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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ สพม.เขต 12 กระทรวงศึกษำธิกำร  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
 2. พิจำรณำจำกเอกสำร หลักฐำนกำรศึกษำหรือหลักฐำนอื่นหรือประเมินจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ หรือ
ประสบกำรณ์ของผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีกำรที่หลำกหลำย ไม่ซับซ้อน ทั้งน้ีให้ค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้เทียบโอนผลกำร
เรียนเป็นส ำคัญ 
 3. พิจำรณำเทียบโอนผลกำรเรียนเพื่อกำรศึกษำต่อโดยพิจำรณำรูปแบบกำรศึกษำและหลักสูตรที่อยู่ในระดับเดียวกัน 
 
 แนวทำงกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
  1. กำรเทียบโอนผลกำรเรียนใหพ้ิจำรณำจำกรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำลักษณะกำรจัดหลักสูตร และสำระกำร
เรียนรู้ซึ่งมีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่รับเทียบโอน 
  2. ช่วงเวลำในกำรเทียบโอนผลกำรเรียน ด ำเนินกำรได้ 2 กรณีดังน้ี 
  กรณีท่ี 1 กำรเทียบโอนผลกำรเรียนที่เกิดขึ้นจำกสภำพกำรณ์ ต่ำงๆ ได้แก่ กำรย้ำยสถำนศึกษำ กำรเปล่ียนรูปแบบ
กำรศึกษำ กำรย้ำยหลักสูตรให้ด ำเนินกำรในช่วงก่อนเปิดภำคเรียนแรกหรือต้นภำคเรียนแรกที่สถำนศึกษำรับผู้ขอเทียบโอน
เป็นนักเรียน/นักศึกษำ เพื่อกำรวำงแผนกำรเรียน ทั้งน้ีสถำนศึกษำควรด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียนให้แล้วเสร็จภำยใน 
1 ภำคเรียน ถ้ำมีเหตุจ ำเป็นผู้ขอเทียบโอนไมส่ำมำรถขอเทียบโอนได้ภำยในช่วงเวลำที่ก ำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถำนศึกษำ 
  กรณีท่ี 2 กำรเทียบโอนควำมรู้ทักษะ หรือประสบกำรณ์จำกแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถำนประกอบกำร สถำน
ประกอบอำชีพอิสระ สถำบันทำงศำสนำสถำบันฝึกอบรมวิชำชีพ บ้ำนเรียน (Home School) ฯลฯ ให้ด ำเนินกำรต้นภำค
เรียนหรือก่อนภำคเรียน โดยสถำนศึกษำที่รับเทียบโอนก ำหนดรำยวิชำ/หมวดวิชำ จ ำนวนหน่วยกิต/หน่วยกำรเรียน ที่จะ
รับเทียบโอนตำมควำมเหมำะสม รวมทั้งกรณีของผู้ก ำลังเรียนและประสงค์จะไปศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ซึ่งจะต้องได้รับ
อนุญำตจำกหัวหน้ำสถำนศึกษำก่อน 
  3. กำรก ำหนดอำยุของผลกำรเรียนที่ขอเทียบโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถำนศึกษำที่รับเทียบโอนโดยพิจำรณำบน 
พื้นฐำนของธรรมชำติวิชำ ควำมทันสมัย ทันต่อเหตุกำรณ์และสอดคคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบัน 
     4. กำรพิจำรณำใหผลกำรเรียนในรำยวิชำ/หมวดวิชำที่ไดจำกกำรเทียบโอนผลกำรเรียนใหผลกำรเรียนตำม
หลักฐำนเดิมที่ปรำกฏหรือใหผลกำรเรียนใหมที่ไดจำกกำรประเมินดวยเครื่องมือและวิธีกำรที่หลำกหลำย 
    5. นักเรียนที่ไดรับกำรเทียบโอนผลกำรเรียนตองศึกษำตอเน่ืองในสถำนศึกษำที่รับเทียบโอน อยำงนอย 1 ภำค
เรียน 
    6. กำรจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอนกำรใหหนวยกิต/หนวยกำรเรียนใหเปนไปตำมเกณฑกำรจบหลักสูตร ของ
สถำนศึกษำที่รับเทียบโอนก ำหนด 7.กำรเทียบโอนผลกำรเรียนส ำหรับนักเรียนที่เขำรวมโครงกำรแลกเปล่ียนเยำวชน/
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วัฒนธรรมในตำงประเทศเปนเวลำ 1 ปกำรศึกษำ ใหถือปฏิบัติตำมแนวทำงกำรเทียบช้ันกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรได
มีประกำศก ำหนดไวแลว 
    8.กำรเทียบโอนผลกำรเรียนเขำสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษำธิกำรใหถือปฏิบัติ ตำมแนวทำงกำรเทียบ โอนผล
กำรเรียนที่กระทรวงศึกษำธิกำรไดมีระเบียบ/ค ำส่ังก ำหนดไวแลว 
    9. สถำนศึกษำเปนผูจัดท ำ เอกสำร/หลักฐำนกำรศึกษำที่เก่ียวของกับกำรเทียบโอนผลกำรเรียนโดยบันทึกผล กำร
เทียบโอนไวเปนหลักฐำนและออกใบแจงผลกำรเทียบโอนใหแกผูย่ืนควำมจ ำนงและจัดเก็บเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวของ กับ
กำรเทียบโอน พรอมทั้งจัดท ำทะเบียนผูขอเทียบโอนผลกำรเรียนไวเพื่อกำรอำงอิง สถำนศึกษำสำมำรถบันทึกขอมูล 
กำรเทียบโอนไวในชองหมำยเหตุโดยไมตองกรอกผลกำรเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลกำรเรียนและแนบเอกสำรแสดงผล
กำรเรียนจำกแหลงเรียนรูเดิมที่น ำมำขอเทียบโอนไวดวยกัน 
   10. ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลกำรเรียนจะตองสมัครเขำเปนนักเรียนของสถำนศึกษำที่รับเทียบโอนผลกำร
เรียน ทั้งน้ี ระยะเวลำให้บริกำรเริ่มนับเมื่อเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วน 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
เลขที่ 261 หมู่ 1 ต.นบพิต ำ อ.นบพิต ำ จ.นครศรีธรรมรำช 
80160 โทร. 075-307-020 โทรสำร 075-307-290  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: (โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของ
โรงเรียน))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ต้ังแต่
เวลำ 09:00 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 7 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของค ำร้องและเอกสำร
ประกอบค ำร้อง 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วัน โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
สพม.เขต 12 

 

2) กำรพิจำรณำ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขอเทียบโอนผลกำรเรียน 
(หมำยเหตุ: -)  

5 วัน โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
สพม.เขต 12 

 
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

จัดท ำหนังสือแจ้งผลกำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนและเสนอ
1 วัน โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 

สพม.เขต 12 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-ใช้กรณีเทียบโอนควำมรู้ 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

2) 
 

ประมวลรำยวิชำ (Course Syllabus) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-ใช้กรณีเทียบโอนควำมรู้ 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

3) 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-ใช้กรณีเทียบโอนควำมรู้ 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

4) 
 

เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงถึงทักษะ/ประสบกำรณ์หรือควำม
เชี่ยวชำญในวิชำนั้นๆ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-ใช้กรณีเทียบโอนทักษะ/ประสบกำรณ์ 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

 
 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
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ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ เลขที่ 261 หมู่ 1 ต.นบพิต ำ อ.นบพิต ำ  

จ.นครศรีธรรมรำช 80160 โทร. 075-307-020 โทรสำร 075-307-290 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 12  เลขที่ 12/13 หมู่ 2  
ถนนกะโรม  ต ำบลโพธ์ิเสด็จ อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช  80000   โทร. 075-
345050 ,075-343575 
(หมำยเหตุ: -)  

3) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579 
(หมำยเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
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กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 
  
1)กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550  
  
2)ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรเทียบโอนผลกำรเรียนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำ
ปริญญำ  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: สถำบันกำรศึกษำ 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
สพม.12 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรับประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


