3. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3.2 ระเบียบโรงเรียนปทุมพิทยาคม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน

หมวด ๔
การเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ ๑๕ โรงเรียนปทุมพิทยาคมกาหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนจากสถานศึกษา
อื่น ได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษาการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การละทิ้ง
การศึกษาและการขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้
ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบัน
ทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นต้น
โดยจะดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรกของ
โรงเรียน ทั้งนี้ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในโรงเรียนปทุมพิทยาคม อย่างน้อย ๑
ภาคเรียน โดยโรงเรียนปทุมพิทยาคม เป็นผู้กาหนดรายวิชา จานวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความ
เหมาะสม โดยมีหลักการพิจารณาการเทียบโอนดังนี้
ข้อ ๑๕.๑ พิจารณาหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียนในด้านต่างๆ
ข้อ ๑๕.๒ พิ จ ารณาความรู้ ป ระสบการณ์ ต รงจากการปฏิ บั ติ จ ริ ง การทดสอบ การ
สัมภาษณ์ เป็นต้น
ข้อ ๑๕.๓ พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง
ข้อ ๑๕.๔ การเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนปทุมพิทยาคม ให้ดาเนินการในรูปของ
คณะกรรมการการเทียบโอนจานวน ๓ คน ดังนี้
๑) รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ประธานกรรมการ
๒) หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กรรมการ
๓) หัวหน้างานทะเบียนวัดผล
กรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๕.๕ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ทาหน้าที่การเทียบโอน โดยใช้หลักการ
พิจารณา ดังนี้
๑) กรณีผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ให้นารายวิชาหรือหน่วยกิตที่
มีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มา
เทียบโอนผลการเรียน และพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
๒) กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสาร
หลักฐาน (ถ้ามี) โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรที่รับเทียบโอน

๓) กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ดาเนินการ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสาหรับนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ วิธีและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอน
ผลการเรียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดทาโดยสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙) โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางพิจารณา การเทียบโอนจากการศึกษาในระบบ การเทียบโอนจากการศึกษานอก
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจากการศึกษาโดย การเทียบโอนจากการศึกษาโดยศูนย์
ครอบครัวเข้าสูก่ ารศึกษา
การเรียนการศึกษาตามหลักสูตรระยะ
ในระบบ
สั้นหลักสูตรเฉพาะประสบการณ์การ
ทางานการฝึกอาชีพเข้าสูก่ ารศึกษา
ในระบบ
วิธีปฏิบตั ิในการจัด ๑.เทียบโอนรายวิชา/สาระ/กิจกรรม -เทียบโอนหมวดวิชา/สาระ/กิจกรรม ๑.ให้นาผลการวัดและประเมินของ -พิจารณาความรู้ทกั ษะประสบการณ์ที่
เข้าชั้นเรียน
ที่ผ่านการตัดสินผลการเรียนจาก ที่ผ่านการตัดสินผลการเรียนจาก เขตพื้นที่การศึกษามาประกอบการ ขอเทียบโอนว่าตรงกับรายวิชา/สาระ/
สถานศึกษาเดิมได้ทั้งหมดและจัดเข้า สถานศึกษาเดิมดังนี้
พิจารณา
กิจกรรมใด จึงทาการประเมินหาก
ชั้นเรียนต่อเนื่องจากที่เรียนอยู่เดิม ๑.เรียนผ่านอย่างน้อย ๓ หมวดวิชา ๒.ให้สถานศึกษาประเมินความรู้ ปรากฏชื่อไม่ตรงกับที่ปรากฏใน
เช่น จบ ป.๑ จัดเข้าเรียน ป.๒
จัดให้เรียนปีที่ ๒ของระดับชั้นและ ทักษะประสบการณ์เพื่อการจัดเข้า โครงสร้างหลักสูตรให้กาหนดและบรรจุ
สถานศึกษาอาจประเมินบางรายวิชา ลงทะเบียนเรียนต่อไปตามปกติ
ชั้นเรียน
ชื่อนั้นไว้ในหลักสูตร
ที่จาเป็นเพื่อการตรวจสอบความรู้
พื้นฐาน

๒.รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้
ตัดสินผลการเรียนให้ประเมินตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดหากไม่
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดหาก
ไม่ผ่านเกณฑ์ให้ลงทะเบียนเรียน
เพิ่มเติม

๒ .เรียนผ่านอย่างน้อย ๖ หมวดวิชา
จัดให้เรียนปีที่ ๓ ของระดับชั้นและ
ลงทะเบียนเรียนต่อในรายวิชาที่
จาเป็นต้องเรียนเพื่อให้ครบตาม
เกณฑ์การจบระดับชั้นตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาใหม่ที่รับเข้าเรียน

การเทียบโอนจากการศึกษาตาม
หลักสูตรต่างประเทศเข้าสู่การศึกษา
ในระบบ

๑.สาเร็จการศึกษาภาคเรียนใดชั้นปี
ใด ให้พิจารณาเทียบโอนภาคเรียนต่อ
ภาคเรียน ปีต่อปี โดยนาความรู้
สามัญเดิมมาประกอบการพิจารณา
หรืออาจประเมินเพิ่มเติมเพื่อ
ตรวจสอบความรูพ้ ื้นฐาน
๒.รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้
เทียบโอนเนื่องจากยังไม่ตัดสินผลการ
เรียนให้ประเมินตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
แนวทางพิจารณา การเทียบโอนจากการศึกษาใน
ระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจากการศึกษานอก การเทียบโอนจากการศึกษา การเทียบโอนจากการศึกษาโดยศูนย์ การเทียบโอนจากการศึกษาตาม
ระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ โดยครอบครัวเข้าสู่การศึกษา การเรียนการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรต่างประเทศ
ในระบบ
ระยะสั้นหลักสูตรเฉพาะประสบ
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
การณ์การทางานการฝึกอาชีพ
เข้าสู่การศึกษาในระบบ

จานวนหน่วยกิต/ -พิจารณาแล้วเห็นว่าเทียบโอนผลการ -พิจารณาแล้วเห็นว่าเทียบโอนผลการ -จานวนหน่วย ให้เป็นไปตาม
หน่วยการเรียน/ เรียนได้จานวนหน่วยให้เป็นไปตาม เรียนได้จานวนหน่วยให้เป็นไปตาม เกณฑ์ที่สถานศึกษาใหม่กาหนด
หน่วยน้าหนัก
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
เดิม
ใหม่
ผลการเรียน/ผล -ยอมรับผลการเรียนของสถานศึกษา -ไม่ต้องให้ผลการเรียนในรายวิชา/ -ยอมรับผลการเรียนของเขตพื้นที่
การประเมิน
เดิม
สาระ/กิจกรรมที่ได้จากการเทียบโอน มาเป็นส่วนประกอบในการ
พิจารณา
การบันทึกผลการ ๑. ไม่ต้องนารายวิชาและผลการเรียน -ไม่ต้องนาหมวดวิชาและ ผลการ -ไม่ต้องนารายวิชา/ผลการเรียน/
เรียนในใบแสดง เดิมกรอกในใบแสดงผลการเรียนของ เรียนเดิมกรอกในใบแสดงผลการ ผลการวัดและประเมินเดิมของ
ผลการเรียน
สถานศึกษาใหม่ แต่ให้แนบใบ
เรียนของสถานศึกษาใหม่ แต่ให้แนบ เขตพื้นที่กรอกในใบแสดงผลการ
แสดงผลการเรียนเดิมไว้กับใบ
ใบแสดงผลการเรียนเดิมไว้กบั ใบ
เรียนของสถานศึกษาใหม่ แต่ให้
แสดงผลการเรียนใหม่ และบันทึก แสดงผลการเรียนใหม่และบันทึก แนบเอกสารเดิมไว้กับใบแสดงผล
จานวนหน่วยกิตทีไ่ ด้รับการเทียบโอน จานวนหน่วยที่ได้รับการเทียบโอน การเรียนใหม่และบันทึกข้อมูล
ตามโครงสร้างหลักสูตรผลการเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรของ
และจานวนหน่วยที่ได้รับการ
ของสถานศึกษาเดิมไว้ในช่อง
สถานศึกษาใหม่ไว้ในช่องหมายเหตุ เทียบโอนไว้ในช่องหมายเหตุ
หมายเหตุ

-ให้จานวนหน่วยของรายวิชา/สาระ -จานวนหน่วยให้เป็นไปตาม
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาใหม่ สาหรับ โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาที่
กิจกรรมไม่ให้จานวนหน่วย
รับเข้าเรียน
-ผลการประเมินความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ให้เป็นไปตามที่
สถานศึกษาใหม่กาหนด
-นาผลการประเมินความรู้/ทักษะ
ประสบการณ์กรอกในใบแสดงผลการ
เรียน

-ผลการประเมินเพิ่มเติมให้เป็นไป
ตามที่สถานศึกษาที่รับเข้าเรียน
กาหนด
๑.ให้กรอกรายชื่อสถานศึกษาที่
รับเข้าเรียนในใบแสดงผลการเรียน
ของสถานและจานวนหน่วยตาม
รายวิชาของศึกษาที่รับเข้าเรียนโดย
ไม่ต้องกรอกผลการเรียนและแนบใบ
แสดงผลการเรียนจากสถานศึกษา
เดิมและสถานศึกษาที่รับและบันทึก
ผลการเทียบโอนไว้ในช่องหมายเหตุ

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
แนวทางพิจารณา การเทียบโอนจากการศึกษาในระบบ การเทียบโอนจากการศึกษานอก
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ

๒. รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้
ตัดสินผลการเรียนและได้รับการ
ประเมินให้นาผลการประเมินกรอกใน
ช่องหมายเหตุ
การคิดผลการเรียน การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให้นาผลการ การคิดการเรียนเฉลี่ยให้คิดจาก
เฉลี่ย
เรียนและจานวนจากสถานศึกษาเดิม รายวิชาที่มจี านวนหน่วยและระดับ
มาคิดรวมกับผลการเรียนและจานวน ผลการเรียนที่ได้เรียนในสถานศึกษา
หน่วยที่ได้จากการเรียนใน
ใหม่
สถานศึกษาใหม่และคิดผลการเรียน
เฉลี่ยรวมตลอดระดับการศึกษา

การเทียบโอนจากการศึกษาโดย
ครอบครัวเข้าสูก่ ารศึกษา
ในระบบ

การเทียบโอนจากการศึกษาโดยศูนย์
การเรียนการศึกษาตามหลักสูตร
ระยะสั้นหลักสูตรเฉพาะประสบ
การณ์การทางานการฝึกอาชีพ
เข้าสู่การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจากการศึกษาตาม
หลักสูตรต่างประเทศ
เข้าสู่การศึกษาในระบบ

๒.รายวิชาที่ยังไม่ตัดสินผลการเรียน
และสถานศึกษาทีร่ ับเข้าเรียนได้
ประเมินผลการเรียนแล้วให้นาผลการ
ประเมินกรอกไว้ในช่องหมายเหตุ
การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให้คิด การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให้คิดจาก
๑.ให้คิดผลการเรียนเฉลี่ยจากรายวิชา
จากรายวิชาที่ได้จากการเรียนใน รายวิชาที่ได้จากการเรียนใน
ที่มีจานวนหน่วยและระดับผลการ
สถานศึกษาใหม่ โดยนาผลการ สถานศึกษาใหม่โดยไม่ต้องนาผลการ เรียนที่ได้จากการเรียนในสถานศึกษา
ประเมินของเขตพืน้ ที่ที่มีระดับผล ประเมินความรู้ ทักษะ ประสบการณ์มา ใหม่
การเรียนมาคิดรวมกัน
คิดรวมกัน
๒.รายวิชาที่ยังไม่ได้ตัดสินผลการเรียน
จากหลักสูตรต่างประเทศที่
สถานศึกษาที่รับเข้าเรียนได้ประเมิน
แล้วและได้ระดับผลการเรียนให้นามา
คิดผลการเรียนเฉลี่ยรวมกับผลการ
เรียนที่ได้จากการเรียนในสถานศึกษา
ที่รับเข้าเรียนตลอดระดับการศึกษา

