสูหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
1.2 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ เขาสู 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
1.3 การเทยีบโอนผลการเรียนจากหลกัสูตรตางประเทศ เขาสูหลกัสูตรการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544
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1.4 การเทยีบโอนผลการเรียนจากการศกึษาตามอัธยาศยั ประสบการณการทํ างาน
การฝกอาชีพ    เขาสูหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

1.5 การเทยีบโอนผลการเรียนจากหลกัสตูรเฉพาะอ่ืน ๆ เขาสูหลกัสูตรการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ตอนท่ี 2 แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือเขาศึกษาตอหลักสตูรเดิมของกระทรวง

ศึกษาธิการ
2.1 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2544    เขาสูหลกัสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลกัสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ    เขาสู

หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ
2.3 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรตางประเทศ เขาสูหลักสูตรเดิม     

ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.4 การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาตามอัธยาศัย ประสบการณ        

การทํ างาน   การฝกอาชีพ  เขาสูหลกัสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ
2.5 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรเฉพาะอ่ืนๆเขาสู หลักสูตรเดิม      

ของกระทรวงศึกษาธิการ

มีรายละเอียดในการดํ าเนินการ ดังนี้

ตอนที่  1  แนวทางการเทยีบโอนผลการเรยีนเพือ่เขาศกึษาตอหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

1.1 การเทยีบโอนผลการเรยีนจากหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2544  เขาสู  

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2544
เปนการเทียบโอนผลการเรียนใหผูที่เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2544 จากสถานศึกษาหนึ่งแลวยายไปเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ของอีก
สถานศึกษาหนึ่ง หรือสถานศึกษาเดียวกันในชวงเวลาไมตอเน่ืองกัน  หรือจากรูปแบบการศึกษาหนึ่ง
ไปเรียนอีกรูปแบบการศึกษาหนึ่ง หรือรูปแบบเดียวกัน ทั้งรูปแบบการศึกษาในระบบและการศึกษา
นอกระบบ ในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ประเภทสามัญศึกษา)  มีแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน   ดังแสดงในตาราง ตอไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศกัราช 2544    เขาสูหลกัสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2544

หละกสูตรการศึกษาขะ้นพ้ืนฐาน   หละกสูตรการศึกษาขะน้พ้ืนฐาน

แนวปฏบิัติ วิธีการ

1.  เกณฑทีใ่ชในการพิจารณา ไดแก มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้
/ระดับ  ผลการเรียนรูที่คาดหวงั  สาระการเรียนรู  มีแนวปฏิบัติ
ดังนี้

1) กรณีผู ขอเทียบโอนเรียนจบชั้นการศึกษาในระบบ     
เทียบเขาสูในระบบ  ใหจดัใหเรียนตอเนื่องในชั้นถัดไป

2) กรณผีูขอเทยีบโอนเรียนไมจบชัน้การศกึษาในระบบ ไดแก 
กํ าลงัเรียนอยูชั้นใดชั้นหนึ่ง เชน กํ าลังเรียน ชั้น ป.5 ใหจดัเขา
เรียนชัน้ ป.5   หรือผูขอเทียบโอนอยูระหวางการเรียนในระดบัใด
ระดับหนึ่งของการศึกษานอกระบบ

ทั้งสองกรณี ใหพิจารณาความสอดคลองของมาตรฐาน
การเรียนรูชวงชั้น/ระดับ ผลการเรียนรูที่คาดหวงั  หรือสาระ
การเรียนรู  วตัถปุระสงคหรือเนื้อหาสาระของรายวชิา/หมวดวชิา  
หรือกลุมสาระการเรียนรู  ดังนี้

(1) รายวิชา/หมวดวชิา หรือกลุมสาระการเรียนรูที่ผูขอ
เทียบโอนไดเรียนและไดรับการตัดสินผลการเรียนแลว ให
พิจารณาความสอดคลองของวัตถปุระสงค เนื้อหาสาระไมนอย
กวารอยละ 60  จงึเทียบโอนผลการเรียน

หากไมมีความสอดคลองหรือมีความสอดคลอง
เพียงเล็กนอย สถานศึกษาสามารถเทียบโอนใหเปนรายวิชา/
หมวดวิชา  เพิ่มเติม  โดยบันทกึไวในชองหมายเหตุของระเบียน
แสดงผลการเรียน สํ าหรับชวงชั้นที่ 4 หรือระดับมธัยมศึกษา
ตอนปลายการพิจารณาโอนคานํ้ าหนักของรายวิชา/หมวดวิชา
ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา

ทัง้นี ้ สถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอนอาจประเมนิความรูความสามารถ
ใหม ตามเกณฑทีส่ถานศกึษาก ําหนด  กอนเทยีบโอนผลการเรียน

1. พจิารณาจากเอกสารหลกัฐาน ตาง ๆ  
เชน
- ระเบยีนแสดงผลการเรียน หรือใบ

แสดงผลการเรียนเปนรายวชิา
- ใบรับรองผลการศึกษา
- แ บ บ แ ส ด ง ผ ล ก า ร พั ฒ น า  

คุณลกัษณะอันพึงประสงค
- เอกสารรายงานผลการพัฒนา   

คุณภาพผูเรียนเปนรายบุคคล
- หลกัสูตรของสถานศึกษา
- คํ าอธิบายรายวิชา
- แฟมสะสมงาน

ฯลฯ
2.  ประเมนิดวยวธิกีาร/เคร่ืองมือและวิธี
การที่หลากหลาย

เขาสู



เอกสารแนวดํ าเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขะน้พ้ืนฐานแลัการศึกษารัดะบอุดมศึกษา รัดะบต่ํ ากวาปริญญา

17

หละกสูตรการศึกษาขะ้นพ้ืนฐาน หละกสูตรการศึกษาขะน้พ้ืนฐาน    (ตอ)

แนวปฏบิัติ วิธีการ

(2) รายวิชา/หมวดวิชา หรือกลุมสาระการเรียนรูใดที่ผูขอ
เทียบโอนยงัไมไดเรียน แตสถานศึกษาที่รับเทียบโอนไดเปดสอน
ผานมาแลว  ใหจดัใหเรียนเพิ่มเติม การจดัใหเรียนในชวงเวลาใด
ใหอยูในดลุยพนิจิของสถานศกึษา

(3) รายวชิา/หมวดวชิา หรือกลุมสาระการเรียนรูใดทีจ่ะตองเรียนใน
สถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอน แตผูขอเทยีบโอนไดเรียนผานมาแลวจาก
สถานศึกษาเดิม และสถานศึกษาที่รับเทียบโอนยังไมไดเปดสอน  
สามารถด ําเนนิการไดอยางใดอยางหนึง่ ดงันี้

-  ยกเวนใหผูขอเทียบโอนไมตองเรียนรายวชิา/หมวดวชิา
หรือกลุมสาระการเรียนรูนั้น

- ใหเรียนซํ้ าโดยไมนับหนวยกิต/หนวยการเรียน
- ดํ าเนนิการดวยวธิกีารอ่ืนใดตามดลุยพนิจิของสถานศกึษา

ทั้งนี้ใหคํ านึงถึงประโยชนสูงสุดที่จะเกิดกับผูขอเทียบโอน
เปนส ําคัญ

(4)  รายวิชา/หมวดวชิา หรือกลุมสาระการเรียนรูที่ผูขอ
เทียบโอนไดเรียนแลวจากสถานศึกษาเดิม แตยังไมไดรับการ   
ตัดสินผลการเรียน ใหพิจารณาความสอดคลองของมาตรฐาน 
การเรียนรูชวงชั้น/ระดับ ผลการเรียนรูที่คาดหวงั สาระการเรียนรู
ไมนอยกวารอยละ 60 กอนจัดใหเรียนตามแนวการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
2. ขอก ําหนด การกํ าหนดชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน  
การกํ าหนดอายุของผลการเรียน และการใหผลการเรียน ใหเปน
ไปตามแนวปฏิบัติทัว่ไป

เขาสู
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1.2 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ เขาสูหลักสูตร         

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2544
เปนการเทียบโอนผลการเรียนใหผูที่เรียนจากหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ

กอนประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 แลวยายไปเรียนหลักสูตรการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จากสถานศึกษาหนึ่งไปยังอีกสถานศึกษาหนึ่งหรือสถานศึกษาเดียวกัน   
ในชวงเวลาตางกัน  จากรูปแบบการศึกษาหนึ่งไปสูอีกรูปแบบการศึกษาหนึง่ หรือรูปแบบการศึกษา
เดียวกนั ไดแก รูปแบบการศกึษาในระบบและรูปแบบการศกึษานอกระบบ  หลกัสตูรเดมิของกระทรวง
ศกึษาธกิารในทีน่ีห้มายถงึหลกัสูตรในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย    หลกัสูตรประกาศนียบัตรอาชพี  (ปอ.)   หลกัสูตรพระปริยติัธรรมแผนกสามัญศึกษา    
หลกัสูตรอิสลามศึกษา   หลักสูตรนาฎศิลปชัน้ตนและชัน้กลาง   หลกัสตูรศลิปศกึษาชัน้กลาง  หลกัสตูร
ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.)   ซึง่หลกัสตูรเดมิในทีน่ีห้มายรวมถงึหลกัสตูรสามญัและหลกัสตูรวชิาชพี 
มีแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนดังแสดงในตารางตอไปนี้

ตารางที่ 2  แสดงแนวปฏบิัติในการเทยีบโอนผลการเรียนจากหลกัสูตรเดมิของกระทรวงศึกษาธิการ

เขาสูหลกัสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2544

หละกสูตรเดิมของกรัทรวงศึกษา ธิการ หละกสูตรการศึกษาขะน้พ้ืนฐาน

แนวปฏบิัติ วิธีการ

1.  เกณฑทีใ่ชในการพิจารณา ไดแก    เนื้อหาสาระ วตัถปุระสงค  คํ า
อธบิายรายวชิา  กลุมประสบการณ   มีแนวปฏิบัติดังนี้

1)  กรณผีูขอเทยีบโอนเรียนจบชัน้การศกึษาในระบบ  ใหเทยีบโอน
ผลการเรียน และจดัใหเรียนตอเนือ่งในชัน้ถดัไป เชน จบ ป.5 ใหเรียน ป.6

2) กรณีผูขอเทียบโอนเรียนไมจบชั้นการศึกษาในระบบ ไดแก
กํ าลังเรียนอยูชั้นใดชั้นหนึ่ง เชน กํ าลังเรียน ชั้น ป.5  ใหจดัเขาเรียนใน
ชั้นที่กํ าลังเรียนอยูนั้น (ป.5) หรือผูขอเทียบโอนอยูระหวางการศึกษา
นอกระบบ

กรณีตามขอ 2) ใหพิจารณาความสอดคลองของเนื้อหาสาระ 
วัตถุประสงค ของรายวชิา/หมวดวชิา  หรือกลุมสาระการเรียนรู และ
พิจารณาดังนี้

1. พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐาน 
ตาง ๆ  เชน
- ระเบียนแสดงผลการเรียน
- ใบรับรองเวลาเรียนและผล

การเรียนระหวางภาค
- แฟมสะสมงาน
- ผลงาน
- ประสบการณ

ฯลฯ
2. ประเมินด วยเคร่ืองมือและ 
วธิีการที่หลากหลาย

เขาสู
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หละกสูตรเดิมของกรั ทรวงศึกษา ธิการ หละกสูตรการศึกษาขะน้พ้ืนฐาน (ตอ)

แนวปฏบิัติ วิธีการ

(1) รายวิชา/หมวดวชิา ที่ผูขอเทียบโอนไดเรียนและไดรับ
การตัดสินผลการเรียนแลว ใหพิจารณาความสอดคลองของเนื้อหา
สาระ วตัถปุระสงคของรายวชิา/หมวดวชิา หรือกลุมสาระการเรียนรู   
ไมนอยกวารอยละ 60

- หากไมมีความสอดคลอง   หรือสอดคลองเพียงเล็กนอย 
สถานศึกษาสามารถรับเทียบโอนใหเปนรายวิชา/หมวดวิชาเพิ่มเติม  
โดยบันทึกไวในชองหมายเหตุของระเบียนแสดงผลการเรียน   
สํ าหรับชวงชั้นที่ 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการโอนคา     
นํ้ าหนัก ของรายวชิา/หมวดวชิาใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา

ทั้งนี้ สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอาจประเมินความรูความ
สามารถใหม ตามเกณฑทีส่ถานศกึษาก ําหนดกอนเทยีบโอนผลการเรียน

(2)  รายวชิา/หมวดวชิาใดทีผู่ขอเทยีบโอนยงัไมไดเรียนจาก
สถานศกึษาเดมิ และผูขอเทยีบโอนจํ าเปนตองเรียนในสถานศกึษาใหม 
ใหสถานศึกษาพิจารณาหลกัฐานแสดงทักษะ ผลงาน ประสบการณ 
ประกอบการพิจารณากอนจัดใหเรียนเพิ่มเติมในรายวิชา/หมวดวิชา
เหลานัน้ ทัง้นี ้ใหคํ านงึถงึประโยชนสูงสุดที่จะเกิดกบัผูขอเทียบโอน
เปนส ําคัญ

(3)  รายวชิา/หมวดวชิาใดทีผู่ขอเทยีบโอนไดเรียน แตยงัไมได
รับการตัดสินผลการเรียน หากพิจารณาความสอดคลองของเน้ือหา
สาระ วัตถุประสงค โดยสถานศึกษาพิจารณาจากหลักฐานแสดง    
ผลงาน ประสบการณ ประกอบการพิจารณากอนจัดใหเรียนใน    
รายวชิา/หมวดวชิานั้น
2. ขอกํ าหนด การกํ าหนดชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน  
การกํ าหนดอายุของผลการเรียน การใหผลการเรียน  ใหเปนไปตาม
แนวปฏิบัติทัว่ไป

เขาสู
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1.3 การเทยีบโอนผลการเรยีนจากหลกัสตูรตางประเทศ เขาสูหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศกัราช 2544
เปนการเทยีบโอนผลการเรียนจากหลกัสตูรหนึง่ไปสูอีกหลกัสตูรหนึง่  จากรูปแบบหนึง่ไปสู

อีกรูปแบบหนึง่ หรือรูปแบบเดยีวกนั ทัง้การศกึษาในระบบและการศกึษานอกระบบ หลกัสตูรตางประเทศ     
หมายถงึหลกัสตูรทีพ่ฒันาและด ําเนนิการสอน/การสอบในตางประเทศ  ในระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  เชน หลกัสตูร High School จากประเทศสหรัฐอเมริกา และหมายถงึ    
หลกัสตูรทีพ่ฒันาและด ําเนนิการสอน/การสอบในประเทศ เชน หลกัสตูรจากโรงเรียนนานาชาตใินประเทศไทย  
หลกัสตูรของโรงเรียนเอกชนอ่ืนๆ ทีเ่ปดสอนตามหลกัสตูรตางประเทศหรือสอนตามระบบการศึกษาของ      
ตางประเทศ เปนตน  ซึง่หมายรวมถงึการศกึษาประเภทสามญัศกึษาและประเภทอาชีวศกึษา  ในระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน  ทัง้นี ้ใหพจิารณาถงึวทิยฐานะของสถานศกึษา  มาตรฐานการศกึษา  หรือการประกนัคณุภาพการศกึษาดวย

ใหเทยีบชัน้ตามตารางการเทยีบชัน้การศกึษา และในกรณทีีบ่างประเทศเรียกชือ่ชัน้แตกตาง    
ออกไปใหใชจํ านวนปการศกึษาในการเทยีบชัน้ และพจิารณาเทยีบโอนผลการเรียนตามตารางแสดงการเทยีบโอน
ผลการเรียนจากหลกัสูตรตางประเทศ เขาสูหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544    ดังนี้

ตารางท่ี 3    ตารางเทียบช้ันการศึกษาในระบบ *

หลักสตูรตางประเทศ หลักสตูรในประเทศ

เกรด/ปที่ ชั้น

เกรด   1
เกรด   2
เกรด   3
เกรด   4
เกรด   5
เกรด   6
เกรด   7
เกรด   8
เกรด   9
เกรด 10
เกรด 11
เกรด 12

ป.  1
ป.  2
ป.  3
ป.  4
ป.  5
ป.  6
ม.  1
ม.  2
ม.  3
ม.  4
ม.  5
ม.  6

ตารางท่ี 4 ตารางเทียบระดับการศึกษานอกระบบ

* อางอิงมาจากค ําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเทียบช้ันการศึกษา ที่ วก 1095/2534 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2534

หลักสตูรตางประเทศ หลกัสตูรในประเทศ/ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

เกรด/ปที่ เทียบระดับ
เกรด  1 - 6
เกรด  7 – 9

เกรด  10 – 12

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตารางท่ี 5 แสดงแนวปฏบิติัในการเทียบโอนผลการเรยีนจากหลักสตูรตางประเทศ  เขาสู  หลักสตูร

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544

หละกสูตรตางปรัเทศ     หละกสูตรการศึกษาขะน้พ้ืนฐาน

แนวปฏบิัติ วิธีการ

กรณีมหีลักฐานการศึกษา
1.  เกณฑทีใ่ชในการพิจารณา ไดแก  ใบแสดงผลการเรียนเปนราย
วิชา  มีแนวปฏิบัติดังนี้

1) ตรวจสอบขอมูลในเอกสาร/หลักฐานการศึกษาเพื่อจัดชวงชัน้ 
/ระดบั และจดัชัน้เรียน โดยเทยีบเคยีงกบัระบบการศกึษาของไทย 
(หากเอกสารมขีอมลูไมเพยีงพอตอการพิจารณาใหผูขอเทียบโอนขอ
เอกสารการศึกษาจากสถานศึกษาเพิม่เติม)

(1) กรณผีูขอเทยีบโอนเรียนจบชวงชัน้/ระดบั  เชน  จบ เกรด  3
ใหรับเขาเรียนในชวงชั้น/ระดับที่สูงขึ้น

(2)  กรณผีูขอเทยีบโอนยงัเรียนไมจบชวงชั้น/ระดับ  เชน    
จบเกรด 8 หรือก ําลังเรียนเกรด 8

ก. เทยีบโอนผลการเรียนและรับเขาเรียนดังนี้
กรณีจบชั้นการศึกษา ใหเทียบโอนผลการเรียนให      

ทั้งชั้น และรับเขาเรียนในชั้นที่สูงขึ้น เชน จบเกรด 8 ใหเทียบโอน
และรับเขาเรียนตอในชั้น  ม. 3

กรณีไมจบชั้นการศึกษา ใหพิจารณาผลการเรียนใน
ชั้นนัน้  และดํ าเนินการดังนี้

- หากจบภาคเรียนใดภาคเรียนหน่ึงใหเทียบโอน
ทั้งภาคเรียนทุกรายวชิาตามแผนการเรียนในประเทศไทย

- หากไดเรียนผานมาแลวแตยังไมไดรับการตัดสิน
ผลการเรียน หรือบางรายวิชามีผลการเรียนไมผาน  ใหทํ าการ
ประเมินผูเรียน  หากผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษา
กํ าหนด จงึเทียบโอนผลการเรียน  หากผลการประเมนิตํ่ ากวาเกณฑ
ใหผูขอเทียบโอนลงทะเบียนเรียนใหมตามทีเ่ห็นสมควร

1.พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐาน
การศึกษาที่แสดงผลการเรียนเปน
รายวิชาที่ระบุชั้นปที่เรียนในระดับ
ชัน้/ชวงชัน้นัน้ ๆ
2. พิจารณาจากเอกสาร /หลกัฐาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  เชน ผลงาน
ประสบการณ   ฯลฯ
3. พิจารณาพื้นความรูเดิม
4. ประเมินดวยเคร่ืองมือและวิธี
การที่หลากหลาย

เขาสู
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หละกสูตรตางปรัเทศ     หละกสูตรการศึกษาขะน้พ้ืนฐาน   (ตอ)

แนวปฏบิัติ วิธีการ
กรณทีีผู่ขอเทยีบโอนมาขอเทียบโอนในชวงของภาคเรียนที่ 1 

และสถานศกึษาไดพจิารณารายวชิาแลว และเหน็วามคีวามจํ าเปนตองให
เรียนเสริม/เพิ่มเติมรายวิชาใด ใหเปนดุลยพนิิจของสถานศึกษาที่จะ
จัดเวลาเรียนใหเหมาะสมและเพยีงพอ หากไมสามารถดํ าเนินการได
สถานศึกษาอาจจัดใหเรียนบางรายวิชาน้ันควบคูกันไปกับการเรียน
ในภาคเรียนที่ 2

กรณีผูขอเทียบโอนมาขอเทียบโอนในชวงของภาคเรียนที่ 2 
และสถานศึกษาไดพิจารณาแลวเห็นวายังไมมีผลการเรียนของ     
ภาคเรียนที่ 1 จากสถานศึกษาเดิม และไดประเมินแลวเห็นวามคีวาม
จํ าเปนตองใหเรียนรายวิชาของภาคเรียนที ่ 1 เปนการเพิ่มเติม ใหอยู
ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดเวลาเรียนใหเหมาะสมและ    
เพยีงพอควบคูไปกบัการเรียนในภาคเรียนที ่2 หากไมสามารถด ําเนนิการ
ได สถานศึกษาอาจเตรียมความพรอมใหกบัผูขอเทยีบโอนโดยการสอน
เสริมเพื่อใหมีความรูพื้นฐานเพียงพอกอน และใหรอเขาเรียนในตน   
ภาคเรียนถดัไป

ข. การเทยีบโอนเขาสูการศกึษานอกโรงเรียนใหพจิารณา
รายวชิา และระยะเวลาที่ไดเรียนมาแลว และจัดใหลงทะเบียนเรียน
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการศกึษานอกโรงเรียน 
ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

2)  รายวิชา/หมวดวิชาที่ผูขอเทียบโอนจํ าเปนจะตองเรียนหรือ
เรียนเพิ่มเติมในสถานศึกษาใหม แตสถานศึกษาใหมไดเปดสอนใน
ภาคเรียนที่ผานมาแลว ใหนํ าผลการเรียนรูที่มีมากอนเปนสวน
ประกอบในการพิจารณา  โดยดํ าเนินการดังนี้

- ใหพิจารณาผลงาน หรือหลกัฐานแสดงผลการเรียนรู 
ทักษะประสบการณการทํ างาน การฝกงาน และทํ าการประเมนิตาม
หลกัฐานการเรียนรูนัน้กอนเทียบโอนผลการเรียน หากผลการประเมนิ
ต่ํ ากวาเกณฑทีส่ถานศกึษาก ําหนด ใหลงทะเบียนเรียนรายวชิา/หมวด
วิชานั้น หรือเรียนเสริมพื้นฐานในรายวิชา/หมวดวชิานั้น

เขาสู
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หละกสูตรตางปรัเทศ     หละกสูตรการศึกษาขะน้พ้ืนฐาน   (ตอ)

แนวปฏบิัติ วิธีการ
- หากผูขอเทียบโอนไมมีผลงาน หลกัฐานแสดงผลการเรียนรู สถาน

ศึกษาอาจประเมินผูเรียนเพิ่มเติมดวยการทดสอบ หรือใหปฏิบัติ ตามเกณฑที่
สถานศึกษากํ าหนด   หากผลการประเมนิตํ่ ากวาเกณฑใหลงทะเบียนเรียน
รายวชิา/หมวดวชิานั้น
2. ขอกํ าหนด การกํ าหนดชวงเวลาในการเทยีบโอนผลการเรียน  การกํ าหนด
อายุของผลการเรียน การใหผลการเรียน ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทั่วไป

กรณีเอกสารไมชัดเจน หรือไมมีหลักฐานแสดงผลการเรียน แตมี  
เอกสาร/หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

1. เกณฑทีใ่ชในการพิจารณา ไดแก  ผลการเรียนรู  ทกัษะ ประสบการณ ผลงาน   
มีแนวปฏิบัติดังนี้

ตรวจสอบพื้นความรูเดิม และทักษะ ประสบการณ ผลงาน คุณ
ลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษากํ าหนดใน 8 กลุมสาระโดย
ใชเคร่ืองมอืและวธิกีารทีห่ลากหลาย เชน ทดสอบภาคปฏิบัติ พิจารณาผลงาน 
เปนตน  หากผลการประเมนิรายวชิา/หมวดวชิาในกลุมสาระใด ต่ํ ากวาเกณฑ  
ทีส่ถานศกึษาก ําหนด   ใหลงทะเบยีนเรียนรายวชิา/หมวดวชิาในกลุมสาระนัน้  
ทั้งนี้ ใหคํ านึงถึง คุณภาพของผูเรียนเปนสํ าคัญ
2. ขอกํ าหนด การกํ าหนดชวงเวลาในการเทยีบโอนผลการเรียน  การกํ าหนด
อายุของผลการเรียน การใหผลการเรียน  ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทั่วไป

กรณีเทียบโอนผลการเรยีนส ําหรบันักเรยีนท่ีเขารวมโครงการแลกเปล่ียน
นักเรียนที่เข ารวมโครงการแลกเปลี่ยนไปศึกษาตางประเทศเปน

เวลา 1 ปการศกึษา  ดวยการลาพักการเรียนโดยสถานศกึษาเปนผูอนญุาต   
ใหไปศกึษาตอในฐานะนกัเรียนของโรงเรียนทีไ่ดรับการคดัเลอืกเขารวมโครงการ
แลกเปลีย่นเยาวชน/วฒันธรรมและภาษา ใหใชแนวทางของกระทรวงศกึษาธกิาร
ที่ไดประกาศใชในการเทียบชั้นการศึกษาสํ าหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน ซึ่งสถานศึกษาอาจประเมินความรู ทักษะ หรือประสบการณของ 
ผู ขอเทียบโอนผลการเรียนเปนการเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา     
สอนเสริมความรูพื้นฐานกอนเขาเรียนตอในชั้นที่สูงขึ้น

1. พจิารณาเอกสาร/หลกัฐาน
อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ
- ใบรับรอง
- ใบประกาศนียบัตร
- เกยีรติบัตร
- คํ าอธิบายรายวิชา
- แฟมสะสมผลงาน
-     ผลงาน

ฯลฯ
2. ประเมินดวยเคร่ืองมือ
และวิธีการที่หลากหลาย

เขาสู
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1.4 การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาตามอัธยาศัย ประสบการณการทํ างาน      

การฝกอาชพี  เขาสูหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2544
เปนการเทยีบโอนผลการเรียนใหแกผูทีน่ํ าความรู ทกัษะ ประสบการณ จากการศึกษา

ตามอัธยาศยั ประสบการณการทํ างาน หรือการฝกอาชีพ ที่ไดจากแหลงการเรียนรูที่มีหลกัสูตรและจัด
เปนสถานศึกษา  เชน ผลการเรียนรูจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือบานเรียน (Home School)   
หรือที่ไดมาจากแหลงการเรียนรูที่ไมไดจดัเปนสถานศกึษา ไมมีหลกัสูตร เชน ประสบการณการทํ างาน
ของแรงงานไทยทั้งในประเทศและที่ไปทํ างานตางประเทศ  หรือผลการเรียนรูจากการดํ าเนินชีวิตหรือ
จากการศึกษาแบบไมเปนทางการ มาเทยีบโอนเพือ่เขาสูหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 
ซึง่เปนการเทยีบโอนจากการศกึษารูปแบบหนึ่ง คือ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
ไปสูการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งหรือรูปแบบเดียวกัน คือ การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ 
มีแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน      ดังแสดงใน ตารางตอไปนี้

ตารางท่ี 6 แสดงแนวปฏบิติัในการเทียบโอนผลการเรยีนจากการศึกษาตามอัธยาศัย ประสบ การณ
การทํ างาน  การฝกอาชีพ เขาสูหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544

การศึกษาตามอะธยาศะย ปรัสบการณทํ างาน  การฝกอาชีพ หละกสูตรการศึกษาขะน้พ้ืนฐาน

แนวปฏบิัติ วิธีการ

1.  เกณฑทีใ่ชในการพิจารณา ไดแก  ความรู ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ  ผลงาน   มีแนวปฏิบัติดังนี้

1) ใหพิจารณาเอกสาร/หลกัฐานแสดงวุฒกิารศกึษาสงูสดุ
ผูขอเทียบโอนที่ไมมีหลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด ใหไป

ขอเทียบระดับการศกึษา ที่สถานศึกษาตามที่รัฐมนตรีกํ าหนด กอน
ขอเทียบโอนผลการเรียน

(1) พิจารณาเอกสาร/หลักฐานการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษา
สูงสดุ และพิจารณาเอกสาร/หลกัฐานแสดงผลการเรียนรู หรือความรู  
ทกัษะ ประสบการณ โดยพิจารณาความสอดคลองของวัตถปุระสงค 
และจุดหมาย กบัมาตรฐานการเรียนรู 8 กลุมสาระ   หากมคีวาม
สอดคลองไมนอยกวารอยละ 60 ใหทํ าการประเมินความรู ทักษะ 
และประสบการณ ในกลุมสาระนั้น หากผลการประเมนิผานตาม
เกณฑที่สถานศึกษากํ าหนด   จงึเทยีบโอนผลการเรียน  หากผลการ
ประเมนิไมผาน  ใหจดัใหเรียนในกลุมสาระนัน้

1. พจิารณาจากเอกสาร/หลกัฐานตาง ๆ   เชน
- หลกัสูตร (ถาม)ี
- ใบแสดงวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตร
- วุฒบิัตร
- เกยีรติบัตร
- หลักฐานการผานงาน
- รายละเอียดการฝกอาชีพ
- แฟมสะสมงาน
- ผลงาน

ฯลฯ
2. ประเมินดวยการทดสอบ/การ
ปฏิบัติ หรือประเมินดวยเคร่ืองมือ
และวิธีการที่หลากหลาย

เขาสู
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การศึกษาตามอะธยาศะย   ปรัสบการณการทํ างาน  การฝกอาชพี       หละกสูตรการศึกษาขะน้พ้ืนฐาน (ตอ)

แนวปฏบิัติ วิธีการ

(2) ผูขอเทยีบโอนทีม่เีอกสาร/หลกัฐานแสดงวฒุกิารศกึษาเดมิสงูสุด  
แตเอกสาร/หลกัฐานแสดงผลการเรียนรู หรือความรู ทกัษะ ประสบการณไม
ชดัเจน ใหสถานศกึษาประเมนิความรู  ทกัษะ  และประสบการณของผูขอ
เทยีบโอนดวยการทดสอบหรือใหปฏบิติั  หากผลการประเมนิผานจึงเทยีบ
โอนผลการเรียน

2) พิจารณาเอกสาร/หลักฐานการศึกษาตามอัธยาศัย ประสบการณ
ทํ างาน  การฝกอาชีพ หากมสีวนใดที่ไมไดรับการเทยีบโอนและตองเรียน
ในสถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอนใหจัดใหเรียนเพิ่มเติม สวนใดที่สถานศึกษา
ใหมไมไดเปดสอน สามารถรับเทียบโอนใหเปนรายวิชา/หมวดวิชา     
เพิ่มเติม หรือดํ าเนินการดวยวิธีอ่ืนตามดุลยพินิจของสถานศึกษา ทั้งนี้ 
ใหคํ านึงถึงคุณภาพของผูขอเทียบโอนเปนสํ าคัญ
2. ขอกํ าหนด การกํ าหนดชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน การ
กํ าหนดอายุของผลการเรียน การใหผลการเรียน ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติ
ทั่วไป

1.5 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลกัสตูรเฉพาะอื่น ๆ  เขาสูหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2544 (ประเภทสามัญศึกษา)

เปนการเทียบโอนผลการเรียนใหแกผูที่นํ าผลการเรียนจากหลกัสูตรเฉพาะอ่ืน ๆ  ซึ่ง
หมายถงึหลกัสตูรเฉพาะทางตาม พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หลกัสตูรระยะสัน้ หลกัสตูรการศึกษา
นอกระบบที่จดัเปนหลกัสตูรเฉพาะ  หรือหลกัสตูรฝกอบรมตามความตองการของกลุมเปาหมาย  หลกัสตูรของ
หนวยงานตาง ๆ เชน หลกัสตูรของรัฐวสิาหกจิ หลกัสตูรของหนวยงานทหาร  หลกัสตูรของหนวยงาน  
ราชการอ่ืน หลักสูตรของหนวยงาน/สถานศึกษาเอกชน ซึง่เปนการเทยีบโอนจากการศกึษารูปแบบหนึง่  
ไปสูการศกึษาอีกรูปแบบหนึง่ หรือรูปแบบเดยีวกนั มีแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน  ดังแสดงใน
ตารางตอไปนี้

เขาสู



เอกสารแนวดํ าเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขะน้พ้ืนฐานแลัการศึกษารัดะบอุดมศึกษา รัดะบต่ํ ากวาปริญญา

26

ตารางท่ี 7  แสดงแนวปฏบิติัในการเทียบโอนผลการเรยีนจากหลักสตูรเฉพาะอ่ืน ๆ   เขาสูหลักสตูรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544   (ประเภทสามัญศึกษา)

หละกสูตรเฉพาั อ่ืน ๆ  หละกสูตรการศึกษาขะน้พ้ืนฐาน (ปรัเภทสามะญศึกษา)

แนวปฏบิัติ วิธีการ
1. เกณฑทีใ่ชในการพจิารณา  ไดแก  โครงสรางหลักสูตร

1) พจิารณาเอกสาร/หลกัฐานแสดงผลการเรียน และเอกสารแสดงพืน้ความรูเดิม  
เพือ่จัดชวงชัน้/ระดบั  หรือจัดเขาชั้นเรียน

2) พจิารณาโครงสรางของหลกัสตูรทีข่อเทยีบโอน กรณทีีร่ายวชิาก ําหนดนํ ้าหนัก
เปนชั่วโมง และไมไดกํ าหนดนํ้ าหนักเปนหนวยกิต ใหคิดคํ านวณเทียบจํ านวน
หนวยกติ   ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

3) รายวชิา/หมวดวชิา/กลุมวชิาทีไ่ดเรียนมาแลว และมผีลการประเมนิผาน  ทีม่ี
จดุประสงค และเนือ้หาทีม่คีวามสอดคลองกนัไมนอยกวารอยละ 60 ตามสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูทัง้ 8 กลุมสาระ จงึเทยีบโอนผลการเรียนและรับเขาเรียนตอเนือ่ง  
หากมคีวามสอดคลองนอยกวารอยละ 60 ใหประเมนิกอนรับเทยีบโอนใหเปนราย
วชิา/หมวดวชิาเพิม่เตมิ ทัง้นี ้ใหเปนไปตามเกณฑทีส่ถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอนก ําหนด

4) รายวิชา/หมวดวชิา/กลุมวชิา ในสวนที่ยังไมไดเรียนจากสถานศึกษาเดิม 
แตไดจัดใหเรียนในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผานไปแลว ใหเปนดุลยพนิิจของ
สถานศึกษาทีรั่บเทียบโอนที่จะจัดใหเรียนในชวงเวลาที่เหมาะสม

สถานศึกษาอาจทํ าการประเมินใหมสํ าหรับบางรายวิชา/หมวดวิชา/กลุมวิชา 
ที่เทียบโอนผลการเรียน    หากเห็นวามผีลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานแลว 
จึงรับโอนรายวชิา/หมวดวชิา/กลุมวชิา นั้น
2. ขอกํ าหนด การกํ าหนดชวงเวลาในการเทยีบโอนผลการเรียน การกํ าหนดอายุ
ของผลการเรียน การใหผลการเรียน ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทั่วไป

1. พจิารณาจากเอกสาร/
หลกัฐานการศกึษา

- ใบแสดงผลการเรียน
เปนรายวิชา (Transcript)

- รายวชิาและคํ าอธิบาย
รายวชิา

- สาขาวชิา   หมวดวชิา
- การฝกงาน
- กจิกรรม
- จดุประสงคของหลกัสตูร
- จดุประสงคของรายวชิา
-  หนงัสอืรับรอง

ฯลฯ
2. พิจารณาจากเอกสาร/
หลกัฐานอ่ืนๆทีเ่กีย่วของ
เชน    เอกสารแสดงพื้น
ความรูเดิม  เกยีรติบัตร
แฟมสะสมผลงาน
3. ประเมินดวยเคร่ืองมือ
และวิธีการที่หลากหลาย

เขาสู
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ตอนที ่ 2  แนวทางการเทยีบโอนผลการเรยีนเพือ่เขาศกึษาตอหลกัสตูรเดมิของกระทรวงศกึษาธิการ
เปนการเทยีบโอนผลการเรียนใหกบัผูทีเ่รียนจากหลกัสตูรการศกึษาตาง ๆ ในระดบัประถม

ศึกษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และระดบัวชิาชพี หรือผูทีเ่รียนจากรูปแบบ 
การศึกษาตาง ๆ ไดแก การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศยั  รวมทัง้จาก
ประสบการณการท ํางาน การฝกอาชพี ไมวาจะเปนผลการเรียนจากตางสถานศกึษาหรือสถานศกึษาเดยีว
กนั เพือ่โอนเขาสูหลกัสตูรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการที่ใชอยูกอนประกาศใชหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2544  ซึ่งเปนการเทียบโอนที่อาจเกิดขึ้นไดในชวงการเปลี่ยนแปลงการใชหลักสูตร 
จนกวาจะมีการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ครบทุกสถานศึกษา  และทุก
ชั้นเรียน / ทกุระดบั มแีนวทางการเทียบโอนดังนี้

2.1 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 

เขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ    ใหพจิารณาความสอดคลองของวตัถปุระสงค  เนือ้หา
สาระ ของรายวชิา/หมวดวชิา ที่มีความสอดคลองกันไมนอยกวารอยละ 60   จงึเทียบโอนผลการเรียนใน
รายวิชา/หมวดวิชานั้น รายวิชา/หมวดวชิา ที่มีความสอดคลองนอยกวารอยละ 60  อาจเทียบโอน
ใหเปนรายวชิาชีพ หรือรายวชิาเลือกเสรี

2.2 การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาตามอัธยาศัย ประสบการณการทํ างาน 

การฝกอาชพี  เขาสูหลักสูตรเดมิของกระทรวงศึกษาธิการ ใหพิจารณาหลกัฐานการศึกษาวุฒิสูงสุด 
และวุฒิอ่ืน ๆ รวมทัง้เอกสาร หลกัฐาน ผลงาน  ทีเ่กีย่วของทีผู่ขอเทยีบโอนน ํามาแสดง หากไมมหีลกัฐาน
การศกึษาแสดงวฒุสิงูสดุ ผูขอเทยีบโอนตองเทยีบระดบัการศกึษากอน

สํ าหรับแนวปฏิบัติรวมในการเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
พุทธศกัราช 2544 และจากการศกึษาตามอัธยาศยั ประสบการณการท ํางาน การฝกอาชพี เขาสูหลกัสูตร
เดิมของกระทรวงศึกษาธิการ  มีดังนี้

1) ในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวาผู ขอเทียบโอนยังคงตองไดรับการประเมินความรู 
ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ ในรายวชิา/หมวดวชิาใดเพิม่เตมิ ใหประเมนิดวยเคร่ืองมอืและวธิกีาร
ทีห่ลากหลาย

2) รายวชิา/หมวดวชิาทีผู่ขอเทยีบโอนตองเรียนเพิม่เตมิใหจดัใหเรียนในชวงเวลาทีเ่หมาะสม
3) สถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียนสามารถเตรียมความพรอมใหกบัผูขอเทียบโอน   

กอนรับเขาเรียน   โดยการสอนเสริมในรายวิชา หรือหมวดวชิาที่เห็นสมควร
4) การโอนหนวยการเรียน การเทียบประสบการณอาชีพจะตองเปนไปตามเกณฑและ

เงื่อนไขที่กํ าหนดในหลกัสูตรที่รับเทียบโอน เชน
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- การนํ าประสบการณในอาชีพที่ตรงกบัรายวชิาอาชีพ ตามหลกัสูตรมัธยมศึกษา 
ตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน เพื่อขอ
รับการประเมินผลใหไดหนวยการเรียนโดยไมตองเรียน ทัง้นี ้ ตองไมเกนิ 2 หนวยกติ และเปนไปตาม
คํ าสัง่กระทรวงศกึษาธกิาร

- จํ านวนหนวยกิต/หนวยการเรียน หรือรายวชิา/หมวดวชิาที่โอนจะตองเปนไป
ตามหลกัเกณฑการใชหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)

5) ใหปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวาดวยการประเมนิผลการเรียนตามหลกัสตูร
มัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พ.ศ. 2533 หลกัสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พ.ศ. 2533  และระเบียบ คํ าสั่ง กระทรวง
ศึกษาธิการ วาดวยการเทยีบโอนผลการเรียนระหวางหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา  พ.ศ. 2535

2.3 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ เขาสูหลักสูตร

เดิมของกระทรวงศกึษาธิการ
เปนการเทียบโอนผลการเรียนใหแกผูที่เรียนตามหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษา

ธิการกอนประกาศใชหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ทั้งรูปแบบการศึกษาในระบบ
และการศกึษานอกระบบ ตามหลกัสูตรประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนตน มธัยมศกึษาตอนปลาย และหลกั
สตูรเฉพาะทางของกระทรวงศกึษาธกิาร ไดแก หลกัสตูรประกาศนยีบตัรอาชพี (ปอ.) หลกัสตูรพระปริยติั
ธรรมแผนกสามญัศึกษา    หลกัสูตรอิสลามศึกษา   หลกัสูตรนาฎศิลป   หลกัสูตรศิลปศึกษา   และหลัก
สูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพ (ปวช.)   มีแนวปฏิบัติดังนี้

2.3.1 ใหปฏบิติัตามระเบยีบ คํ าสัง่ ของกระทรวงศกึษาธกิารวาดวยการเทยีบโอนผลการ
เรียนระหวางหลักสูตรตาง ๆ ซึ่งประกาศใชอยูจนกวาจะมีการใชหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธ
ศักราช 2544  ครบทุกชัน้เรียน ทุกสถานศึกษา    ทั้งนี้ ใหคํ านึงถึงประโยชนของผูขอเทียบโอนเปน
สํ าคัญ

2.3.2 การเทียบโอนผลการเรียนในระดับประถมศึกษา
เนื่องจาก พ.ร.บ.ประถมศึกษา พ.ศ. 2523 กํ าหนดใหมกีารศึกษาภาคบังคับ

จํ านวน   6 ป  และหลักสูตรระดบัประถมศกึษาที่ประกาศใชเปนหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการหลกัสูตร
เดียวกันทั่วประเทศ จึงไมไดกํ าหนดแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนในระดับประถมศึกษาไว   
ฉะนั้น ในกรณยีายสถานศกึษา ใหสถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอนผลการเรียนพจิารณาจดุประสงคใน ป.02 และ
รับเขาเรียนตอเนื่องจากจุดประสงคที่เรียนอยูเดิม



เอกสารแนวดํ าเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขะน้พ้ืนฐานแลัการศึกษารัดะบอุดมศึกษา รัดะบต่ํ ากวาปริญญา

29

2.3.3 สถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียนสามารถเตรียมความพรอมใหกับ
ผูขอเทียบโอนกอนรับเขาเรียน  โดยการสอนเสริมในรายวิชาหรือหมวดวชิาที่เห็นสมควร

2.4 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรตางประเทศ เขาสูหลักสตูรเดิมของกระทรวง

ศึกษาธกิาร

เปนการเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรหนึ่งไปสูอีกหลักสูตรหนึ่ง จากรูปแบบ
หนึ่งไปสูอีกรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบเดียวกนั ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ หลกัสูตร
ตางประเทศหมายถงึหลกัสูตรที่พัฒนาและดํ าเนินการสอน/การสอบในตางประเทศ   ในระดับประถม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เชน หลกัสูตร High School จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา และหมายถึงหลกัสูตรที่พัฒนาและดํ าเนินการสอน/การสอบในประเทศ เชน หลกัสูตรจาก
โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย  หลักสูตรของโรงเรียนเอกชนอ่ืนๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตร
ตางประเทศหรือสอนตามระบบการศึกษาของตางประเทศ เปนตน  ทัง้นี ้ ใหพจิารณาถงึวทิยฐานะของ
สถานศกึษา มาตรฐานการศกึษา  หรือการประกนัคณุภาพการศกึษาดวย

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน ใหใชคํ าสั่ง / ประกาศ การเทียบโอนผลการเรียน 
และการเทียบชั้นการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเปนแนวทางในการพิจารณา รวมทัง้การเทียบโอน
ผลการเรียนสํ าหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนไปศึกษาตอตางประเทศเปนเวลา 1 ปการ
ศึกษา  (ดังแสดงในภาคผนวก)

2.5 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรเฉพาะอื่นๆเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวง

ศึกษาธกิาร
เปนการเทียบโอนผลการเรียนใหผูที่นํ าผลการเรียนจากหลกัสตูรเฉพาะอ่ืน ๆ หมายถงึ

หลกัสตูรเฉพาะทางตาม พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542  หลกัสตูรของหนวยงานตาง ๆ หลกัสตูรระยะ
สัน้ หลกัสตูรการศกึษานอกระบบ  ทีจ่ดัเปนหลกัสตูรเฉพาะ หรือหลกัสตูรฝกอบรมตามความตองการของกลุม
เปาหมาย เชน หลกัสตูรของรัฐวสิาหกจิ  หลกัสตูรของหนวยงานทหาร  หลกัสตูรของหนวยงานราชการอ่ืน 

หลักสูตรของหนวยงาน/สถานศึกษาเอกชน จากสถานศึกษาหน่ึง แลวยายไปเรียนหลักสูตรเดิมของ

กระทรวงศกึษาธกิาร  ของอีกสถานศึกษาหนึ่ง หรือรูปแบบการศึกษาหนึ่งไปสูอีกรูปแบบการศึกษาหนึง่ 
หรือรูปแบบเดียวกนั  มีแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี้
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ตารางท่ี 8  แสดงแนวปฏบิติัในการเทียบโอนผลการเรยีนจากหลักสตูรเฉพาะอ่ืน ๆ  เขาสูหลักสตูรเดิมของ

กระทรวงศึกษาธิการ

หละกสูตรเฉพาั อ่ืน ๆ  หละกสูตรเดิมของกรัทรวงศึกษาธิการ

แนวปฏบิัติ วิธีการ
1.  เกณฑทีใ่ชในการพจิารณา  ไดแก  โครงสรางหลักสูตร

1) พจิารณาเอกสาร/หลกัฐานแสดงผลการเรียน และเอกสารแสดงพืน้ความรูเดิม  
เพือ่จัดชวงชัน้/ระดบั  หรือจัดชั้นเรียน

2) พจิารณาโครงสรางของหลกัสตูรทีข่อเทยีบโอน   กรณทีี่รายวชิา/หมวดวชิา/
กลุมวชิา กํ าหนดนํ้ าหนักเปนชั่วโมง และไมไดกํ าหนดนํ้ าหนักเปนหนวยกติ ให
คิดคํ านวณเทียบจํ านวนหนวยกิต   ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

3) พิจารณารายวชิา/หมวดวชิา/กลุมวชิา ที่ไดเรียนมาแลว และมีผลการตัดสิน
ผานที่มีจุดประสงคและเนื้อหาที่มีความสอดคลองกันไมนอยกวารอยละ 60    
จึงเทียบโอนผลการเรียน และรับเขาเรียนตอเนื่อง  หากนอยกวารอยละ 60  ให
เปนดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนที่จะประเมินความรูความสามารถ 
อาจเทยีบโอนใหเปนรายวชิา/หมวดวชิาชพี หรือรายวชิา/หมวดวชิาเลอืกเสรี  ทัง้นี้ 
ใหเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษาที่รับเทียบโอนกํ าหนด และใหคํ านึงถึง
ประโยชนของผูขอเทียบโอนเปนส ําคัญ

สํ าหรับรายวิชา/หมวดวิชาในสวนที่ยังไมไดเรียนจากสถานศึกษาเดิม แต
ไดจัดใหเรียนในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนไปแลว  ใหเปนดุลยพนิิจของสถาน
ศึกษาที่รับเทียบโอนที่จะจัดใหเรียนในชวงเวลาที่เหมาะสม

สถานศึกษาอาจทํ าการประเมินความรูความสามารถใหมสํ าหรับบางราย
วิชา/หมวดวิชาที่เทียบโอนผลการเรียน หากเหน็วามผีลการประเมินตามเกณฑ
มาตรฐานแลว จึงรับโอนรายวชิา/หมวดวชิานั้น
2. ขอกํ าหนด การกํ าหนดชวงเวลาในการเทยีบโอนผลการเรียน การกํ าหนด
อายุของผลการเรียน การใหผลการเรียน   ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทั่วไป

1. พจิารณาจากเอกสาร/
หลกัฐานการศกึษา

- ใบแสดงผลการเรียน
เปนรายวิชา (Transcript)

- รายวชิาและคํ าอธิบาย
รายวชิา

- สาขาวชิา   หมวดวชิา
- การฝกงาน
- กจิกรรม
- จุดประสงคของ

หลกัสูตร
- จดุประสงคของรายวชิา
-  หนงัสอืรับรอง

ฯลฯ
2. พิจารณาจากเอกสาร/
หลกัฐานอ่ืนๆทีเ่กีย่วของ
เชน    เอกสารแสดงพื้น
ความรูเดิม  เกยีรติบัตร
แฟมสะสมผลงาน

3. ประเมินดวยเคร่ืองมือ
และวิธีการที่หลากหลาย

เขาสู
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แนวทางการบริหารจัดการเทยีบโอนผลการเรียนของสถานศกึษา

การเทียบโอนผลการเรียนกอนมีการประกาศใชพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
จะมรีะเบยีบและค ําสัง่กระทรวงศกึษาธกิารวาดวยการเทยีบโอนผลการเรียนระหวางหลกัสตูรตาง ๆ เปนคู ๆ 
ใหสถานศกึษาใชเปนแนวทางในการเทยีบโอนผลการเรียน แตการเทยีบโอนผลการเรียนหลงัการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  สถานศึกษาจะตองจัดทํ าแนวปฏิบัติในการเทยีบโอน
ผลการเรียนของสถานศกึษาอยางสอดคลองตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 การกํ าหนดแนวทางการบริหารจัดการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาจึงเปนภารกิจสํ าคัญ
ประการหนึ่งที่สถานศึกษาจะตองดํ าเนินการไปพรอม ๆ กับการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
เพื่อวางกรอบการดํ าเนินงานเทียบโอนผลการเรียนในแตละรอบปการศึกษาใหสามารถดํ าเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบที่ถูกตอง เปนธรรม และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูขอเทียบโอน      
ผลการเรียน    แนวทางการบริหารจัดการเทยีบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา  จํ าแนกเปน  2  สวน    
สวนที่ 1  เปนการจัดระบบบริหารจัดการเทยีบโอนผลการเรียน   และสวนที่ 2   เปนการก ําหนดบทบาท
ของผูที่เกีย่วของกบัการเทยีบโอนผลการเรียน    มีสาระสํ าคัญในแตละสวน  ดังนี้

สวนที่ 1   การจัดระบบบริหารจัดการเทยีบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา

ระบบบริหารจัดการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาประกอบดวยขั้นตอนหลัก  
3  ขั้นตอน ไดแก  การเตรียมการดํ าเนินงานเทียบโอนผลการเรียน  การดํ าเนินงานเทียบโอนผลการเรียน 
และการกํ ากับติดตาม  ประเมนิ และรายงานผลการดํ าเนินงานเทียบโอนผลการเรียน   ดังนี้

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการดํ าเนินงานเทียบโอนผลการเรียน
กอนเปดภาคเรียนในแตละปการศึกษา สถานศึกษาจะตองเตรียมการเพื่อใหการดํ าเนินงาน

เทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย องคประกอบสํ าคัญของการดํ าเนินงาน
เทยีบโอนผลการเรียนซึ่งตองเตรียมการประกอบดวยการกํ าหนดแนวปฏิบัติในการเทยีบโอนผลการเรียน  
และการแตงตั้งคณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน  ดงันี้

1.1  การกํ าหนดแนวปฏิบะติในการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา

สถานศกึษาควรศกึษาวเิคราะห  และท ําความเขาใจในหลกัการ  และแนวปฏิบัติส ําคัญ  
ในการเทยีบโอนผลการเรียนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  และการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ระดบัตํ ่ากวาปริญญา  รวมทัง้

บทท่ี 3
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รายละเอียดในเอกสารแนวดํ าเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับ
อุดมศกึษา ระดบัตํ ่ากวาปริญญา ตลอดจนศกึษาวตัถปุระสงค  ลกัษณะเฉพาะ  จดุเนน ปรัชญา  หลกัการ  
แนวทางการจัดการศึกษา โครงสราง เกณฑการจบหลกัสตูร หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการจัดการศึกษา
แตละรูปแบบ  เพือ่สามารถก ําหนดแนวปฏบิติัของสถานศกึษาไดอยางชดัเจนและครอบคลมุองคประกอบ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ   การกํ าหนดแนวปฏิบัติอาจจํ าแนกตามบทบาทของผูที่เกี่ยวของ  เชน  แนวปฏิบัติ
สํ าหรับผูขอเทียบโอนผลการเรียน   แนวปฏิบัติสํ าหรับสถานศึกษา   แนวปฏิบัติสํ าหรับคณะกรรมการ
เทยีบโอนผลการเรียน เปนตน ทัง้นี้  ควรประกอบดวยหวัขอตาง ๆ ดงัตอไปนี้

1) คุณสมบะติของผูขอเทียบโอน สถานศึกษาจะตองก ําหนดคุณสมบัติของ      
ผูขอเทียบโอนผลการเรียน  เปดโอกาสใหผูเรียนทุกรูปแบบการศึกษาสามารถเทยีบโอนผลการเรียนได  
โดยค ํานงึถงึความสามารถในการศกึษาจนจบหลกัสตูรได และประโยชนสูงสุดที่จะเกิดกบัผูขอเทียบโอน  
โดยเฉพาะผูเรียนที่มีความสามารถหรือความตองการพิเศษ ซึ่งอาจไดรับการจดัแผนการเรียนเฉพาะให
เปนการเพิ่มเติม

2) เอกสาร/หละกฐานในการขอเทยีบโอนผลการเรียน สถานศกึษาควรก ําหนด  
การใชเอกสาร/หลกัฐานในการขอเทยีบโอนผลการเรียนแตละรูปแบบการศึกษา  เพื่อผูขอเทียบโอนจะได
จัดเตรียมใหครบถวน สมบูรณ กอนดํ าเนินการขอเทียบโอน เอกสาร/หลักฐานในการขอเทียบโอน        
ผลการเรียน เชน  หลกัสูตรและค ําอธิบายรายวิชาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน ใบระเบียน
แสดงผลการเรียน   แบบบันทึกเวลาเรียน   และผลการประเมินกรณีกํ าลังศึกษาในแตละชวงชั้น/ระดับ  
หรือเอกสารอ่ืน ๆ   ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  เชน
แฟมสะสมผลงาน เปนตน

3) ชวงเวลาในการเทยีบโอนผลการเรียน แนวปฏบิติัทัว่ไปในการเทียบโอน    
ผลการเรียนก ําหนดใหสถานศกึษาด ําเนนิการเทยีบโอนผลการเรียนใหแลวเสร็จภายใน  1 ภาคเรียน  นบัแต
รับผูเรียนเปนนักเรียน/นักศกึษา   ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรกํ าหนดใหดํ าเนินการเทียบโอนผลการเรียน     
ในชวงกอนเปดภาคเรียน หรือตนภาคเรียนแรกทีส่ถานศกึษารับผูขอเทยีบโอนเปนนกัเรียน/นกัศึกษา   ทั้งนี้ 
เพื่อใหผู ขอเทียบโอนผลการเรียนสามารถเรียนตอไดอยางมีประสิทธิภาพ และสะดวกตอการจัด       
แผนการเรียนใหกับผูเรียน  โดยตองก ําหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่ผูขอเทียบโอนไมสามารถดํ าเนินการ
ขอเทียบโอนผลการเรียนภายในระยะเวลาที่กํ าหนดไวดวย

4) อายุของผลการเรียนที่เทียบโอน  ในกรณีที่สถานศึกษากํ าหนดอายุของ 
ผลการเรียนทีข่อเทยีบโอน  สถานศกึษาจะตองระบปุระเภท สาขา วชิา/หมวดวชิา และอายขุองผลการเรียน  
ทีต่องการก ําหนดใหชดัเจน  ทัง้นี ้ควรเปนไปตามลกัษณะเฉพาะและธรรมชาติของแตละวชิา/หมวดวชิานัน้ ๆ
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5) รับบ หละกเกณฑ แลัวิธีการปรัเมนิความรู ทะกษั แลัปรัสบการณ ของ

ผูขอเทียบโอน  กรณีที่ตองมีการประเมินความรูและประสบการณของผูขอเทียบโอนเพื่อใชเปนขอมูล 
สวนหนึง่ในการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน      สถานศึกษาตองประกาศกํ าหนดระบบ หลักเกณฑ
ในการประเมินที่โปรงใส  ถกูตอง ใหทุกฝายที่เกี่ยวของทราบ โดยก ําหนดวิธีการและเคร่ืองมือในการ
ประเมนิใหมีความหลากหลาย เที่ยงตรงและเชื่อถือได  ในการประเมนิความรู ทักษะ และประสบการณ
ในศาสตรเฉพาะทาง  สถานศึกษาอาจขอความรวมมือในดานเคร่ืองมือ วธิีการประเมนิจากองคกรหรือ
หนวยงานทีม่ีหนาทีเ่กีย่วของ  หรือผูประเมนิที่มีความรู ประสบการณในสาขาวชิาเฉพาะทางนั้น ๆ

6) เอกสาร/หละกฐานการเทยีบโอนผลการเรียน สถานศึกษาควรกํ าหนดและ 
ออกแบบเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเทยีบโอนผลการเรียนในแตละขั้นตอนใหชัดเจน  เพื่อเอ้ือตอ
การดํ าเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเฉพาะเอกสารแสดงผลการเทียบโอนผลการเรียน 
ซึ่งแสดงขอมลูสารสนเทศตาง ๆ ทีเ่ปนประโยชนตอการจัดแผนการเรียนและการเตรียมความพรอมใหกบั 
ผูเรียน

7)  วิธีการเทยีบโอนผลการเรียนแตลัรูปแบบ  วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
เปนหัวใจสํ าคัญของการกํ าหนดแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน  สถานศึกษาจึงตองกํ าหนด 
วิธีการเทียบโอนผลการเรียนรูปแบบตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกรูปแบบ  อยางถกูตอง  ชัดเจน

1.2 แตงตะ้งคณักรรมการเทียบโอนผลการเรียน

หัวหนาสถานศึกษาเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน  เพือ่ท ําหนาที่
เทียบโอนผลการเรียน และหรือประเมินความรู ประสบการณใหกับผูขอเทียบโอนผลการเรียน           
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับระดับการศึกษาหรือสาขาวิชาที่จะ    
ทํ าการเทียบโอน   ดังนั้น สถานศึกษาจึงสามารถพิจารณาคัดเลอืกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และ  
คณุสมบติัทีเ่หมาะสมเพือ่แตงต้ังเปนคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนไดหลายรูปแบบ ขึน้อยูกบัระดบั
การศกึษาและสาขาวชิาทีจ่ดัการศกึษาในสถานศกึษา การก ําหนดคณะกรรมการอาจกํ าหนดไวเพียง 1 ชุด 
หรือมากกวา 1 ชุด ในรูปของคณะอนุกรรมการเทียบโอนผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูหรือหมวดวชิา  
หรือ คณะอนกุรรมการในแตละรูปแบบการจดัการศกึษา ทัง้นี ้ ขึน้อยูกบัความจํ าเปน  ความเหมาะสม   
ศกัยภาพ และความพรอมของโรงเรียน ซึง่อาจแตงต้ังโดยการก ําหนดตํ าแหนงทีช่ดัเจน  หรือเปลีย่นแปลง  
ไปตามระดับการศึกษาที่เทียบโอน  ตัวอยางการกํ าหนดโครงสรางคณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน    
ดังแสดงในตารางที่ 9
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ตารางท่ี 9 แสดงตัวอยางการกํ าหนดโครงสรางคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน

รปูแบบที่ โครงสรางคณะกรรมการ

1 แตงตัง้คณะกรรมการ 1 ชดุ  โดยการกํ าหนดตํ าแหนงทีช่ัดเจน

x ผูชวยผูอํ านวยการฝายวชิาการ ประธาน

x หวัหนาระดบั (ประถมศกึษา หรือมธัยมศกึษา)  กรรมการ
หรือชวงชัน้ (ชวงชัน้ที ่1 , 2, 3 หรือ 4)
ทีเ่ปดสอนในสถานศกึษา

x หวัหนาฝายทะเบยีนและวดัผล  กรรมการและเลขานกุาร

2 แตงตัง้คณะกรรมการ 1 ชดุ  โดยเปลีย่นแปลงต ําแหนงตามระดบัการศกึษาทีเ่ทยีบโอน

x ผูชวยผูอํ านวยการฝายวชิาการ ประธาน

x หวัหนาระดบัทีเ่ทยีบโอน  กรรมการ
x หวัหนาฝายทะเบยีนและวดัผล  กรรมการและเลขานกุาร

3 แตงตัง้คณะกรรมการ และคณะอนกุรรมการตามหมวดวชิาหรอืกลุมสาระการเรยีนรู

คณักรรมการ

x ผูชวยผูอํ านวยการฝายวชิาการ ประธาน

x หวัหนาระดบั (ประถมศกึษา หรือมธัยมศกึษา)  กรรมการ
หรือชวงชัน้ (ชวงชัน้ที ่1 , 2, 3 หรือ 4)
ทีเ่ปดสอนในสถานศกึษา

x หวัหนาฝายทะเบยีนและวดัผล  กรรมการและเลขานกุาร

คณัอนกุรรมการแตลัหมวดวชิาหรือแตลักลุมสารัการเรียนรู (จ ํานวน 5 – 8 ชุด)

x หวัหนาหมวดวชิาหรือกลุมสาระการเรียนรู   ประธาน
x ครูผูสอนในหมวดวชิาหรือกลุมสาระการเรียนรู  กรรมการและเลขานกุาร
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ตารางที ่9 แสดงตวัอยางการก ําหนดโครงสรางคณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรยีน  (ตอ)

รปูแบบที่ โครงสรางคณะกรรมการ

4 แตงตัง้คณะกรรมการ และคณะอนกุรรมการตามรปูแบบการจดัการศกึษา

คณักรรมการ

x ผูชวยผูอํ านวยการฝายวชิาการ ประธาน

x หวัหนาระดบั (ประถมศกึษา หรือมธัยมศกึษา)  กรรมการ
หรือชวงชัน้ (ชวงชัน้ที ่1 , 2, 3 หรือ 4)
ทีเ่ปดสอนในสถานศกึษา

x หวัหนาฝายทะเบยีนและวดัผล  กรรมการและเลขานกุาร

คณัอนกุรรมการแตลัรูปแบบการจะดการศึกษา (ในรับบ  นอกรับบ  ตามอะธยาศะย)

จํ านวน  3  ชุด

x เลอืกครู  และ/หรือ ผูแทนชมุชน  และ/หรือผูแทนหนวยงานเฉพาะ ทีม่คีวามรูดาน
การจดัการศกึษาในแตละรูปแบบ   เปนประธาน   กรรมการ   กรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอนที่ 2 การดํ าเนินงานเทียบโอนผลการเรียน
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน จะตองดํ าเนินงานเทียบโอนผลการเรียนโดยยึด 

แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนที่กํ าหนดไวเปนสํ าคัญ ในการดํ าเนินงานอาจมีกรณีเฉพาะ   
นอกเหนอืจากทีก่ํ าหนดไวในแนวปฏบิติั  การตัดสนิด ําเนนิการใด ๆ ที่นอกเหนือจากแนวปฏิบัติที่กํ าหนด
ควรตัดสินดํ าเนินการในรูปของคณะกรรมการ และบันทึกไวเปนหลักฐานเพื่อการปรับปรุงจัดทํ า
แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนใหชัดเจนและครอบคลุมตอไป   การดํ าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียนอาจดํ าเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้

2.1 ปรักาศแนวปฏิบะติในการเทียบโอนผลการเรียน
สถานศึกษาอาจประกาศแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนในรูปประกาศ

ของสถานศึกษา  โดยการปดประกาศ  ทํ าเอกสารเผยแพรเฉพาะ  หรือประกาศในเอกสารตาง ๆ ของ 
โรงเรียน  เชน  คูมือนักเรียน   ทั้งนี้ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายไดรับรูและยึดถือปฏิบัติใหถกูตองตรงกนั
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2.2 ดํ าเนินการเทียบโอนผลการเรียน

ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียน  ดังแสดงในแผนภูมิที่  1

แผนภูมิที่ 1 แสดงขะน้ตอนการเทียบโอนผลการเรียน

สถานศึกษาทีรั่บเทียบโอนผลการเรียน

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

ตัดสินผลการเทียบโอน

พิจารณาและ/หรือประเมินความรู ประสบการณ

จัดทํ าทะเบียนการเทียบโอนผลการเรียน

รับแบบยืน่ความจํ านงขอเทียบโอนผลการเรียน

ไมอนุมัติ อนุมัติ

แจงผูที่เกี่ยวของ และ
ผูขอเทียบโอนผลการเรียน
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จากแผนภูมิที่ 1 จะเห็นไดวาการเทียบโอนผลการเรียนประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ 
ไดแก  รับแบบยืน่ความจํ านงขอเทยีบโอนผลการเรียน  ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐาน  พจิารณาและ/หรือ
ประเมินความรู ประสบการณ   ตัดสินผลการเทียบโอน (อนุมัติหรือไมอนุมัติ) กรณีอนุมัติใหจดัท ํา
ทะเบยีนการเทยีบโอนผลการเรียน   และแจงผลการเทยีบโอน มรีายละเอียดในแตละขัน้ตอน  ดงันี้

1) รับแบบยืน่ความจํ านงขอเทียบโอนผลการเรียน
ผูรับผิดชอบรับแบบยื่นความจํ านง และเอกสาร/หลักฐานตางๆ ที่ใชประกอบการ

เทียบโอนผลการเรียนของผูขอเทียบโอน (ตัวอยางแบบยื่นความจํ านงขอเทียบโอนผลการเรียน ดังแสดง
ในภาคผนวก)

2) ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ผูรับผดิชอบตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐานทีใ่ชในการเทยีบโอนผลการเรียน และบนัทกึผล

การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน  เพื่อสงใหคณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน  หากเอกสาร/หลักฐาน
ไมครบถวน ไมสมบูรณใหแจงผูขอเทียบโอนผลการเรียนสงเอกสารเพิ่มเติม

3) พิจารณาและ/หรือประเมินความรู  ประสบการณ
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนดํ าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  โดยการ

พิจารณาเอกสาร  และ/หรือประเมินความรูประสบการณของผูขอเทียบโอนผลการเรียน
4) ตัดสินผลการเทียบโอน

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนตัดสินผลการเทียบโอนผลการเรียน  และบันทึก
ผลการเทียบโอนผลการเรียนนํ าเสนอหัวหนาสถานศึกษาเพื่อพิจารณาผลการเทียบโอนผลการเรียน

5) เสนอผลการเทียบโอน
หัวหนาสถานศึกษาพิจารณาผลการตัดสินการเทียบโอนผลการเรียน  และอนุมัติผล  

การเทียบโอนผลการเรียน  หรือขอใหคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนทบทวนผลการเทียบโอน 
กรณีไมเห็นดวยกับผลการเทียบโอนผลการเรียน (ตัวอยางแบบเสนอขออนุมัติผลการเทียบโอน
ผลการเรียน   ดงัแสดงในภาคผนวก)

6) จัดทํ าทะเบียนการเทียบโอนผลการเรียน
ฝายทะเบยีนเปนผูจดัท ําทะเบยีนการเทยีบโอนผลการเรียนเปนหลกัฐานไวที่สถานศึกษา  

(ตัวอยางแบบบนัทกึการเทยีบโอนผลการเรียน ดงัแสดงในภาคผนวก)
7) แจงผลการเทียบโอน

เมื่อหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาผลการเทียบโอนผลการเรียนเรียบรอยแลวให           
ฝายทะเบียนวัดผลแจงผลการเทียบโอนใหผูที่เกี่ยวของทราบ และแจงผูขอเทียบโอนทราบ (ใบแจง
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ผลการเทียบโอนผลการเรียนดงัแสดงในภาคผนวก)  ทั้งนี้ ใหเกบ็หลกัฐานการอนุมัติผลการเทียบโอน
ไวที่ฝายทะเบียนอยางเปนระบบเพื่อการอางอิง

3.  การกํ ากับติดตาม  ประเมนิ และรายงานผลการดํ าเนินงานเทียบโอนผลการเรียน
สถานศึกษาจะตองจัดใหมีการกํ ากับ  ติดตามการด ําเนินงานอยางตอเนื่องและสมํ่ าเสมอ     

เพื่อรับทราบผลการดํ าเนินงานและปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดจากการดํ าเนินงาน  โดยก ําหนดชวงเวลา 
การกํ ากับติดตาม และผูรับผิดชอบในการกํ ากับติดตามใหชัดเจน  เมื่อเสร็จสิ้นการดํ าเนินงานในแตละ          
ภาคเรียนหรือแตละปการศกึษา สถานศึกษาจะตองจัดมีการประเมินผลการดํ าเนินงาน โดยเปดโอกาส    
ใหทุกฝายที่เกีย่วของมีสวนรวม  และจัดทํ าเปนรายงานเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
หนวยงานทีเ่กีย่วของอ่ืน ๆ เพื่อรับทราบ สถานศึกษาจะตองน ําผลการประเมนิมาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเทยีบโอนผลการเรียนภายในสถานศกึษาใหมปีระสทิธิภาพยิง่ขึ้น โดยตองด ําเนินการ
บนพื้นฐานของขอมูลสารสนเทศและการมีสวนรวมของทกุฝายที่เกีย่วของ

ระบบบริหารจัดการเทยีบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาแสดงดังแผนภาพที่ 5
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สวนที่  2 การกํ าหนดบทบาทของผูทีเ่กีย่วของในการเทยีบโอนผลการเรียน

สถานศกึษาตองก ําหนดบทบาทของทกุฝายที่เกีย่วของกับการเทยีบโอนผลการเรียนใหชัดเจน  
และครอบคลมุหนาทีท่ี่ตองปฏิบัติ   โดยอาจมีแนวทางในการกํ าหนด ดังนี้

1. การเตรียมการดํ าเนินงานเทียบโอนผลการเรียน

x กํ าหนดแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน

x แตงต้ังคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน

2. การดํ าเนินงานเทยีบโอนผลการเรียน

x ประกาศแนวปฏบิติัในการเทยีบโอน
ผลการเรียน

x ดํ าเนนิการเทยีบโอนผลการเรียน

x อนุมติัผลการเทยีบโอนผลการเรียน

x จัดทํ าทะเบียนผูขอเทียบโอน
ผลการเรียน

x แจงผลการเทยีบโอนผลการเรียนแก
ผูทีเ่กีย่วของและผูขอเทยีบโอน

3. การก ํากบั ตดิตาม
ประเมนิ  และ
รายงาน ผล
การดํ าเนินงาน

y กํ ากับ ติดตาม การ
ดํ าเนนิงานอยางตอเนือ่ง

สมํ ่าเสมอ
y กํ าหนดชวงเวลาการ

กํ ากบั ติดตาม
y จดัท ํารายงาน
yปรับปรุงและพฒันา

แผนภาพที่ 5 แสดงระบบบริหารจัดการเทียบโอนผลการเรยีนของสถานศกึษา
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ตารางที่ 10    แสดงบทบาทของผูทีเ่กีย่วของในการเทยีบโอนผลการเรียน

ผูรับผิดชอบ บทบาทในการเทยีบโอนผลการเรียน

1.    คณักรรมการ

สถานศึกษา

-  รับทราบผลการดํ าเนินงานเทียบโอนผลการเรียน

2. หะวหนาสถานศึกษา -  แตงต้ังคณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน
- อนมุติัผลการเทยีบโอนผลการเรียน

3. คณักรรมการเทียบโอน

ผลการเรียน

-  จัดทํ าแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน
- กํ าหนดระบบ  หลกัเกณฑ และวิธีการประเมินความรู และประสบการณ

ของผูขอเทียบโอนผลการเรียน
-   จดัท ําหรือจัดหาเคร่ืองมอืในการประเมนิความรู  ทกัษะ และประสบการณ

ของผูขอเทียบโอนผลการเรียน
-  ดํ าเนินการเทียบโอนผลการเรียน
- ประเมนิความรู  ทกัษะ  ประสบการณของผูขอเทยีบโอนผลการเรียน
- ตัดสินผลการเทียบโอนผลการเรียนและน ําเสนอหัวหนาสถานศึกษาเพื่อ

อนุมัติการเทยีบโอนผลการเรียน
-  ประเมินผลการดํ าเนินงานเทียบโอนผลการเรียน และจัดทํ ารายงานผล

การดํ าเนินงาน

5.  งานทัเบียนวะดผล -  ประสานงานการเทียบโอนผลการเรียน
-  บันทึกผลการเทยีบโอนผลการเรียน
- พิจารณารวบรวมเอกสาร/หลกัฐานทางการศึกษา  กรณีผูเรียนมีความ

ประสงคขอเทียบโอนผลการเรียนไปยังสถานศึกษาอ่ืน  และตามคํ ารองขอ
ของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน

-  ออกเอกสารใบแจงผลการเทียบโอนผลการเรียน ตามที่มผีูรองขอ





ตารางแสดงคํ าอธิบายของการเทียบโอน  จํ าแนกตามประเภทของการเทียบโอน

ประเภทของการ

เทยีบโอนกอน

ประกาศใชพ.ร.บ.

การศกึษาแหงชาติ

พ.ศ. 2542

คํ าอธิบาย

ประเภทของการ

เทยีบโอนหลงั

ประกาศใชพ.ร.บ.

การศกึษาแหงชาติ

พ.ศ. 2542

คํ าอธบิาย

การเทียบความรู /

การเทียบวุฒิ

การนํ าวุฒทิีเ่รยีนเต็มตาม
หลักสตูรและจบการศึกษา
โดยสมบูรณ มาเทียบกับวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในระดับเดียวกัน

การเทียบรัดะบ

การศึกษา

การนํ าผลการเรยีน ความรู ทกัษะ และประสบ
การณที่ได จากการศึกษาในระบบ การ
ศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศยั มาเทียบเคียง/ประเมิน เพื่อเทียบ
เทาระดับการศึกษาระดับใดระดับหน่ึง
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดม
ศึกษาระดับตํ่ ากวาปริญญา

การเทียบชะ้น

การศึกษา

การนํ าผลการเรียนจาก
ตางประเทศขณะที่ยงัเรยีน
ไมจบหลักสูตร มาเทียบกับ
ชั้นการศึกษาตามหลักสตูร
ของกระทรวงศึกษาธิการ

การเทยีบโอน

ผลการเรยีน

การนํ าผลการเรยีนเปนรายวิชา
/หมวดวิชา ในขณะท่ียงัไมจบ
หลักสตูรมาเทยีบโอนเขาสู
หลักสตูรของกระทรวงศกึษา
ธิการในระดบัเดยีวกัน

การเทียบโอน

ผลการเรียน

การนํ าผลการเรียน ผลการเรียนรูซึ่งเปน
ความรู ทกัษะ หรอืประสบการณของผูเรยีน
ทีเ่กิดจากการศกึษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การฝก
อาชีพ หรือจากประสบการณการทํ างาน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ มาเทยีบโอน
/ประเมินเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตาม
หลักสตูรใดหลักสตูรหน่ึงในระดบัการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ระดับ
ตํ่ ากวาปริญญา

- การเทียบความรู/

การเทียบวุฒิ

- การเทียบชะ้น

การศึกษา

- การเทียบโอน

ผลการเรียน

ตามขางบน

การเทียบโอนผล

การศึกษา

การเทยีบระดบัการศกึษา และการเทยีบโอน
ผลการเรียน



แบบยื่นความจํ านงขอเทียบโอนผลการเรียน
เขียนที่ …………………………..………

วันที…่……… เดือน…………………. พ.ศ. …………
เรือ่ง     ขอเทียบโอนผลการเรียน
เรียน     ครูใหญ,  อาจารยใหญ,  ผูอํ านวยการ ……………………………………………………………….

ดวย(ด.ช., ด.ญ.,นาย,นางสาว)………………………………………………..... เกิดวันที่ …………
เดอืน………………………  พ.ศ.…………….เลขประจ ําตัวประชาชน………………………………………………..
ระดับการศึกษา……………………….จากสถานศึกษา…………………….....……………………………...…………
สังกัด……………………………………….…อ ําเภอ……………………………….. จังหวัด…………………………
มีความประสงคขอใหเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือเขาศึกษาตอในระดบั / ช้ัน…………………….…………..………

ภาคเรียนที่…………………..ปการศึกษา…………………….. โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้
(ใหท ําเครื่องหมาย �ในชอง          เพ่ือระบุเอกสารประกอบการพิจารณา)

ระเบยีนแสดงผลการเรียน เอกสารรายงานผลการพัฒนาคณุภาพผูเรยีนรายบคุคล
ระเบียนสะสม แฟมสะสมงาน
หลักสูตรสถานศึกษา โครงการฝกอาชีพ
โครงการฝกงาน ใบรบัรองเวลาเรียนและผลการเรยีนระหวางภาค
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………….

จงึเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

ลงช่ือ……………………………………...…………..ผูย่ืน
(………………………………………………..…)

ไดตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานแลว  เห็นวา

สามารถรับแบบย่ืนความจํ านงขอเทียบโอนผลการเรียนได

สามารถรบัแบบย่ืนความจํ านงขอเทยีบโอนผลการเรียนได แตขาดหลักฐาน……………………………..

ไมสามารถรับแบบย่ืนความจํ านงขอเทียบโอนผลการเรียนได   เนื่องจาก ….…………………………….
…………………………………………………………………………………….…….……………….

…………………………………………………………………………………….…….……………….
…………………………………………………………………………………….…………………….

ลงช่ือ……………………………………
(……………………………………)

ตํ าแหนง…………………………………

(สํ าหระบสถานศึกษา)

………./…………../………...



แบบเสนอขออนุมัตผิลการเทียบโอนผลการเรียน

วันที…่……… เดือน…………………. พ.ศ. …………
เรื่อง        ขออนมัุติผลการเทียบโอนผลการเรียน

เรียน       ครูใหญ,  อาจารยใหญ,  ผูอํ านวยการ ……………………………………………………………….

ตามทีค่ณะกรรมการเทียบโอนผลการเรยีนไดดํ าเนินการเทยีบโอนผลการเรยีนของ
(ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว)  ……………….………………….………นามสกุล…………………….…………

เกิดวันที่ ………  เดือน………………………  พ.ศ.…………….เลขประจ ําตัวประชาชน……………………….
ระดับการศึกษา……………………….จากสถานศึกษา…………………….....……………………………...…..
สังกัด…………………………………อ ําเภอ……………………………….. จังหวัด…………………………….
ซ่ึงขอเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือเขาศึกษาตอในระดบั / ช้ัน…………………….…...ภาคเรียนที่………………..
ปการศึกษา……………………..ปรากฏผลการเทียบโอนผลการเรียน  ดังนี้………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

จงึเรยีนมาเพ่ือโปรดอนุมัตผิลการเทียบโอนผลการเรยีน

ลงช่ือ………………….…ประธานกรรมการ
(.……………………….………………….)

ลงช่ือ………….………………….กรรมการ ลงช่ือ……………….……… ……กรรมการ
(.……………………………………….….) (.……………………………………….….)
ลงช่ือ………….………………….กรรมการ ลงช่ือ……………….……… ……กรรมการ
(.……………………………………….….) (.……………………………………….….)

อนมัุติ

ไมอนมัุต ิเนื่องจาก……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

ลงช่ือ……………………… …………..

(………………….…………………….)
หัวหนาสถานศึกษา

วันที่………เดือน………………….พ.ศ…………..



ใบแจงผลการเทียบโอนผลการเรียน

ช่ือสถานศกึษา (1) ขอรบัรองวา นาย/นาง/นางสาว (2)   ……………………….
เลขประจ ําตวัประชาชน (3) วัน/เดอืน/ปทีเ่กิด (4) ……………
ระดบัการศกึษาเดมิ (5) จาก (6) ……………
จงัหวัด (7)  …   ไดย่ืนค ํารองขอเทยีบโอนผลการเรยีน โดยน ําวุฒ/ิความรู/ทกัษะ/ประสบการณ (8) ……………
จากการศกึษา (9)  ………………..  …………    เพ่ือเขาศกึษาตอในภาคเรยีนที ่..(10) ปการศกึษา …(11) .
ช้ัน (12) ชวงช้ัน / ระดับ (12)   ไดรบัการเทยีบโอนผลการเรยีนดังนี้

กลุมสาระการเรียนรู ผลการเทียบโอน  (13) หมายเหตุ

ชื่อรายวิชา/หมวดวชิา

1.  ภาษาไทย

2.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.  คณิตศาสตร

4.  วิทยาศาสตร

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา

6.  ศิลปะ

7.  ภาษาตางประเทศ

8.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ผลการเรยีนรูที่คาดหวังหรือเนื้อหา/สาระที่ตองเรียนเพ่ิมเติม………………………….(14)………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

ใหไว  ณ วันที ่ เดอืน พ.ศ. (16)

(17)
( 18 )

นายทะเบยีน หัวหนาสถานศึกษา
/ (19) /

รปูถาย

(15)

ตราครุฑ/

ตราโรงเรียน



คํ าช้ีแจงการกรอกใบแจงผลการเทียบโอนผลการเรียน

(1) ช่ือสถานศกึษา ใหกรอกช่ือเต็มของโรงเรยีนที่รับเทยีบโอนผลการเรยีน
(2) นาย / นาง / นางสาว ใหกรอกช่ือและช่ือสกุลผูขอเทียบโอนผลการเรยีน
(3) เลขประจํ าตวัประชาชน ใหกรอกเลขประจํ าตัวประชาชน  13  หลัก
(4) เกดิวันท่ี / เดือน / ป ใหกรอกวัน เดือน ป ที่เกิด
(5) ระดับการศกึษาเดิม ใหกรอกช้ันเรยีนทีเ่รยีนช้ันสุดทาย / ระดบั จากสถานศกึษาทีข่อเทยีบโอนผลการเรียน
(6) จาก…………….. ใหกรอกช่ือสถานศกึษาทีเ่รยีนช้ันสุดทาย/ระดบั ของสถานศกึษาทีข่อเทยีบโอนผลการเรยีน
(7) จังหวัด………… ใหกรอกช่ือจงัหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาเดิม
(8) วุฒ ิ/ ความรู / ทักษะและ ใหกรอกช่ือวุฒิ / ความรู / ทักษะ / ประสบการณที่ขอเทยีบโอนผลการเรยีน

ประสบการณ

(9) จากการศกึษา ใหกรอกรูปแบบการศกึษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน  เชน  การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย

(10) ภาคเรยีนท่ี………… ใหกรอกภาคเรยีนที่รับเขาศึกษาตอ วา  “1”, “2” หรอื “3”
(11) ปการศึกษา………... ใหกรอกปการศึกษาที่รบัเขาศึกษาตอ
(12) ช้ัน……ชวงช้ันท่ี / ระดับ… ใหกรอกช่ือช้ัน  ช่ือชวงช้ัน/ ระดับช้ัน  ที่รับเขาศึกษาตอ
(13) ผลการเทียบโอน ใหกรอกช่ือรายวิชา / หมวดวิชาที่รับเทียบโอนผลการเรียน

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน กิจกรรมแนะแนว  หรอื กิจกรรมนักเรยีนอ่ืน ๆ
(14) ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวัง ใหกรอกผลการเรยีนรูที่คาดหวัง หรือเนื้อหาที่ตองเรยีนเพ่ิมเติมในแตละ

หรอืเนือ้หาท่ีตองเรยีนเพิม่เตมิ สาระการเรียนรู
(15) รูปถาย ใหติดรปูถาย ขนาด 4x5 ซม. และนายทะเบียนลงนามกํ ากับ  รวมทั้ง

ลงลายมอืช่ือ  โดยใหสวนหนึ่งติดบนรปูถายอีกสวนหนึ่งติดบนใบรับรอง
(16) ใหไว  ณ  วันท่ี….  เดือน… ใหกรอกวัน  เดือน  ป ที่ออกใบแจงผลการเทียบโอนผลการเรียน

พ.ศ. ….
(17) หวัหนาสถานศึกษาหรือผูทํ าการแทนหัวหนาสถานศึกษาลงลายมือช่ือ
(18) (    ) เขยีนหรือประทับตราช่ือ  ช่ือสกุล และต ําแหนงของผูลงลายมือช่ือ
(19)   ………/……/…….  กรอกวัน เดือน   ป  ที่ลงลายมือช่ือ

หมายเหตุ ใหประทบัตราประจ ําสถานศกึษาบนลายมือช่ือของหวัหนาสถานศกึษา



ทะเบียนผูขอเทียบโอนผลการเรียน

ลํ าดับท่ี ช่ือ – สกลุ ช่ือสถานศกึษาเดิม/

รปูแบบการศึกษา

เทียบโอนเขาหลกั

สูตร/ช้ัน/ระดับ

วัน/เดือน/ป

ท่ีเทียบโอน
หมายเหตุ































รายชือ่ผูเขารวมการประชุมอบรมเชงิปฏบิตักิารโครงการจดัท ําแนวทางการเทยีบโอนผลการเรยีน

ระหวาง วันที่   3 - 7 มนีาคม    2545

ณ  โรงแรมโคซีบ่ชี  พัทยา  จังหวดัชลบุรี

1. รองอธิบดีกรมวชิาการ (นางอารีรัตน   วัฒนสิน) กรมวชิาการ
2.. ผูเชีย่วชาญเฉพาะดานสงเสริมมาตรฐาน (ดร.ปรียานชุ จริยวทิยานนท) กรมการศึกษานอกโรงเรียน
3. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาเคร่ืองมือวัดผล (ดร.บุญช ู ชลัษเฐียร) กรมวชิาการ
4.     ผูอํ านวยการสํ านักงานทดสอบทางการศึกษา (ดร.ชอบ  ลชีอ) กรมวชิาการ
5. นายเอ้ือ  จานทอง หนวยศึกษานิเทศก  เขตการศึกษา 12
6.. นางสาวศุภลักษณ  คูหาทอง หนวยศึกษานิเทศก  เขตการศึกษา 9
7. นางกาญจนา  ชุมศรี โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) 2
8. นางสาวกิง่กาญจน เตียวพาณชิยเจริญ โรงเรียนสตรีวทิยา 2
9. นางสมคิด  ปูชิตเสถียร โรงเรียนสตรีวทิยา 2
10. นายวิโรจน อินทโชติ โรงเรียนแสนสุข  จงัหวดัชลบุรี
11. นางสาวนันทนา ลนีะเปสนันท โรงเรียนอัชสัมชัญศรีราชา
12. นางชยาภรณ พวงมาลยั โรงเรียนอัชสัมชัญศรีราชา
13. นางวรรณลออ  กงักง โรงเรียนมารียวทิยา
14. นางกัลยาณี  เรือนงาม โรงเรียนมารียวทิยา
15. นางสาวนิตยา  จนัทรังษี โรงเรียนมารียวทิยา
16. นายศิริศักดิ์  สรรเสริญสุข โรงเรียนมารียวทิยา
17. นางยศพร  เสนะวีณนิ โรงเรียนวดัจนัทรประดิษฐาราม
18. นายชวลิต  สูงใหญ โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝายมธัยม)
19. นางสาวสมบูรณ ใจเที่ยง โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร
20. นางพรทิทพ กลารบ กรมการศึกษานอกโรงเรียน

21. นายสมชัย  พูนทอง กรมการศึกษานอกโรงเรียน
22. นางศุทธนิี  งามเขตต กรมการศึกษานอกโรงเรียน
23. นางสาวสุพัตรา โทวราภา กรมการศึกษานอกโรงเรียน
24. นางสาวพิชา  เกษตรเวทิน ศนูยการศกึษานอกโรงเรียน จงัหวดัชลบรีุ
25. นางสาวรัตนา  เทพดลไชย กรมอาชีวศกึษา



26. นางสาวกฤษณยี  อุทุมพร กรมอาชีวศกึษา
27. นางพวงพรรณ ขันติมากร สํ านักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน
28. นายสุนทร ยทุธชนะ สํ านักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน
29. นางสาวสุรีย สุทธิพิพัฒน สํ านักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน
30. นายวิชัย  ธรรมเจริญ กรมการศาสนา
31. นายประยรู  จรเจริญ กรมการศาสนา
32. นางสาวจิราภรณ  จนัทรสุพัฒน สถาบันราชภัฏพระนคร
33. นางสาวทิพวัลย  คํ าคง สํ านักงานสภาสถาบันราชภัฏ
34. นางจิตติมา  บัวมาศ กรมศิลปากร
35. นายศรัณย  โรจนพนัส กรมศิลปากร
36. นางประเทืองทิพย  นวพรไพศาล กรมศิลปากร
37. นายประสงค  เอ๊ียวเจริญ สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล
38. นายธีรยทุธ  เหลาพานิชย สํ านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
39. นางศิริวรรณ  จนัทนกะพอ สํ านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
40. นายยทุธชัย  เฉลิมชัย ศนูยประสานงานการจดัการศกึษาโดยครอบครัว
41. นางวิไลลกัษณ  จฬุานนท ศนูยประสานงานการจดัการศกึษาโดยครอบครัว
42. ม.ล.จันทรกฤษณา ผลววิฒัน ศนูยประสานงานการจดัการศกึษาโดยครอบครัว
43. นาวสาวพูนศรี  อ่ิมประไพ กรมวชิาการ
44. นาวสาวไพรวัลย พิทักษสาลี กรมวชิาการ
45. นางทิพวรรณ  อูทองทรัพย กรมวชิาการ
46. นางกัลยาณี  อุตกฤษฏ กรมวชิาการ
47. นางสาวอรนุช อยูทิม กรมวชิาการ
48. นางผาณิต  ทวศีักดิ์ กรมวชิาการ
49. นางสาวอมรรัตน คํ าแดง กรมวชิาการ
50. นางสาวมธุรส ประภาจนัทร กรมวชิาการ
51. นางสาววลัยพรรณ  สืบรอด กรมวชิาการ



รายชื่อผูเขารวมการประชมุเชิงปฏบิัติการพฒันาแนวทางการเทยีบโอนผลการเรียน

และจดัทํ าคูมอืการเทยีบโอนผลการเรียน

ระหวาง  วันที่  2 – 7  มถิุนายน  2545

ณ โรงแรมเวลคมั จอมเทยีนบชี พัทยา  จังหวดัชลบุรี

1. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาเคร่ืองมือวัดผล (ดร.บุญช ู ชลัษเฐียร) กรมวชิาการ
2. ผูอํ านวยการสํ านักงานทดสอบทางการศึกษา (ดร.ชอบ  ลชีอ)    กรมวชิาการ
3. นางสาวพูนศรี อ่ิมประไพ กรมวชิาการ
4. นางพรทิพย  กลารบ                                                                  กรมการศึกษานอกโรงเรียน
5. นางวนิดา  ศรีเมืองใต                              กรมการศึกษานอกโรงเรียน
6. นายสมชัย  พูนทอง กรมการศึกษานอกโรงเรียน
7. นางสุพัตรา โทวราภา  ศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
8. นางอรุณวตรี กระแสบุตร ศนูยการศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัระยอง
9. นายปญญา ประเสริฐศรี สํ านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ
10. นางสาวรัตนา เทพดลไชย                                                                           กรมอาชีวศกึษา
11. นายสุนทร ยทุธชนะ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
12. นางสาวปริยาพร ญาณะชัย สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
13. นางสาวมัลลิกา ยวุนเตมยี สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
14. นายประยรู มยัโภคา สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
15. นางสาวกชรัตน วธันวิสิต สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
16. นายธรรมรส ศรีเที่ยงตรง กรมการศาสนา
17. นางจิตติมา บัวมาศ กรมศิลปากร
18. นางฑิฆัมพร งามชาลี กรมพลศกึษา
19. นางสาวอรุณี สุภสุข สํ านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ
20. นางสาวจิรัฐยา แกวปอง สํ านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ
21. นางญาณี พัฒนกุล สํ านักงานสภาสถาบันราชภัฏ
22. นายประสงค เอ๊ียวเจริญ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล
23. นายธีรยทุธ เหลาพานิชย สํ านักการศึกษากรุงเทพมหานคร



24. นางสาวสมถวิล วิจิตรวรรณา มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
25. นางสาววาสนา อธิรัตนปญญา สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
26. นางสาวนิภาพรรณ แกนคง ทบวงมหาวทิยาลัย
27. นางเลอสรรค ประดบัสุข ทบวงมหาวทิยาลัย
28. นางสาวสุรางค เจริญสุข กรมสามัญศึกษา
29. นายเอ้ือ จานทอง หนวยศึกษานิเทศก   เขตการศึกษา 12
30. นางสาวสุภาภรณ โอมเริงฤทธิ์ หนวยศึกษานิเทศก   เขตการศึกษา 12
31. นายอุทัย กลายสุข โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห  สิงหเสนี) 2
32. นางเนาวรัตน ต้ังยะฤทธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
33. นางสาวสุภัทรา เขมาชีวะ โรงเรียนสตรีวดัระฆัง
34. นางนิตยา พัวรัตน โรงเรียนวดัปทุมวนาราม
35. นายชวลิต สูงใหญ โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมติร
36. นางจิตรสมร อรรถจนิดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
37. นางสาวนันทา ลนีะเปสนันท โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี
38. นางจิตรียา ไชยศรีพรหม กรมวชิาการ
39. นางสาวไพรวัลย พิทักษสาลี กรมวชิาการ
40. นางสาวพูนศรี อ่ิมประไพ กรมวชิาการ
41. นางกัลยาณี อุตกฤษฏ กรมวชิาการ
42. นางผาณิต ทวศีักดิ์ กรมวชิาการ
43. นางสาวอรนุช อยูทิม กรมวชิาการ
44. นางสาวมธุรส ประภาจันทร กรมวชิาการ
45. นางสาวอมรรัตน คํ าแดง กรมวชิาการ
46. นางสาวเพ็ญนภา แกวเขียว กรมวชิาการ
47. นางสาววลัยพรรณ สืบรอด กรมวชิาการ



รายชื่อผูเขารวมการประชมุการประชุมเชงิปฏิบัติการตรวจสอบและทบทวน

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน

และบรรณาธกิารกิจเอกสารแนวดํ าเนินการเทยีบโอนผลการเรียน

ระหวางวันที่  18 – 22  สิงหาคม  2545

ณ โรงแรมเวลคมั จอมเทยีนบชี เมอืงพทัยา  จงัหวดัชลบรุี

1. รองอธิบดีกรมวชิาการ (นางอารีรัตน  วัฒนสิน)  กรมวชิาการ
2.    ผูอํ านวยการสํ านักงานทดสอบทางการศึกษา (นายชอบ  ลชีอ) กรมวชิาการ
3. นายปญญา  ประเสริฐศรี               สํ านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ
4. นายสุนทร ยทุธชนะ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
5.  นางพัชรี โพธิ์ประสาท                                      กรมสามัญศึกษา
6.  นางสาวสุรางค เจริญสุข กรมสามัญศึกษา
7.  นายเอ้ือ จานทอง หนวยศึกษานิเทศก  เขตการศึกษา 12
8. นางสาวรัตนา เทพดลไชย กรมอาชีวศกึษา
9. นางสาววนิดา  ศรีเมืองใต กรมการศึกษานอกโรงเรียน
10. นางสาวสุพัตรา โทวราภา กรมการศึกษานอกโรงเรียน
11. นายรังษี เอียวสุวรรณ กรมการศึกษานอกโรงเรียน
12. นางสาวจิรัฐยา แกวปอง                      สํ านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ
13. นายประยูร จรเจริญ กรมการศาสนา
14. นางจิตติมา บัวมาศ กรมศิลปากร
15. นางประเทืองทิพย นวพรไพศาล กรมศิลปากร
16. นายธีระยุทธ เหลาพาณชิย สํ านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
17. นายประสงค เอ๊ียวเจริญ สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล
18.  นางสุธิดา หอวัฒนกลุ สํ านักงานสภาสถาบันราชภัฏ
19.  นางสาวนิภาพรรณ แกนคง ทบวงมหาวทิยาลัย
20. นางสาวนันทา ลนีะเปสนันท โรงเรียนอัญสมัชัญศรีราชา
21. นางชยาภรณ พวงมาลยั โรงเรียนอัญสมัชัญศรีราชา
22. นายอุทัย กลายสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2



23. นางเนาวรัตน ต้ังยะฤทธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
24. นางศิริรัตน เชาวนเสฏฐกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
25. นายวิเชียร ควรประกอบกจิ โรงเรียนวดัดอนทอง
26.  นางสาวอังคนา รอดผล โรงเรียนโสตทุงมหาเมฆ
27. นางสาวขวัญจริา อนันต โรงเรียนศรียานุสรณ
28. นางยศพร เสนะวีณนิ โรงเรียนวดัจนัทรประดิษฐาราม
29. นายชวลิต สูงใหญ                        โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมติร
30. นายยทุธชัย เฉลิมชัย ศูนยประสานงานการศึกษาโดยครอบครัว
31. นางอัจฉรา จนัทพลาบูรณ กรมวชิาการ
32. นางทิพวรรณ อูทองทรัพย กรมวชิาการ
33. นายสมทรง ลมิาลัย กรมวชิาการ
34. นางกัลยาณี อุตกฤษฏ กรมวชิาการ
35. นางผาณิต ทวศีักดิ์ กรมวชิาการ
36. นางสาวอรนุช อยูทิม กรมวชิาการ
37. นางเพ็ญนภา แกวเขียว กรมวชิาการ
38. นางสาวอมรรัตน คํ าแดง กรมวชิาการ
39. นางสาวมธุรส ประภาจันทร กรมวชิาการ
40. นางสาววลัยพรรณ สืบรอด กรมวชิาการ



รายชือ่ผูเขารวมการประชุมปฏบิตักิารทบทวนแนวด ําเนนิการเทยีบโอนผลการเรยีน
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ณ โรงแรมอูทองอินน อํ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

1. รองปลัดกระทรวงศกึษาธิการ (นายอํ ารุง จนัทวานิช) สํ านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ
2. รองอธิบดีกรมวชิาการ (นายประสาท  สอานวงศ) กรมวชิาการ
3. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาเคร่ืองมือวัดผล (นางบุญช ู ชลัษเฐียร) กรมวชิาการ
4. ผูอํ านวยการสํ านักงานทดสอบทางการศึกษา (นายชอบ  ลชีอ) กรมวชิาการ
5. นางสาวสุรางค  เจริญสุข กรมสามัญศึกษา
6. นางจินตนา  คํ าพุด กรมสามัญศึกษา
7. นายอุทยั  กลายสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2
8. นางสาวสุภา  ยิม้สรวล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
9. นางเนาวรัตน  ต้ังยะฤทธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
10. นางสาวรัตนา  เทพดลไชย กรมอาชีวศกึษา
11. นางพรทิพย  กลารบ กรมการศึกษานอกโรงเรียน
12. นางสาววนดิา  ศรีเมืองใต กรมการศึกษานอกโรงเรียน
13. นางศุทธนิี  งามเขตต กรมการศึกษานอกโรงเรียน
14. นางสาววรรณพร  ศิริพละ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
15. นางวลัย  ดิลกวฒันา สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
16. นางสาวจิรัฐยา  แกวปอง สํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
17. นางจิตติมา  บัวมาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
18. นายประสงค  เอ๊ียวเจริญ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
19. นายธีระยุทธ  เหลาพาณชิย สํ านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
20. นางสาวอัมพา  สุวรรณศรี ทบวงมหาวทิยาลัย
21. นางสาวนิภาพรรณ  แกนคง ทบวงมหาวทิยาลัย
22. นายปญญา  ประเสริฐศรี สํ านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ
23. นายไพบูลย  แจมพงษ สํ านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ



24. นางจิตรียา  ไชยศรีพรหม กรมวชิาการ
25. นางสาวไพรวัลย  พิทักษสาลี กรมวชิาการ
26. นางทิพวรรณ  อูทองทรัพย กรมวชิาการ
27. นางกัลยาณี  อุตกฤษฎ    กรมวชิาการ
28. นางสาวอรนุช   อยูทิม กรมวชิาการ
29. นางสาวอมรรัตน  คํ าแดง กรมวชิาการ
30. นางสาวมธุรส  ประภาจนัทร กรมวชิาการ
31. นางสาววลัยพรรณ  สืบรอด กรมวชิาการ
32. นางสาวลัชชา  ชุณหวจิติรา กรมวชิาการ











ที่ปรกึษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (คุณหญงิกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายอํ ารงุ จันทวานชิ)
อธิบดีกรมวิชาการ (นายประพัฒนพงศ  เสนาฤทธิ)์
รองอธิบดีกรมวิชาการ (นายประสาท  สอานวงศ))
รองอธิบดีกรมวิชาการ (นางอารีรัตน  วัฒนสนิ)
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาเครือ่งมือวัดผล (นางบุญชู  ชลัษเฐียร)
ผูอํ านวยการสํ านกัทดสอบทางการศึกษา (นายชอบ  ลีชอ)

กํ าหนดกรอบแนวคดิ
คณะทํ างานพัฒนาระบบการเทียบความรูและแนวปฏบัิติในการเทยีบโอนผลการเรยีน

ศึกษาคนควา เรียบเรียงและปรับปรงุเอกสารตนฉบับ
คณะทํ างานพฒันาแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
นางกัลยาณ ี อุตกฤษฏ
นางสาวอมรรตัน  คํ าแดง

หนวยงานรับผิดชอบ
สํ านักทดสอบทางการศึกษา  สํ านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะเลขานุการ
นางกัลยาณี อุตกฤษฏ
นางสาวอรนชุ อยูทมิ
นางสาวอมรรตัน คํ าแดง
นางสาวมธรุส ประภาจนัทร
นางสาววลยัพรรณ สืบรอด

พิมพตนฉบับ
นางสาวนงนชุ จิวาลักษณ

คณะผูจัดทํ า


