ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของสถาบัน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๕
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่
การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของสถาบัน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ต�่ำกว่าปริญญาตรี ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๑๕ วรรคสามของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�ำหนดให้
สถานศึกษาต้องจัดให้มกี ารเทียบโอนผลการเรียนรูท้ ผี่ เู้ รียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบหรือต่างรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็น
ผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่กต็ าม รวมทัง้ จากการเรียนรูน้ อกระบบตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
จากประสบการณ์การท�ำงาน สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่
การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของสถาบัน ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต�ำ่ กว่า
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“สถานศึกษา” หมายความว่า วิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์ หรือหน่วยงานอื่นที่เรียกชื่อ
อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าวิทยาลัย ทีจ่ ดั การศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับ
ต�่ำกว่าปริญญาตรีของสถาบัน
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษาหรือผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัย ในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
“คณะกรรมการการเทียบโอน” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�ำหน้าที่เทียบโอน
ผลการเรียน และ/หรือ ประเมินความรู้ ประสบการณ์ ให้กับผู้ขอเทียบโอน
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
“การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต�ำ่ กว่าปริญญา” หมายความว่าการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่ก�ำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส�ำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
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“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก�ำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธี
การจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส�ำคัญของการส�ำเร็จการศึกษา
โดยเนือ้ หาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุม่
“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้
อื่นๆ
“การฝึกอาชีพ” หมายความว่า การฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝีมือ และทัศนคติ จนท�ำให้ผู้รับการ
ฝึกฝนสามารถท�ำงานในสาขาอาชีพที่รับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจเป็นการฝึกทางด้านอาชีพในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ทางด้านช่าง ทางด้านการแสดง เป็นต้น ส�ำหรับผูท้ ม่ี งี านท�ำอยูแ่ ล้วหรือผูท้ ไี่ ม่มงี านท�ำ หรือเป็นนักเรียน/
นักศึกษา ท�ำการฝึกในสถานประกอบการ ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหรือจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
“ความรู้และประสบการณ์” หมายความว่า ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่เกิดจากการศึกษา
ฝึกอบรมในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย จากการประกอบอาชีพ จากประสบการณ์การท�ำงานทีผ่ า่ นมาทีส่ ะท้อน
ถึงกระบวนการท�ำงานและการพัฒนาอาชีพ การฝึกอาชีพ การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ
“ผลการเรียน” หมายความว่า ผลการเรียนรู้จากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ซึ่ง
ครอบคลุมด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน�ำผลการเรียน ผลการเรียนรู้ ซึง่ เป็นความรู้ ทักษะ หรือ
ประสบการณ์การท�ำงาน การฝึกอาชีพ มาเทียบโอนเป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษาต่อเนือ่ งในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต�่ำกว่าปริญญา
“การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์” หมายความว่า การเทียบโอนความรู้ความสามารถ ทักษะ
ความช�ำนาญ รวมทัง้ กิจนิสยั ทีเ่ กิดจากการประกอบอาชีพหรือประสบการณ์ทำ� งานทีผ่ า่ นมา ซึง่ ตรงกับรายวิชาตาม
หลักสูตรของสถาบัน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต�่ำกว่าปริญญา
ข้อ ๔ ให้สถานศึกษาด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน เข้าสูก่ ารศึกษาในระบบตามหลักสูตรของสถาบัน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต�่ำกว่าปริญญา ของผู้ขอเทียบโอน
ข้อ ๕ ให้สถานศึกษาด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ในภาคเรียนแรกที่รับนักเรียน/นักศึกษาเข้ามา
เรียน โดยต้องด�ำเนินการก่อนเปิดภาคเรียน
ข้อ ๖ ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๔ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๖.๑ ผ่านกระบวนการคัดเลือกและมีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษา
๖.๒ มีหลักฐานหรือสามารถแสดงผลการศึกษา และการเรียนรู้ หรือผลการประเมินทักษะและ
ประสบการณ์สอดคล้องตามมาตรฐานของรายวิชาที่ขอเทียบโอน
ข้อ ๗ ในการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๔ จะต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๗.๑ การเทียบรายวิชาและหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ
๗.๑.๑ รายวิชาที่จะขอเทียบโอนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญา
๗.๑.๒ หน่วยการเรียนรายวิชาที่จะน�ำมาเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีจ�ำนวนเท่า หรือ
มากกว่ารายวิชาที่ขอเทียบโอน
๗.๑.๓ รายวิชาที่จะน�ำมาเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง/จุดประสงค์รายวิชา ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน
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๗.๑.๔ รายวิชาสามัญทีจ่ ะน�ำมาขอเทียบโอนผลการเรียน จะต้องมีผลการเรียนไม่ตำ�่ กว่า
เกณฑ์การผ่านของแต่ละรายวิชา เมื่อเทียบโอนได้แล้วให้มีค่าระดับเดียวกับผลการเรียนเดิม
๗.๑.๕ ในกรณี ที่ จ� ำ นวนหน่ ว ยการเรี ย นของรายวิ ช าที่ น� ำ มาขอเที ย บโอนมี จ� ำ นวน
หน่วยการเรียนน้อยกว่า สามารถน�ำผลการเรียนของรายวิชาในกลุ่มสาระเดียวกันมานับรวมได้ โดยน�ำค่าระดับ
ผลการเรียนของรายวิชาที่ขอเทียบโอนมาเฉลี่ย หากมีจุดทศนิยมให้ปรับทศนิยมตามหลักการทางคณิตศาสตร์
๗.๑.๖ รายวิชาชีพที่จะน�ำมาขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีผลการเรียน ไม่ต�่ำกว่า
ค่าระดับผลการเรียน ๒ หรือเทียบเท่า และเมือ่ เทียบโอนได้แล้วให้คา่ ระดับผลการเรียนในระดับเดียวกัน หากจะให้
ค่าระดับผลการเรียนเป็นอื่น จะต้องมีการประเมินโดยคณะกรรมการ
๗.๑.๗ จ�ำนวนหน่วยการเรียนรวมที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนได้ จะต้องไม่เกิน
๓ ใน ๔ ของจ�ำนวนหน่วยการเรียนรวมของหลักสูตรที่จะขอโอนมาศึกษา
๗.๑.๘ ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒
ภาคการศึกษาในการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ ไม่นับรวมการศึกษาภาคฤดูร้อน
๗.๑.๙ ในกรณีทจี่ ะเทียบโอนผลการเรียน ผูข้ อเทียบโอนผลการเรียนจะขอเทียบโอนเข้า
ศึกษาได้ ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตในหลักสูตรที่เปิดสอน
๗.๒ การให้หน่วยการเรียนการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
๗.๒.๑ การเทียบโอนความรู้ ต้องเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุม่ วิชา ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต�่ำกว่าปริญญา ที่เปิดสอนในสถานศึกษา
๗.๒.๒ การเทียบโอนความรู้ แบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้
๑) การเที ย บโอนความรู ้ จ ากรายวิ ช าที่ ผ ่ า นการเรี ย นจากสถานศึ ก ษาหรื อ
การฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ
๒) การเทียบโอนความรู้จากประสบการณ์และ/หรือทักษะที่ไม่ใช่การเรียน
จากสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ ประสบการณ์จากการท�ำงาน หรือประสบการณ์ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
ที่ขอเทียบโอนความรู้หรือผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานโดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
๗.๒.๓ การเทียบโอนความรูแ้ ต่ละรายวิชา ให้ใช้วธิ กี ารประเมินทีห่ ลากหลายเป็นไปตาม
เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของรายวิชาที่สถานศึกษาก�ำหนด
๗.๒.๔ ผลการประเมินความรู้เพื่อศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป์ จะต้องเทียบ
ได้ไม่ต�่ำกว่าค่าระดับ ๑ ในรายวิชาสามัญ และจะต้องเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าค่าระดับผลการเรียน ๒ ในรายวิชาชีพ
จึงจะให้หน่วยการเรียนของรายวิชานั้น
ผลการประเมินความรูเ้ พือ่ ศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัยช่างศิลป์จะต้องเทียบได้ไม่ตำ�่ กว่า
ค่าระดับคะแนน ๒ ทุกรายวิชา จึงจะให้หน่วยการเรียนของรายวิชานั้น
๗.๒.๕ จ�ำนวนหน่วยการเรียนที่จะขอเทียบโอนความรู้ได้จะต้องไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของ
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
๗.๒.๖ ผู ้ ข อเที ย บโอนความรู ้ จะต้ อ งใช้ เวลาศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาไม่ น ้ อ ยกว่ า ๒
ภาคการศึกษา ในการศึกษาภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับรวมการศึกษาภาคฤดูร้อน
ข้อ ๘ ให้น�ำผลการเรียนเทียบโอนมาคิดเป็นคะแนนผลการเรียนหรือค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
โดยการบันทึกผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันก�ำหนด
113

ข้อ ๙ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อด�ำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ
ของข้อบังคับฉบับนี้
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และฝ่ายวิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติ
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่ต้องมีการด�ำเนินการใดๆ ที่มิได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือกรณีที่มีปัญหาต้องตีความ
ตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีน�ำเสนอสภาสถาบันเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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แผนภูมิและขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียน
นักเรียน/นักศึกษา
การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ตรวจสอบ/ประเมินหลักฐาน

ผ่าน

ไม่ผ่าน
ประเมิน

แจ้งผลการประเมิน

ผ่าน

รับใบเทียบโอน
ผลการเรียน

ลงทะเบียนเรียนให้จบ
ระดับการศึกษาระดับ
ใดระดับหนึ่ง

ไม่ผ่าน

ลงทะเบียนเรียน

ศึกษาตามอัธยาศัย
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สะสมผล
การเรียน

