
 

 
 
 

3.2 ระเบียบโรงเรียนปทุมพิทยาคม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน 

หมวด ๔ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

  
 ข้อ ๑๕ โรงเรียนปทุมพิทยาคมก าหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนจากสถานศึกษา
อื่น ได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษาการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การละทิ้ง
การศึกษาและการขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้
ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบัน
ทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นต้น 
 โดยจะด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรกของ
โรงเรียน ทั้งนี้ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในโรงเรียนปทุมพิทยาคม อย่างน้อย ๑ 
ภาคเรียน โดยโรงเรียนปทุมพิทยาคม เป็นผู้ก าหนดรายวิชา จ านวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความ
เหมาะสม   โดยมีหลักการพิจารณาการเทียบโอนดังนี ้
  ข้อ ๑๕.๑ พิจารณาหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียนในด้านต่างๆ 
  ข้อ ๑๕.๒ พิจารณาความรู้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 
  ข้อ ๑๕.๓ พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง                     
  ข้อ ๑๕.๔ การเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนปทุมพิทยาคม ให้ด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการการเทียบโอนจ านวน ๓ คน ดังนี ้
   ๑) รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
   ๒)  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กรรมการ 
   ๓)  หัวหน้างานทะเบียนวัดผล กรรมการและเลขานุการ 
  ข้อ ๑๕.๕ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ท าหน้าที่การเทียบโอน โดยใช้หลักการ
พิจารณา ดังนี ้
   ๑) กรณีผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ให้น ารายวิชาหรือหน่วยกิตที่
มีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มา
เทียบโอนผลการเรียน และพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
   ๒) กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสาร
หลักฐาน (ถ้ามี) โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรที่รับเทียบโอน 

3. กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 



 

   ๓) กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ด าเนินการ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน 
 
 ทั้งนี้ วิธีและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอน
ผลการเรียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙) โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศกึษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แนวทางพิจารณา การเทียบโอนจากการศึกษาในระบบ

เข้าสู่การศึกษาในระบบ 
การเทียบโอนจากการศึกษานอก
ระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษาโดย
ครอบครัวเขา้สูก่ารศึกษา 

ในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษาโดยศูนย์
การเรียนการศกึษาตามหลักสูตรระยะ
สั้นหลกัสูตรเฉพาะประสบการณ์การ
ท างานการฝึกอาชพีเข้าสูก่ารศกึษา 

ในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษาตาม
หลักสูตรต่างประเทศเข้าสู่การศึกษา

ในระบบ 

วิธีปฏิบตัิในการจัด
เข้าชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เทียบโอนรายวิชา/สาระ/กิจกรรม
ที่ผ่านการตดัสินผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดิมไดท้ั้งหมดและจัดเข้า
ชั้นเรียนต่อเนื่องจากที่เรียนอยู่เดิม 
เช่น จบ ป.๑ จัดเข้าเรียน ป.๒ 
สถานศึกษาอาจประเมินบางรายวิชา
ที่จ าเป็นเพื่อการตรวจสอบความรู้
พื้นฐาน 

-เทียบโอนหมวดวชิา/สาระ/กิจกรรม
ที่ผ่านการตดัสินผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดิมดังนี้ 
๑.เรียนผ่านอย่างน้อย ๓ หมวดวิชา
จัดให้เรียนปีที ่๒ของระดับชั้นและ
ลงทะเบียนเรียนตอ่ไปตามปกต ิ

๑.ให้น าผลการวัดและประเมินของ
เขตพื้นที่การศึกษามาประกอบการ
พิจารณา 
๒.ให้สถานศึกษาประเมินความรู้ 
ทักษะประสบการณ์เพื่อการจดัเข้า
ชั้นเรียน 

-พิจารณาความรู้ทกัษะประสบการณท์ี่
ขอเทียบโอนว่าตรงกับรายวิชา/สาระ/
กิจกรรมใด จึงท าการประเมินหาก
ปรากฏชื่อไม่ตรงกบัที่ปรากฏใน
โครงสร้างหลักสตูรใหก้ าหนดและบรรจุ
ชื่อนั้นไว้ในหลักสตูร 

๑.ส าเร็จการศึกษาภาคเรียนใดช้ันปี
ใด ให้พิจารณาเทยีบโอนภาคเรียนต่อ
ภาคเรียน ปีต่อปี โดยน าความรู้
สามญัเดิมมาประกอบการพจิารณา
หรืออาจประเมินเพิ่มเติมเพื่อ
ตรวจสอบความรูพ้ื้นฐาน 
๒.รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้
เทียบโอนเนื่องจากยังไม่ตัดสินผลการ
เรียนให้ประเมินตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

๒.รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่ยังไมไ่ด้
ตัดสินผลการเรียนให้ประเมินตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดหากไม่
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดหาก
ไม่ผ่านเกณฑ์ใหล้งทะเบียนเรียน
เพิ่มเติม 

๒ .เรียนผ่านอย่างน้อย ๖ หมวดวิชา 
จัดให้เรียนปีที่ ๓ ของระดับชั้นและ
ลงทะเบียนเรียนตอ่ในรายวิชาที่
จ าเป็นต้องเรียนเพื่อให้ครบตาม
เกณฑ์การจบระดบัชั้นตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาใหม่ที่รับเขา้เรียน 

   

 
 
 



 

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศกึษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ตอ่) 
แนวทางพิจารณา การเทียบโอนจากการศึกษาใน

ระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
การเทียบโอนจากการศึกษานอก
ระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษา
โดยครอบครัวเข้าสู่การศึกษา 

ในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษาโดยศูนย์ 
การเรียนการศึกษาตามหลักสูตร 
ระยะสั้นหลักสูตรเฉพาะประสบ 
การณ์การท างานการฝึกอาชีพ 

เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษาตาม
หลักสูตรต่างประเทศ 

เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

จ านวนหน่วยกิต/ 
หน่วยการเรียน/
หน่วยน้ าหนัก 

-พิจารณาแลว้เห็นว่าเทียบโอนผลการ
เรียนได้จ านวนหนว่ยให้เป็นไปตาม
โครงสร้างหลักสตูรของสถานศึกษา
เดิม 

-พิจารณาแลว้เห็นว่าเทียบโอนผลการ
เรียนได้จ านวนหนว่ยให้เป็นไปตาม
โครงสร้างหลักสตูรของสถานศึกษา
ใหม ่

-จ านวนหน่วย ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาใหม่ก าหนด 

-ใหจ้ านวนหน่วยของรายวิชา/สาระ
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาใหม่ ส าหรับ
กิจกรรมไม่ให้จ านวนหน่วย 

-จ านวนหน่วยให้เป็นไปตาม
โครงสร้างหลักสตูรของสถานศึกษาท่ี
รับเข้าเรียน 

ผลการเรียน/ผล
การประเมิน 

-ยอมรับผลการเรียนของสถานศกึษา
เดิม 

-ไม่ต้องให้ผลการเรียนในรายวิชา/
สาระ/กิจกรรมที่ได้จากการเทียบโอน 

-ยอมรับผลการเรียนของเขตพื้นที่ 
มาเป็นส่วนประกอบในการ
พิจารณา 

-ผลการประเมินความรู้ ทักษะ 
ประสบการณใ์ห้เป็นไปตามที่
สถานศึกษาใหม่ก าหนด 

-ผลการประเมินเพิ่มเติมให้เป็นไป
ตามที่สถานศึกษาท่ีรับเข้าเรียน
ก าหนด 

การบันทกึผลการ
เรียนในใบแสดง 
ผลการเรียน 

๑. ไม่ต้องน ารายวชิาและผลการเรียน
เดิมกรอกในใบแสดงผลการเรียนของ
สถานศึกษาใหม่ แต่ใหแ้นบใบ
แสดงผลการเรียนเดิมไว้กับใบ
แสดงผลการเรียนใหม ่และบันทกึ
จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการเทียบโอน
ตามโครงสร้างหลกัสูตรผลการเรียน
ของสถานศึกษาเดิมไว้ในช่อง 
หมายเหตุ 

-ไม่ต้องน าหมวดวชิาและ ผลการ
เรียนเดิมกรอกในใบแสดงผลการ
เรียนของสถานศึกษาใหม่ แต่ให้แนบ
ใบแสดงผลการเรยีนเดิมไว้กบัใบ
แสดงผลการเรียนใหมแ่ละบันทึก
จ านวนหน่วยที่ไดร้ับการเทียบโอน
ตามโครงสร้างหลกัสูตรของ
สถานศึกษาใหม่ไวใ้นช่องหมายเหต ุ
 

-ไม่ต้องน ารายวิชา/ผลการเรียน/
ผลการวดัและประเมินเดิมของ
เขตพื้นที่กรอกในใบแสดงผลการ
เรียนของสถานศึกษาใหม่ แต่ให้
แนบเอกสารเดิมไว้กับใบแสดงผล
การเรียนใหม่และบันทึกข้อมลู
และจ านวนหน่วยที่ได้รับการ
เทียบโอนไว้ในช่องหมายเหต ุ

-น าผลการประเมนิความรู้/ทักษะ
ประสบการณก์รอกในใบแสดงผลการ
เรียน 

๑.ให้กรอกรายชื่อสถานศึกษาที่
รับเข้าเรียนในใบแสดงผลการเรียน
ของสถานและจ านวนหน่วยตาม
รายวิชาของศึกษาท่ีรับเข้าเรียนโดย
ไม่ต้องกรอกผลการเรียนและแนบใบ
แสดงผลการเรียนจากสถานศึกษา
เดิมและสถานศึกษาที่รับและบันทึก
ผลการเทียบโอนไว้ในช่องหมายเหตุ 
 

 
 
 



 

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศกึษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ตอ่) 
แนวทางพิจารณา การเทียบโอนจากการศึกษาในระบบ

เข้าสู่การศึกษาในระบบ 
การเทียบโอนจากการศึกษานอก
ระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษาโดย
ครอบครัวเขา้สูก่ารศึกษา 

ในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษาโดยศูนย์
การเรียนการศกึษาตามหลักสูตร 
ระยะสั้นหลักสูตรเฉพาะประสบ 
การณ์การท างานการฝึกอาชีพ 

เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษาตาม
หลักสูตรต่างประเทศ 

เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

 
 
 
 

๒. รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้
ตัดสินผลการเรียนและได้รับการ
ประเมินให้น าผลการประเมินกรอกใน
ช่องหมายเหตุ 

 
 
 

  ๒.รายวิชาที่ยังไมต่ัดสินผลการเรียน
และสถานศึกษาทีร่ับเข้าเรียนได้
ประเมินผลการเรยีนแล้วให้น าผลการ
ประเมินกรอกไว้ในช่องหมายเหต ุ

การคิดผลการเรียน
เฉลี่ย 

การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให้น าผลการ
เรียนและจ านวนจากสถานศึกษาเดิม
มาคิดรวมกับผลการเรียนและจ านวน
หน่วยที่ได้จากการเรียนใน
สถานศึกษาใหม่และคิดผลการเรียน
เฉลี่ยรวมตลอดระดับการศึกษา 
 

การคิดการเรียนเฉลี่ยให้คิดจาก
รายวิชาที่มจี านวนหน่วยและระดบั
ผลการเรียนที่ได้เรยีนในสถานศกึษา
ใหม ่

การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให้คิด
จากรายวิชาที่ได้จากการเรียนใน
สถานศึกษาใหม่ โดยน าผลการ
ประเมินของเขตพืน้ที่ท่ีมีระดับผล
การเรียนมาคิดรวมกัน 

การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให้คิดจาก
รายวิชาที่ไดจ้ากการเรียนใน
สถานศึกษาใหม่โดยไม่ต้องน าผลการ 
ประเมินความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์มา
คิดรวมกัน 

๑.ให้คิดผลการเรยีนเฉลี่ยจากรายวชิา
ที่มีจ านวนหน่วยและระดับผลการ
เรียนท่ีได้จากการเรียนในสถานศึกษา
ใหม ่
๒.รายวิชาที่ยังไม่ได้ตัดสินผลการเรียน
จากหลกัสูตรตา่งประเทศที่
สถานศึกษาที่รับเข้าเรียนได้ประเมนิ
แล้วและได้ระดบัผลการเรียนให้น ามา
คิดผลการเรียนเฉลี่ยรวมกับผลการ
เรียนท่ีได้จากการเรียนในสถานศึกษา
ที่รับเข้าเรียนตลอดระดับการศึกษา 

 


