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คู่มือการวัดและประเมินผลการเรียน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)    

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)   ปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕62 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  จัดท าขึ้นภายใต้กรอบของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  บริบทของสภาพชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

สถานศึกษา  เพ่ือใช้จัดในการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 

สังคม ประเทศชาติ และพลโลก  จากความมูลเหตุดังกล่าว  การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)   ปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕6๓  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  จึงต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการประเมินผลตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช   ๒๕๕๑  เป็นหลัก ซึ่งการด าเนินการในการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือการประเมิน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลส าเร็จ
นั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อน
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)   
ปรับปรุงพุทธศักราช  ๒๕62 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  แบ่ง
ออกเป็น  ๔  ระดับ  ได้แก ่ ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ  มี
รายละเอียด  ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน
ด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ  ในการจัดการเรียนการสอน  ใช้เทคนิคการประเมิน  อย่างหลากหลาย   เช่น  
การซักถาม การสังเกต  การตรวจการบ้าน  การประเมินโครงงาน  การประเมินชิ้นงาน /  ภาระงาน  แฟ้ม
สะสมงาน การใช้แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง  
เพ่ือนประเมินเพ่ือน  ผู้ปกครองร่วมประเมิน  ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  

 
 



      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า  ผู้ เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าใน 
การเรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่  และมากน้อยเพียงใด  มีสิ่งที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด  นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน
ของตนด้วย  ทั้งนีโ้ดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตัดสินผล      การ
เรียนของผู้เรียนเป็นรายปี / รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่  ผู้เรียนมี จุดพัฒนาในด้านใด  รวมทั้งสามารถน าผล
การเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ  ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็น
ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร  โครงการ  หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  
ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษา  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมิน
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการ จัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวน
ข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียน ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เข้ารับการประเมิน  ผลจากการ
ประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ  ข้างต้น  เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ  ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐาน  ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่
จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ  ได้แก่  กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธ
โรงเรียน  กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา  เป็นต้น  ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที  เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน 
 
 
 



 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      ๑.๑ การตัดสินผลการเรยีน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น  ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียน แต่ละคนเป็น
หลัก  และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 

           (๑)  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
           (๒)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด  และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 

ก าหนด 
      (๓)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
          (๔)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน  และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ 

สถานศึกษาก าหนด  ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 ๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 

                     ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษาสามารถให้
ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน  เป็นระบบตัวเลขโดยให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผล
การเรียนเป็น  ๘  ระดับ 

การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น  ดีเยี่ยม   ดี   และผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม   การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน  
และไม่ผ่าน 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า ในการ

เรียนรู้ของผู้เรียน  ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบภาค
เรียนละ  ๑  ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน ที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



         ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา  ดังนี้ 
 ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
 (๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  และรายวิชา / กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน  ที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด   
 (๒)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 (๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์  การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 (๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 (๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารส าคัญที่บันทึกผลการเรียน  ข้อมูลและสารสนเทศ                 
ที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  ดังนี้  
๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
        ๑.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน  เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามรายวิชา  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออก
เอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)   
        ๑.๒  ประกาศนียบัตร  เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบ
การศึกษา  ที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  และผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
        ๑.๓ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและ
ข้อมูลของผู้จบการศกึษาระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)  
๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  
     เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการ  ผลการเรียนรู้  และข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับผู้เรียน  
เช่น  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา  ระเบียนสะสม  ใบรับรองผล
การเรียน  และเอกสารอื่นๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 

๒.๑  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา  เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ครูผู้สอน  ใช้บันทึก
พัฒนาการ  ผลการเรียนรู้   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และการอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียน  ส าหรับการพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นรายห้องเรียนเอกสารบันทึกผลการเรียน
ประจ ารายวิชา น าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
  -  ใช้บันทึกพัฒนาการ  ผลการเรียนรู้  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอ่าน  คิดวิเคราะห์
และเขียน  และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนแต่ละรายวิชา 
  -  ใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ  รายงาน  และรับรองข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ และผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน  

        ๒.๒  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน  เป็นเอกสารที่จัดท าข้ึนเพ่ือบันทึกข้อมูล  ผลการเรียน
รายวิชา  และพัฒนาการด้านต่างๆ  ของผู้เรียนแต่ละคน  ตามเกณฑ์การตัดสินการผ่านระดับชั้นของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมทั้งข้อมูลด้านอื่นๆ  ของผู้เรียนที่บ้านและสถานศึกษา  โดยจัดท าเป็น
เอกสารรายบุคคล เพ่ือใช้ส าหรับสื่อสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้รับทราบผลการเรียนและ
พัฒนาการด้านต่างๆ  ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน  น าไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 
  -  รายงานผลการเรียน  ความประพฤติ  และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 
  -  ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร  ประสานงาน  เพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข
ผู้เรียน 
  -  เป็นเอกสารหลักฐานส าหรับตรวจสอบ  ยืนยัน  และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการ
ต่างๆ  ของผู้เรียน 
 
 



         ๒.๓ ระเบียนสะสม  เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนใน
ด้านต่างๆ  เป็นรายบุคคล  โดยจะบันทึกข้อมูลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)  พุทธศักราช ๒๕62  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
  -   ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน 
  -   ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ  ผลการเรียนและการปรับตัวของผู้เรียน 
  -   ใช้ติดต่อสื่อสาร  รายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 

 -   ใช้เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ  รับรอง  และยืนยันคุณสมบัติของผู้เรียน 
        ๒.๔  ใบรับรองผลการเรียน   เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้น  เพื่อใช้เป็นเอกสารส าหรับรับรองความ

เป็นนักเรียนหรือผลการเรียนของผู้เรียนเป็นการชั่วคราวตามที่ผู้เรียนร้องขอ  ทั้งกรณีที่ผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษาและเมื่อจบการศึกษาไปแล้วน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
  -  รับรองความเป็นนักเรียนของสถานศึกษาที่เรียนหรือเคยเรียน 
  -  รับรองและแสดงความรู้ วุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
  -  ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ  สมัครเข้าท างาน  หรือ
เมื่อมีกรณีอ่ืนใดที่ผู้เรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้  หรือสถานการณ์เป็นผู้เรียนของตน 
  -  เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ  รับรอง  ยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็นผู้เรียน  หรือการ
ได้รับการรับรองจากสถานศึกษา 

การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆ  ได้แก่  การย้ายสถานศึกษา การ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การออกกลางคัน  และขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษา
จากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากนี้   ยังสามารถเทียบโอนความรู้   ทักษะ  
ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ  เช่น  สถานประกอบการ  สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก  หรือต้นภาคเรียนแรกที่
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน  ทั้งนี้  ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย  ๑  ภาคเรียน  โดยโรงเรียนบ้านสนามบินฯ พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา  ซึ่งจะให้ข้อมูลแสดงความรู้  ความสามารถของนักเรียนในด้าน
ต่าง ๆ  
 ๒.  พิจารณาจากความรู้  ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง  การทดสอบ การสัมภาษณ์   
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถ  และการปฏิบัติจริง 
 ๔.  ในกรณีมีเหตุผลจ าเป็นระหว่างเรียน  นักเรียนสามารถแจ้งความจ านงขอไปศึกษา      บางรายวิชาใน
สถานศึกษา/สถานประกอบการอ่ืน  แล้วน ามาเทียบโอนได้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการของโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)    
 ๕.  การเทียบโอนผลการเรียนให้คณะกรรมการการเทียบโอนเป็นผู้ด าเนินการ 
 ๖.  การเทียบโอนให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๖.๑   กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน  ให้น ารายวิชาหรือหน่วยกิตที่มี
ตัวชี้วัด / มาตรฐานการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / จุดประสงค์ / เนื้อหาที่สอดคล้องกัน  ไม่น้อยกว่า



ร้อยละ  ๖๐  มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบ
โอน 
  ๖.๒  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์  ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน  
โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย  และให้ระดับผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
  ๖.๓   กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  ให้ด าเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน 
  ทั้งนี้  วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

 
 


