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  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน 
เขาสูการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  สืบเนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศหลักการและแนวทางการดําเนินงาน
เทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา (รายละเอียด  
ดังประกาศแนบทาย)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทําเอกสารแนวดําเนินการเทียบโอน
ผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา เพื่อเปนแนวทาง    
ใหสถานศึกษาสามารถดําเนินงานเทียบโอนผลการเรียนไดอยางเปนระบบดวยนั้น  จากการติดตาม          
การดําเนินงานปรากฏวาแนวทางในบางประเด็นไมไดกําหนดรายละเอียดไวเพือ่ถือปฏิบตัเิปนแนวทางกลาง 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน สถานศึกษาสามารถจัดทํารายวิชาในแตละกลุมเพื่อให
ครบถวนตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสามารถจัดทําสาระการเรียนรู
เพิ่มเติมเปนหนวยการเรียนรูรายวิชาใหม ๆ รายวิชาที่มีความเขมขึ้นไดอยางหลากหลาย จึงทําใหการจัดการ
เรียนการสอน จํานวนเวลา หรือจํานวนหนวย มีความแตกตางกันในแตละสถานศึกษา ดังนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดจัดทําแนวปฏิบัติเฉพาะการเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษา
ในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นเปนแนวทางกลางเกี่ยวกับการใหจํานวนหนวย    การใหผลการเรียน   
การบันทึกผลการเรียน/ผลการเทียบโอน  และการคิดผลการเรียนเฉลี่ย เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น 

  ทั้งนี้  การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนดังกลาวใหเปนดุลยพินิจของสถานศึกษาที่
รับเขาเรียน  โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของนักเรียนแตละคน    และคํานึงถึงคุณภาพของ
ผูเรียนเปนสําคัญ     
 

 ความหมายของคําที่เก่ียวของ 
 

  การเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง  การนําผลการเรียน  ผลการเรียนรู ซ่ึงเปนความรู 
ทักษะ หรือประสบการณการทํางาน  การฝกอาชีพ  มาเทียบโอนเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตอเนื่อง   
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน   
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา 
  การศึกษาในระบบ  หมายถึง  การศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  
ระยะเวลาของการศึกษา   การวัดและประเมินผล   ซ่ึงเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 
  การศึกษานอกระบบ  หมายถึง  การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย  
รูปแบบ  วิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซ่ึงเปนเงื่อนไขสําคัญของ
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การจัดการศึกษา   โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของแตละบุคคลและแตละกลุม 
  การศึกษาตามอัธยาศัย  หมายถึง   การศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความ
สนใจ  ศักยภาพ  ความพรอม และโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม ส่ือ 
หรือแหลงความรูอ่ืน ๆ  
  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  หมายถึง  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแกผูเรียนโดย
บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาซึ่งเปนผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
  การจัดการศึกษาโดยศูนยการเรียน  หมายถึง  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ศูนยการเรียน   
ซ่ึงสถานประกอบการจัดตั้งขึ้น 
  การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  หมายถึง  การศึกษาตามหลักสูตรเฉพาะ หรือหลักสูตร    
ฝกอบรมตามความตองการของกลุมเปาหมาย 
  การศึกษาหลักสูตรเฉพาะ  หมายถึง  การศึกษาเฉพาะทางที่จัดโดยกระทรวง ทบวง กรม 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น  ที่จัดตามความตองการและความชํานาญของหนวยงานนั้น  
  การฝกอาชีพ  หมายถึง  การฝกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู  ฝมือ  และทัศนคติ จนทําใหผูรับ
การฝกสามารถทํางานในสาขาอาชีพที่รับการฝกไดอยางมีประสิทธิภาพ  อาจเปนการฝกทางดานอาชีพ 
ในรูปแบบตาง ๆ  เชน  ทางดานชาง  ทางดานธุรกิจ  เปนตน    สําหรับผูที่มีงานทําอยูแลวหรือผูที่ไมมีงาน
ทํา  หรือเปนนักเรียน/นักศึกษา ทําการฝกในสถานประกอบการ  ในหนวยงานของรัฐและเอกชน  หรือ
จากแหลงการเรียนรูตาง ๆ   
  ประสบการณการทํางาน หมายถึง  ความสามารถ ทักษะ ที่สะทอนถึงคุณคาที่เกิดขึ้นจาก
การสั่งสมประสบการณในการทํางาน   
 

 หลักการพื้นฐานในการเทียบโอนผลการเรียน 
 

 ๑. กระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา 
 ๒. คํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ 
 ๓. ยอมรับผลการดําเนินงานของโรงเรียนเดิม 
 ๔. ยึดหลักความเปนธรรม  โปรงใส  และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
 
 

 แนวทางการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนสามารถพิจารณาไดดังนี้ 
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 ๑. พิจารณาจากเอกสารแสดงผลการเรียน/ผลการเรียนรู เชน ระเบียนแสดงผลการเรียน 
ประกาศนียบัตร  ใบรับรองผลการศึกษา  สมุดบันทึกผลการเรียนรู  หรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึง ความรู 
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณของผูขอเทียบโอน   
 ๒. ประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่มีมากอน  ของผูขอเทียบโอน  
 การดําเนินงานเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาในแนวทาง  ดังนี้ 
 ๑. การพิจารณาระดับชั้นการศึกษา การพิจารณาเทียบโอนเขาสูช้ันเรียนในระดับการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน  ใหพิจารณาเทียบโอนจากผลการเรียนเดิมโดยยึดหลักการเทียบชั้นตอช้ันปที่เรียนตามผลการเรียน
ที่ ผู เรียนมีอยู  ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  หรือช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖   
ตัวอยางเชน 
  ๑.๑ เทียบโอนผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒   เพื่อเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  
หรือเทียบโอนผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕   เพื่อเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
  ๑.๒ เทียบโอนผลการเรียนเกรด  ๒  จากหลักสูตรตางประเทศ  เพื่อเขาเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓   หรือเทียบโอนผลการเรียนเกรด ๕   เพื่อเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
  ๑.๓ เทียบโอนผลการเรียนเกรด ๖ จากหลักสูตรตางประเทศ เพื่อเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑  หรือเทียบโอนผลการเรียนเกรด ๙  เพื่อเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ในกรณีนี้ หากผูเรียน
ตองการขอใบเทียบความรู/ใบเทียบวุฒิการศึกษา ใหนําหลักฐานการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจาก
ตางประเทศไปขอเทียบความรู/เทียบวุฒิการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๒. บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษา 
   เพื่อใหระบบการดําเนินงานเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษามีมาตรฐานเปนที่
ยอมรับและใหความมั่นใจตอสังคม   สถานศึกษาที่รับนักเรียนเขาเรียนในฐานะผูที่ทําหนาที่เทียบโอนผล
การเรียน  และสถานศึกษาที่ผูเรียนนําความรู/ผลการเรียนรูมาขอโอนในฐานะผูสงตอ จึงตองดําเนินการใน
สวนตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการเทียบโอนดวย   เชน  การจัดทําระเบียบ/แนวปฏิบัติการเทียบโอนของ
สถานศึกษา    การแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน   การจัดทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษา   
การจัดทําเอกสาร/หลักฐานการเทียบโอน    มีวิธีการดําเนินงานดังนี้ 
   ๒.๑ จัดทําระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา     
เพื่อเปนหลักในการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน และสําหรับผูที่ตองการเขาศึกษาตอเนื่องจะไดทราบ
ขอกําหนดของสถานศึกษาและใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจสมัครเขาเรียน     
   ๒.๒ แตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนซึ่งเปนบุคลากรภายในสถานศึกษา 
เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนและประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณของผูขอเทียบโอน โดยหัวหนาสถานศึกษาเปนผูอนุมัติผลการเทียบโอน  สถานศึกษาอาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมได และกรรมการหรืออนุกรรมการควรมีความรูพื้นฐานที่สอดคลองกับ
สาระการเรียนรูที่จะเทียบโอน หากมีความจําเปนสถานศึกษาสามารถเชิญผูมีประสบการณหรือ
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ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากภายนอกเขารวมเปนกรรมการหรืออนุกรรมการ    ทั้งนี้ การพิจารณาเทียบโอน
ผลการเรียนควรมีระบบ หลักเกณฑ และวิธีการที่ชัดเจน    
   ๒.๓ จัดทําเอกสาร/หลักฐาน เพื่อใชประกอบการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนและ                  
การประเมิน    
    สถานศึกษาเดิมที่ผูเรียนไดเรียนจนมีความรู ทักษะ ประสบการณ และนําไป      
ขอเทียบโอนที่สถานศึกษาแหงใหม     จะตองจัดทําเอกสาร  หลักฐาน ที่แสดงผลการเรียน / ผลการเรียนรู    
ที่ผูเรียนไดรับ และขอมูลอ่ืน ๆ ที่จําเปนเพื่อการสงตอไปยังสถานศึกษาที่รับเทียบโอนใหสามารถพิจารณา
เทียบโอนผลการเรียนไดอยางเหมาะสมกับตัวนักเรียน  
    สถานศึกษาที่ รับเทียบโอนจะตองจัดทําเอกสารเพื่อใชประกอบการพิจารณา        
เทียบโอน  เชน  แบบคํารองหรือแบบยื่นความจํานงขอเทียบโอน  แบบประเมิน  แบบเสนอขออนุมัติผล   
การเทียบโอน  ใบแจงผลการเทียบโอน  ทะเบียนผูขอเทียบโอน  เปนตน    นอกจากนั้น ยังตองจัดทํา
เอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่แสดงผลการเรียนของนักเรียนขณะที่ไดเรียนอยูในโรงเรียน 
   ๒.๔ กําหนดคุณสมบัติของผูขอเทียบโอนผลการเรียน 
    สถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียนเปนผูกําหนดคุณสมบัติของผูขอเทียบโอน 
โดยผูขอเทียบโอนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียนในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกอนยื่นความจํานงขอเทียบโอน  
และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนด 
   ๒.๕ กําหนดชวงเวลาในการยื่นความจํานงขอเทียบโอนผลการเรียน 
   (๑) สถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียนควรกําหนดชวงเวลาการเทียบโอน  
ผลการเรียนในชวงตนปการศึกษากอนเปดภาคเรียน หรือในชวงตนภาคเรียนแรกที่รับสมัครนักเรียน        
เขาเรียน  เพื่อการวางแผนการเรียนรวมกันที่เหมาะสมกับนักเรียน   หากผูขอเทียบโอนมีความจําเปน     
ไมสามารถ  ยื่นความจํานงขอเทียบโอนไดตามเวลาที่สถานศึกษากําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา  
ที่รับเทียบโอน และในการเทียบโอนผลการเรียนใหเทียบโอนใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้น ๆ 
   (๒) ในระหวางที่ศึกษาอยู  หากนักเรียนประสงคจะไปศึกษาหรือเสริมความรู  
ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ เปนการเพิ่มเติมในภายหลัง  นักเรียนจะตองแสดงความจํานง 
ตอสถานศึกษาและตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน   การไปศึกษาจากแหลงการเรียนรูอ่ืน
อาจมีการประเมินผลการเรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษาและแหลงการเรียนรู      ทั้งนี้ การเทียบโอน
ผลการเรียนรูใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน และเปนไปตามหลักเกณฑการไปศึกษาหรือ
เสริมความรู ทักษะจากแหลงการเรียนรูอ่ืนและตามชวงเวลาที่สถานศึกษากําหนด 
   ๒.๖ พิจารณาอายุของผลการเรียน/ผลการเรียนรูที่นักเรียนนํามาขอเทียบโอน 
    ใหสถานศึกษาที่รับเทียบโอนพิจารณาวาเปนผลการเรียนที่นักเรียนไดรับมาเมื่อใด 
หากเปนผลการเรียนที่ไดศึกษาเปนระยะเวลานานมาแลวและมิไดรับการพัฒนาหรือเสริมเพิ่มเติมความรู 
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ทักษะแตอยางใด สถานศึกษาอาจไมรับเทียบโอนได     ทั้งนี้  ใหพิจารณาบนพื้นฐานธรรมชาติของวิชา  
ความทันสมัยของวิชา  ทันตอเหตุการณ  และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน เพื่อที่จะนํามา
เชื่อมตอกับความรูตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
  ๓. การประเมิน 
   การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณของผูขอเทียบโอน สามารถ
ประเมินดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย   เชน   การประเมินแฟมสะสมผลงาน     การทดสอบ
มาตรฐาน  การสอบปากเปลา  การปฏิบัติจริง  เปนตน      สถานศึกษาตองมีระบบการประเมินที่มีมาตรฐาน 
มีความเที่ยงตรง  ถูกตองตามหลักวิชา  เชื่อถือได  สถานศึกษาที่เทียบโอนอาจขอความรวมมือจากองคกร
หรือหนวยงานที่มีหนาที่ประเมินในสวนที่เกี่ยวของกับเครื่องมือและวิธีการ   หรือขอความรวมมือจาก    
ผูประเมินที่มีความรู  ประสบการณ  ในสาขาวิชาที่ตองการประเมิน 
  ๔. วิธีปฏิบัติและการจัดเขาชั้นเรียน 
   ๔.๑ ในกรณีที่เปนการเทียบโอนจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาสูหลักสูตร      
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหพิจารณาพื้นความรูช้ันสุดทายที่ไดเรียนและจัดเขาเรียนตอเนื่องในชั้นที่ไดเรียนอยูเดิม     
   ๔.๒ เมื่อนักเรียนไดรับการเทียบโอนผลการเรียนแลว หากสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
เห็นวายังมีสาระ/รายวิชา/กิจกรรมใดที่ตองจัดใหเรียนเสริมเพื่อใหมีความรูพื้นฐานดีขึ้น หรือเปนรายวิชา   
ที่สถานศึกษาเนนความเปนเลิศ หรือมีความจําเปนตองเรียนเพื่อใหครบตามเงื่อนไขการจบชวงชั้นหรือ
ครบตามโครงสรางของหลักสูตร สถานศึกษาอาจจัดสอนเสริมหรือใหลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามความจําเปน
และจัดในชวงเวลาที่ เหมาะสม   การจัดสอนเสริมหรือจัดใหเรียนเพิ่มเติมจะตองคํานึงถึงประโยชน                     
ที่จะนําไปใชในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นหรือในระดับอุดมศึกษาดวย หรือหากปรากฏวาเปนรายวิชา    
ที่ไมตรงกับที่ปรากฏในโครงสรางหลักสูตรที่รับเขาเรียน  อาจกําหนดและขอบรรจุช่ือรายวิชานั้นไว           
ในหลักสูตรได    ทั้งนี้ ผูขอเทียบโอนจะตองเรียนตอเนื่องและจบการศึกษาตามเกณฑการจบชวงชั้นของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่รับเทียบโอน    สําหรับรายวิชาที่ยังไมมีการตัดสินผลการเรียน ใหสถานศึกษาที่รับ
เทียบโอนพิจารณาวาสามารถจัดเปนรายวิชาใดในหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อจัดใหเรียนเพิ่มเติม  หรือ
ดําเนินการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
   ๔.๓ จํานวนหนวยกิต/หนวยการเรียน/หนวยน้ําหนัก  ที่ ผูขอเทียบโอนไดรับจาก         
การเทียบโอนผลการเรียน ใหพิจารณาความรูและทักษะสําคัญที่ไดเรียน เพื่อประกอบการพจิารณาเทยีบโอน     
ทั้งนี้ เพื่อใหครบตามเกณฑการจบชวงชั้นของหลักสูตรสถานศึกษาที่รับเทียบโอน    
   ๔.๔ ผูขอเทียบโอนจะตองมีเวลาเรียนอยูในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อยางนอย ๑ ภาคเรียน  
เพื่อการศึกษาอบรมบมเพาะตามจุดเนนและปรัชญาการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนและจบชวงชั้น
ตามเกณฑของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน 
  ๕. การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยน   
   ใหถือปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไวแลว 
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 ๖. การใหจํานวนหนวย   การใหผลการเรียน  การบันทึกผลการเรียน และการคิดผลการเรียนเฉลี่ย 
  การใหจํานวนหนวยกิต/หนวยการเรียน/หนวยน้ําหนัก   การใหผลการเรียน  การบันทึก
ผลการเรียน และการคิดผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชา/สาระ/กิจกรรม ที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรียนจาก
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ   หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน  
หลักสูตรเฉพาะ หลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรตางประเทศ จากการศึกษาที่จัดโดยครอบครัว  ประสบการณ
การทํางาน การฝกอาชีพ ฯลฯ เพื่อเขาศึกษาตอการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษา
สามารถพิจารณาจากรูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนได  ดังนี้ 

 รูปแบบการเทียบโอนผลการเรียน 

  ผลการเรียน/ผลการเรียนรูของผูขอเทียบโอนอาจเกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย สําหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถจําแนกออกเปน
การศึกษาในลักษณะตาง ๆ  ไดแก  การศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรเฉพาะ  การศึกษาที่จัดโดย
ครอบครัว  ศูนยการเรียน  การฝกฝมือ  การฝกอาชีพ  รวมทั้งประสบการณการทํางานจากแรงงานไทย   
ในประเทศและ ตางประเทศ  เปนตน   สามารถนํามาสรุปแนวทางการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเขาสู
การศึกษาในระบบในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีการใหจํานวนหนวย การใหผลการเรยีน การบนัทกึ
ผลการเรียน และการคิดผลการเรียนเฉลี่ยได   ดังนี้ 
 ๑. การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบเขาสูการศึกษาในระบบ 
 ๒. การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบเขาสูการศึกษาในระบบ 
 ๓. การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
   เขาสูการศึกษาในระบบ 
 ๔. การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนจากการจัดการศึกษาโดยศูนยการเรียน 
  การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเฉพาะ การฝกอาชีพ ประสบการณการทํางาน 
  เขาสูการศึกษาในระบบ 

  ๕. การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาตามหลักสูตรตางประเทศเขาสู   
    การศึกษาในระบบ 

  หมายเหตุ     
  ๑. สถานศึกษาเดิม   หมายถึง   สถานศึกษาที่นักเรียนไดเรียนมากอนและมีผลการเรียน 
ที่จะนํามาขอรับการเทียบโอน 
                     ๒. สถานศึกษาใหม  หมายถึง  สถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน     เปน
สถานศึกษาที่นักเรียนประสงคจะเขาศึกษาตอเนื่อง   
  สําหรับแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ใหเปนไปตามตารางดังตอไปนี้ 
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แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรยีนเขาสูการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

แนวทาง        
การพิจารณา 

การเทียบโอนจากการศึกษาในระบบ
เขาสูการศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ
เขาสูการศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวเขา

สูการศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษา
โดยศูนยการเรยีน   การศึกษาตาม  
หลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรเฉพาะ 
ประสบการณการทํางาน    การฝก 
อาชีพ   เขาสูการศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษา
ตามหลักสูตรตางประเทศ 
เขาสูการศึกษาในระบบ 

วิธีปฏิบัติในการ
จัดเขาชั้นเรียน 

๑. เทียบโอนรายวิชา/สาระ/กิจกรรม ที่
ผ านการตั ดสินผลการ เรี ยนจาก
สถานศึกษาเดิมไดทั้งหมด และจัดเขา
ชั้นเรียนตอเนื่องจากที่เรียนอยูเดิม เชน 
จบ ป.๑ จัดเขาเรียน ป.๒ สถานศึกษา
อาจประเมินบางรายวิชาที่จําเปนเพื่อ
การตรวจสอบความรูพื้นฐาน 
๒.รายวิชา/สาระ/กิจกรรม ที่ยังไมได
ตัดสินผลการเรียน ใหประเมินตาม
เกณฑที่สถานศึกษากําหนด  หากไม
ผานตามเกณฑใหลงทะเบียนเรียน
เพิ่มเติม 

เทียบโอนหมวดวิชา/สาระ/กิจกรรม ที่
ผ านการตั ดสิ นผลการ เ รี ยนจ าก
สถานศึกษาเดิม   
๑. เรียนผานอยางนอย ๓ หมวดวิชา   
จัดใหเรียนปที่ ๒  ของชวงชั้น และ
ลงทะเบียนเรียนตอไปตามปกติ 
๒. เรียนผานอยางนอย ๖ หมวดวิชา 
จัดใหเรียนปที่  ๓  ของชวงชั้น  และ
ลงทะ เบี ยน เรี ยนต อในรายวิชา ที่
จําเปนตองเรียนเพื่อใหครบตามเกณฑ
การจบช วง ชั้นตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาใหมที่รับเขาเรียน 

๑ .ให นํ า ผ ล ก า ร วั ด แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ข อ ง เ ข ตพื้ น ที่
การศึกษามาประกอบการ
พิจารณา 
 ๒.ใหสถานศึกษาประเมิน
ความรู ทักษะ ประสบการณ 
เพื่อการจัดเขาชั้นเรียน 
 

พิจารณาความรู ทักษะ ประสบการณ
ที่ขอเทียบโอนวาตรงกับรายวิชา/
สา ร ะ /กิ จ ก ร รม ใด  จึ ง ทํ า ก า ร
ประเมิน หากปรากฏวาชื่อไมตรง
กับที่ปรากฏในโครงสรางหลักสูตร
ใหกําหนดและบรรจุชื่อนั้นไวใน
หลักสูตร 
 

๑.สําเร็จการศึกษาภาคเรียนใด 
ชั้นปใด ใหพิจารณาเทียบโอน 
ภาคเรียนตอภาคเรียน  ปตอ
ป โดยนําพื้นความรูสามัญ
เดิมมาประกอบการพิจารณา 
หรืออาจประเมินเพิ่มเติมเพื่อ
ตรวจสอบความรูพื้นฐาน 
๒. รายวิชา/สาระ/กิจกรรม ที่
ยังไมไดเทียบโอนเนื่องจาก
ยังไมตัดสินผลการเรียน ให
ป ร ะ เ มิ น ต า ม เ ก ณ ฑ ที่
สถานศึกษากําหนด  

จํานวนหนวย
กิต/หนวยการ
เรียน/หนวย
น้ําหนัก 

พิจารณาแลวเห็นวาเทียบโอนผลการ
เรียนไดจํานวนหนวยใหเปนไปตาม
โครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา
เดิม 

พิจารณาแลวเห็นวาเทียบโอนผลการ
เรียนไดจํานวนหนวยใหเปนไปตาม
โครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา
ใหม 

จํานวนหนวยใหเปนไปตาม
เกณฑ ที่สถานศึกษาใหม
กําหนด 

ใหจํานวนหนวยของรายวิชา/สาระ
ตามเกณฑของสถานศึกษาใหม 
สําหรับกจิกรรมไมใหจํานวนหนวย 

จํานวนหนวยใหเปนไปตาม
โครงสร า งหลั กสู ตรของ
สถานศึกษาที่รับเขาเรียน 

 



 

๘
แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ตอ) 

 
 

แนวทาง        
การพิจารณา 

การเทียบโอนจากการศึกษา   ใน
ระบบ  เขาสูการศึกษา ในระบบ  

การเทียบโอนจาก 
การศึกษานอกระบบ    

เขาสูการศึกษาในระบบ    

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว
เขาสูการศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษา
โดยศูนยการเรยีน    การศึกษาตาม    
หลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรเฉพาะ   
ประสบการณการทํางาน    การฝก

อาชีพ  
 เขาสูการศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษาตาม 
หลักสูตรตางประเทศ 
เขาสูการศึกษาในระบบ 

ผลการเรียน / 
ผลการประเมิน 

ยอมรับผลการเรียนของสถานศึกษา
เดิม 

ไมตองใหผลการเรียนใน
รายวิชา/สาระ/กิจกรรม ที่
ไดจากการเทียบโอน 

ยอมรับผลการประเมินของ
เขตพื้ นที่ ม า เป นส วน 
ประกอบในการพิจารณา 

ผลก า รป ร ะ เ มิ น ความรู  ทั กษะ 
ประสบการณ ให เ ป น ไปต ามที่
สถานศึกษาใหมกําหนด 

ผลการประเมินเพิ่มเติมใหเปนไปตามที่
สถานศึกษากําหนด 

การบันทึกผล
การเรียนในใบ
แสด งผลก า ร
เรียน 

๑.ไมตองนํารายวิชาและผลการเรียน
เดิมกรอกในใบแสดงผลการเรียน
ของสถานศึกษาใหม แตใหแนบใบ
แสดงผลการเรียนเดิมไวกับใบ
แสดงผลการเรียนใหมและบันทึก
จํานวนหนวยที่ไดรับการเทียบโอน
ตามโครงสร า งหลั กสู ตรของ
สถานศึกษาเดิมไวในชองหมายเหตุ 
๒.รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่ยังไมได
ตัดสินผลการเรียน และไดรับการ
ประเมิน  ใหนําผลการประเมิน
กรอกในชองหมายเหตุ 

ไมตองนําหมวดวิชาและ
ผลการเรียนเดิมกรอกใน
ใบแสดงผลการเรียนของ
สถานศึกษาใหม  แตให
แนบใบแสดงผลการเรียน
เดิมไวกับใบแสดงผลการ
เ รี ย น ใหม แ ล ะบั นทึ ก
จํานวนหนวยที่ไดรับการ
เทียบโอนตามโครงสราง
หลักสูตรของสถานศึกษา
ใหมไวในชองหมายเหตุ 

ไมตองนํารายวิชา ผลการ
เ รี ย น /ผ ล ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินเดิมของเขตพื้นที่
กรอกในใบแสดงผลการ
เรียนของสถานศึกษาใหม 
แตใหแนบเอกสารเดิมไว
กับใบแสดงผลการเรียน
ใหมและบันทึกขอมูลและ
จํานวนหนวยที่ไดรับการ
เ ที ย บ โ อน ไ ว ใ น ช อ ง   
หมายเหตุ 

นําผลการประเมินความรู  ทักษะ 
ประสบการณกรอกในใบแสดงผล
การเรียน 

๑.ใหกรอกรายชื่อและจํานวนหนวยตาม
รายวิชาของสถานศึกษาที่รับเขาเรียนในใบ
แสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่รับเขา
เรียนโดยไมตองกรอกผลการเรียน และแนบ
ใบแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม
และสถานศึกษาที่รับเขาเรียนไวดวยกัน  
และบันทึกผลการเทียบโอนไวในชองหมาย
เหตุ 
๒.รายวิชาที่ยังไมไดตัดสินผลการเรียนและ
สถานศึกษาที่รับเขาเรียนไดประเมินผลการ
เรียนแลว  ใหนาํผลการประเมินกรอกไวใน
ชองหมายเหต ุ

 
 



 

๙
 

แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ตอ) 
 
 
 

แนวทาง        
การพิจารณา 

การเทียบโอนจากการศึกษา   ใน
ระบบ  เขาสูการศึกษา ในระบบ  

การเทียบโอนจาก 
การศึกษานอกระบบ    

เขาสูการศึกษาในระบบ    

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว
เขาสูการศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษา
โดยศูนยการเรยีน    การศึกษาตาม    
หลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรเฉพาะ   
ประสบการณการทํางาน    การฝกอาชีพ  

 เขาสูการศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษาตาม 
หลักสูตรตางประเทศ 
เขาสูการศึกษาในระบบ 

การคิดผลการ
เรียนเฉลี่ย 

การคิดผลการเรียนเฉลี่ยใหนําผล
การเรียนและจํานวนหนวยจาก
สถานศึกษาเดิมมาคิดรวมกับผล
การเรียนและจํานวนหนวยที่ไดจาก
การเรียนในสถานศึกษาใหมและคิด
ผลการเรียนเฉลี่ยรวมตลอดชวงชั้น 

การคิดผลการเรียนเฉลีย่ให
คิดจากรายวิชาที่มีจํานวน
หนวยและระดับผลการ
เ รี ย น ที่ ไ ด เ รี ย น ใ น
สถานศึกษาใหม 

การคิดผลการเรียนเฉลี่ย
ให คิดจากรายวิชา ที่ได
จ า ก ก า ร เ รี ย น ใ น
สถานศึกษาใหม โดยนํา
ผลการประเมินของเขต
พื้ นที่ ที่ มี ร ะดั บผลการ
เรียนมาคิดรวม 

การคิดผลการเรียนเฉลี่ยใหคิดจาก
ร า ย วิ ช า ที่ ไ ด จ า ก ก า ร เ รี ย น ใน
สถานศึกษาใหม โดยไมตองนําผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม รู  ทั ก ษ ะ 
ประสบการณ มาคิดรวม 

๑.ใหคิดผลการเรียนเฉลี่ยจากรายวิชาที่มี
จํานวนหนวยและระดับผลการเรียนที่ได
จากการเรียนในสถานศึกษาใหม  
๒.รายวิชาที่ยังไมไดตัดสินผลการเรียนจาก
หลักสูตรตางประเทศ ที่สถานศึกษาที่รับเขา
เรียนไดประเมินแลวและไดระดับผลการเรียน 
ใหนํามาคิดผลการเรียนเฉลี่ยรวมกับผลการ
เรียนที่ไดจาก การเรียนในสถานศึกษาที่รับเขา
เรียนตลอดชวงชั้น 

 



 
คณะผูจัดทํา 

 
ที่ปรึกษา 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางพรนิภา  ลิมปพยอม) 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางอารีรัตน  วัฒนสิน) 
ผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 
(นายชอบ  ลีชอ) 
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาเครื่องมือวัดผล (นางบุญชู  ชลัษเฐียร) 

 

พิจารณาตนฉบับ 
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาเครื่องมือวัดผล (นางบุญชู  ชลัษเฐียร) 
รองผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา (นางจิตรียา  ไชยศรีพรหม) 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการพัฒนางานวิชาการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 

คณะทํางาน 
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาเครื่องมือวัดผล (นางบุญชู  ชลัษเฐียร) ประธาน 
รองผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา (นางจิตรียา  ไชยศรีพรหม) 
นายสมทรง  ลิมาลัย 
นางสาวพนูศรี  อ่ิมประไพ 
นางนิรมล  ตูจนิดา 
นางศุจีภรณ  อูทองทรัพย 
นางกัลยาณี  อุตกฤษฏ 
นางสาวมธุรส  ประภาจนัทร 

 

จัดทําตนฉบับรูปเลม 
 นางกัลยาณี  อุตกฤษฏ 
 นางสาวจินดา  เอี่ยมสะอาด 
 
 
 
 




