
 

 

 
 

 
 

  
 

ระเบียบโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พทุธศักราช ๒๕๕๕ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  
องค์การบริหารส่วองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษนจังหวัดศรีสะเกษ  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  
  
  

ระเบียบโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
**************** 

 ตามที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  ได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 
ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑  ลงวันที่ ๑๑  กันยายน ๒๕๕๓ เรื่องให้ใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  เพ่ือให้การใช้หลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โรงเรียนจึงได้กำหนดระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน 

ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และเพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และเพ่ือให้การดำเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนจึงได้กำหนด  
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑   ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช  ๒๕๕๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑”  
 ข้อ ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  พุทธศักราช 
๒๕๕๕ 
 ข้อ ๓   ในระเบียบนี้ 

“หัวหน้าสถานศึกษา”  หมายถึง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   
“ผู้เรียน”  หมายถึง  ผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนและมีหลักฐานอยู่ในทะเบียนของโรงเรียน 
“ผู้ปกครอง”  หมายถึง  บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย สามารถดูแลความประพฤติและ

การศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนได้ 
“ครูผู้สอน”  หมายถึง  ครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
“โรงเรียน”   หมายถึง  โรงเรียน ขุนหาญวิทยาสรรค์   

 ข้อ ๔   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๕   ให้หัวหน้าสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 



 

 

หมวด ๑ 
หลักการวัดและประเมินผล 

 

ข้อ ๖  การวัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ   ดังนี้ 
๑  โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
๒  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และตัดสินผลการเรียน 
๓  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ต้อง
ดำเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย  เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน  ทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรม และเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดธรรมชาติวิชา และระดับชั้น
ของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได้ 

๕  การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนความประพฤติการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับ และรูปแบบการศึกษา 

๖  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ 
๗  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรูปแบบการศึกษาต่างๆ 
๘  โรงเรียนจัดทำและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา  เพ่ือเป็นหลักฐานในการประเมินผล

การเรียนรู้ รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
 

หมวด ๒ 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

โรงเรียนดำเนินการวัดผลประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม
สาระ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ข้อ ๗  การประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ เป็นการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิด ที่กำหนดในตัวชี้วัดในหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งจะนำไปสู่
การสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  ๘  กลุ่มสาระ 
ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

๑)  ผู้สอนต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบมาตรฐานและตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เกณฑ์การผ่าน 
และเกณฑ์ขั้นต่ำของการผ่านรายวิชา ก่อนสอนรายวิชานั้น 



 

 

๒)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ กำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายภาค ๗๐ : ๓๐ สำหรับ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กำหนดสัดส่วนคะแนน
ระหว่างเรียนกับคะแนนปลายภาค ๘๐ : ๒๐  (การกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับปลายปีขึ้นอยู่กับ
สถานศึกษากำหนด  เช่น  ๖๐ : ๔๐, ๗๐ : ๓๐, ๘๐ : ๒๐) 

๓)  ผู้สอนมีการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินหลังเรียนเป็นการ
ประเมินที่มุ่งตรวจสอบการพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือไม่  เพ่ือนำสารสนเทศที่ได้ไปปรับปรุง
ข้อบกพร่องของผู้เรียน  และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  และเกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ 

๔)  การประเมินระหว่างเรียน เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องที่ได้เรียนจบแล้ว เพ่ือ
ตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดหรือไม่ 

๕) การประเมินผลการเรียนปลายภาค เป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ 
ของผู้เรียนในการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด  

ข้อ ๘   การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการ
อ่านหนังสือ  เอกสารและสื่อต่าง ๆ เพ่ือหาความรู้  เพ่ิมพูนประสบการณ์ ความสุนทรี และประยุกต์ใช้ แล้วนำ
เนื้อหาสาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์  นำไปสู่การแสดงความคิดเห็น  การสังเคราะห์ สร้างสรรค์การแก้ปัญหา   
ในเรื่องต่างๆ  และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีสำนวนภาษาถูกต้อง  มีเหตุผลและลำดับขั้นตอนการ
นำเสนอ  สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น 

๑.  หลักการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
๑)  เป็นการประเมินเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน  และประเมินเพ่ือการตัดสินการ

เลื่อนชั้นและจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒)  ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย 
๓)  กำหนดภาระงานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติควรสอดคล้องกับขอบเขตและประเด็นการ

ประเมิน 
๔)  ใช้รูปแบบ  วิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินที่ได้จากการมีส่วนร่วมของ

ผู้เกี่ยวข้อง 
๒.  ขอบเขตการประเมิน เป็นการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ข้ อมูล

สารสนเทศ  ข้อคิด  ความรู้เกี่ยวกับสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้อ่านนำไปคิดวิเคราะห์  วิจารณ์สรุป
แนวคิดคุณค่าที่ได้  นำไปประยุกต์ใช้ด้วยวิจารณญาณ และถ่ายทอดเป็นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือรายงาน
ด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม  เช่น  อ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน บทความ  สุนทรพจน์  คำแนะนำ  
คำเตือน  แผนภูมิ  ตาราง  แผนที่ 

๓.  ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน มีดังนี้ 
๑)  สามารถคัดสรรสื่อ ที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ 

สามารถสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 



 

 

๒) สามารถจับประเด็นสำคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง 
๓) สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ลำดับความและ 

ความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน 
๔) สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
๕) สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง  สนับสนุน  โน้มน้าว

โดยการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น 
๔.  กำหนดให้มีการพัฒนาและประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนตามกระบวนการดังนี้ 

๑)  คณะกรรมการการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ของสถานศึกษา กำหนดแนวทางพัฒนาและการประเมิน 

๒)  เกณฑ์ในการประเมินเป็น  ๔  ระดับ คือ ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน 
๓)  ผู้สอน  ผู้ปกครอง เพ่ือน หรือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันประเมิน และตัดสินเป็นราย

ภาค และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ภาคบังคับ) โดยส่งผลการประเมินไปยังครูวัดผลเพ่ือสรุปและ
ตัดสินผลการประเมิน 

๔)  ครูประจำชั้น บันทึกและรายงานผลการประเมินไปยังผู้เรียนและผู้ปกครอง 
 ข้อ ๙   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นการประเมินลักษณะที่โรงเรียนต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  จิตสำนึก  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ทั้งใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลโลก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมี ๘ ประการ ได้แก่  

๑. รักชาติศาสน์กษัตริย์   
๒. ซื่อสัตย์สุจริต  
๓. มีวินัย   
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ต้องอาศัยการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองและ
ชุมชนให้ดำเนินการดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน  ร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดเนื้อหาในแต่ละกลุ่มวิชา  และพิจารณาเลือกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาที่ครูแต่ละคนรับผิดชอบ  รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้วย 



 

 

๒. ครูผู้สอนนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่คัดเลือกไว้ไปบูรณาการกับตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โครงการ  และกิจวัตรประจำวันของสถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและ
ประเมินร่วมกันระหว่างครู  ผู้ปกครอง และเพ่ือนนักเรียน 

๓. ผู้ประเมินทุกฝ่ายส่งผลการประเมินให้ครูวัดผล  เพ่ือสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด  และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ข้อ ๑๐  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกระบวนการประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
ผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบไปด้วย
กิจกรรมดังนี้ 

๑.  กิจกรรมแนะแนว 
๒.  กิจกรรมนักเรียน 

๑) กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์  
๒) กิจกรรมชุมนุม 

๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดำเนินการดังนี้ 
  ๑.  กำหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม 
  ๒.  กำหนดเวลาจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๓.  ออกแบบแผนการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  ๔.  จัดกิจกรรมพัฒนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่างหลากหลาย  น่าสนใจ  โดยเน้นเวลา
การเข้าร่วมกิจกรรม  พฤติกรรมการปฏิบัติ  และผลงาน/ชิ้นงาน 

 
หมวดที่ ๓ 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ข้อ ๑๑  การตัดสินผลการเรียน 
  ๑. ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ 
  ๒.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ๓.  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
  ๔.  ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมิน “ผ่าน” ในการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ข้อ ๑๒  การให้ระดับผลการเรียน ให้ผู้สอนนำคะแนนระหว่างเรียนรวมกับคะแนนสอบปลายภาค ตัดสิน
ผลการเรียน โดยให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา  ดังต่อไปนี้ 
 



 

 

คะแนนรวม ระดับผลการเรียน ความหมาย 
๘๐-๑๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 
๗๕-๗๙ ๓.๕ ดีมาก 
๗๐-๗๔ ๓ ดี 
๖๕-๖๙ ๒.๕ ค่อนข้างดี 
๖๐-๖๔ ๒ ปานกลาง 
๕๕-๕๙ ๑.๕ พอใช้ 
๕๐-๕๔ ๑ เกณฑ์ขั้นต่ำ 
๐-๔๙ ๐ ต่ำกว่าเกณฑ์ข้ันต่ำ   

  ๑๒.๑ การนับหน่วยกิตจะต้องเป็นรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๑ ขึ้นไป  

  ๑๒.๒ ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น ๘  ระดับได้ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไข
แสดงผลการเรียน  ดังนี้ 
   “มส”  หมายถึง  ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียน
ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาและไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
   “ร”  หมายถึง  รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้  เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผล
การเรียนรายวิชานั้นครบถ้วน  ได้แก่ ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน  ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้
ทำ ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 
   
 ข้อ ๑๓  การอ่านคิดวิเคราะห์ กำหนดเกณฑ์การประเมินให้มี ๔ ระดับ  คือ ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน และ ไม่
ผ่าน   

“ดีเยี่ยม” หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มี
คุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

“ดี”     หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

“ผ่าน”    หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับแต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 

“ ไม่ผ่าน”  หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน หรือถ้ามผีลงาน  ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

ข้อ ๑๔  ในกรณีที่ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน อยู่ในระดับไม่ผ่าน  
ครูผู้สอนต้องเร่งดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความก้าวหน้าในตัวชี้วัด ที่มี



 

 

จุดบกพร่อง  และสร้างผลงานที่สะท้อนความสามารถในตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
แล้วนำผลงานไปเทียบกับแนวการให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดตั้งแต่ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน  
  ข้อ ๑๕  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในแต่ละคุณลักษณะให้ ใช้ระดับคุณภาพ ๔ ระดับ 
คือ  ดีเยี่ยม, ดี , ผ่าน  และไม่ผ่าน  ตามเกณฑ์การให้คะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละ
คุณลักษณะ 

ข้อ ๑๖  ในการสรุปผลการประเมินรวมทุกคุณลักษณะ เพ่ือการเลื่อนชั้น และจบการศึกษา  กำหนด
เกณฑ์การตัดสินเป็น  ๔  ระดับ  ให้พิจารณาดังนี้ 

“ดีเยี่ยม”  ผู้เรียนปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพ่ือประโยชน์สุข
ตนเองและสังคมพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน ๕ -๘  คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี 

“ดี” ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคมพิจารณาจาก 
๑) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน ๑ – ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ

ใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี  หรือ 
๒) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด

ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน  หรือ 
๓) ได้ผลการประเมินระดับดี  จำนวน ๕ – ๘ คณุลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 

ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน 

“ผ่าน” ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดพิจารณาจาก 
๑) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จำนวน ๕ – ๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ

ใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน  หรือ 
๒) ได้ผลการประเมินระดับดี  จำนวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล

การประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน 

“ไม่ผ่าน”  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกำหนดพิจารณาจากผล 
การประเมินระดับไม่ผ่านตั้งแต่  ๑  คุณลักษณะ 
 ข้อ ๑๗  ผลการประเมินในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ระดับใดให้ถือว่าผู้เรียนได้คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับนั้น ถ้าหากผลการประเมินในปีก่อนๆ ได้ระดับดี หรือ ดีเยี่ยม  แต่ปีสุดท้ายของระดับการศึกษา
ได้ระดับ ผ่าน  หรือ  ไม่ผ่าน  ให้คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและเป็นไปตาม
สภาพจริง  โดยนำข้อมูลจากประวัติที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาว่าจะให้ระดับใด 

ข้อ ๑๘  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 

“ผ่าน” ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด 



 

 

และ ปฏิบัติงาน มีผลงาน/ชิ้นงานตามที่แต่ละกิจกรรมกำหนด 
  “ไม่ผ่าน”   ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด ไม่ผ่านการ
ปฏิบัติงาน หรือมีผลงาน ชิ้นงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่แต่ละกิจกรรมกำหนด 
 ข้อ ๑๙  กรณีผู้เรียนได้รับผลการประเมินไม่ผ่าน  ให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ 
ในการซ่อมเสริม โดยให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นแล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรม  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบ เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมต่อไป 
 ข้อ ๒๐  การเปลี่ยนผลการเรียน 
   ๑.   การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”  
    ผู้สอนจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในตัวชี ้ว ัดที ่ผู ้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึง สอบ    
แก้ตัวได้  ๒ ครั้ง  ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน  ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี
การศึกษานั้น   
    ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว  ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ผลการเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑)  ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 
    ๒)  ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้ ขอให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา 
    ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด 
   ๒.  การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 
    ให้ผู้เรียนดำเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนได้แก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้
ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ ๐ - ๔)  

    ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการแก้ไข “ร” ให้ผู้สอนนำข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียนยกเว้นมี
เหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้  “ร”  ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาค
เรียน ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น   เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ำ หากผลการเรียน
เป็น “๐” ให้ดำเนินแก้ไขตามหลักเกณฑ์  
   ๓.   การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”  
    การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”  มี ๒ กรณี ดังนี้ 
    ๑)  กรณีผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐  แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพ่ิมเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม หรือใช้เวลาว่าง หรือใช้
วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทำ จนมีเวลาเรียนครบตามที่กำหนดไว้สำหรับรายวิชานั้นแล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็น



 

 

กรณีพิเศษ  ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”  การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระทำให้เสร็จสิ้น
ภายในปีการศึกษานั้น  ถ้าผู้เรียนไม่มาดำเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ำ ยกเว้น        
มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน ๑      
ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
     (๑)   ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น  
     (๒)  ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้อยู่ ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้ เรียนซ้ำ 
หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่   
    ๒)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด  ให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้ 
     (๑)  ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น   
     (๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยน
รายวิชาเรียนใหม่  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด
     การเรียนซ้ำรายวิชา หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น  ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้ำ
ใน ช่ ว งใดช่ ว งห นึ่ งที่ ส ถ าน ศึ กษ าเห็ น ว่ า เห ม าะสม   เช่ น   พั กกล างวั น   วั น ห ยุ ด   ชั่ ว โม งว่ า ง  
หลังเลิกเรียน  ภาคฤดูร้อน เป็นต้น  
     ในกรณีภาคเรียนที่   ๒  หากผู้ เรียนยังมีผลการเรียน  “๐”  “ร”  “มส” ให้
ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป   
   ๔.  การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”  
    ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำ กิจกรรม
ในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ”ได้ ทั้งนี้
ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะ
พิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แต่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น   
 ข้อ ๒๑  การเลื่อนชั้น  เมื่อสิ้นปีการศึกษาผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น  ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์  ดังนี้   

๑.  รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า “๑” ทุกรายวิชา 
๒.  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ได้รับผลการตัดสินระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
๓.  ผู้เรียนได้รับผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
๔.  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นไม่ต่ำกว่า ๑.๐๐   
ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ผู้สอนสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการ

แก้ไขในภาคเรียนถัดไป  ทั้งนี้สำหรับภาคเรียนที่ ๒  ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
 



 

 

 ข้อ ๒๒  การสอนซ่อมเสริม สามารถดำเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
   ๑.  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพ้ืนฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัดการสอน
ซ่อมเสริม  ปรับความรู้/ทักษะพ้ืนฐาน   
   ๒.  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ / คุณลักษณะที่กำหนดไว้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ในการประเมินผลระหว่างเรียน   
   ๓.  ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “๐”  ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว  
   ๔.  กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน  สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขผล
การเรียน  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ข้อ ๒๓  การเรียนซ้ำชั้น ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการ
เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้น  ร่วมกันพิจารณาทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิ
ภาวะ และความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  การเรียนซ้ำชั้น  มี  ๒  ลักษณะ  คือ 
   ๑.  ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ำกว่า ๑.๐๐   และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
  ๒.  ผู้เรียนมีผลการเรียน  ๐, ร, มส  เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา
นั้น 
  ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา  หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ำชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม และให้ใช้ผลการเรียนใหม่
แทน  หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ำชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ในการแก้ไขผลการเรียน 
 ข้อ ๒๔  เกณฑ์การจบมัธยมศึกษาตอนต้น 
   ๑.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชา
เพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
   ๒.  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  
๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 
   ๓.  ผู้เรียนมีผลการประเมนิการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
   ๔.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
   ๕.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
 

หมวด ๔ 
การรายงานผลการเรียน 

 

 ข้อ ๒๕  ให้การรายงานผลการเรียนแก่ผู้ปกครอง ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยภาคเรียนละครั้ง 
 ข้อ ๒๖   การรายงานผลการเรียนมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 



 

 

            ๑.  เพ่ือแจ้งผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน 
            ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาการของ
ผู้เรียน 
            ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน กำหนดแนวทางการศึกษา 
และการเลือกอาชีพ 
            ๔. เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ในการออกเอกสารหลักฐานศึกษา  ตรวจสอบและรับรอง
ผลการเรียน หรือวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
            ๕. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับสถานศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ประกอบในการกำหนด
นโยบายวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ข้อ ๒๗  การรายงานผลให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย 
            ๑.  ข้อมูลระดับชั้นเรียน   
            ๒.  ข้อมูลระดับสถานศึกษา  
            ๓.  ข้อมูลระดับระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เขตพ้ืนที่การศึกษา 
            ๔.  ข้อมูลระดับชาติ 
            ๕.  ข้อมูลพัฒนาการด้านอ่ืนๆทั้งด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๕ 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 ข้อ ๒๘  โรงเรียนต้องดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษา  เพ่ือใช้เป็นเอกสารแสดงข้อมูล
และสถานภาพการศึกษาของผู้เรียน และใช้ตรวจสอบสื่อสารส่งต่อและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
 ข้อ ๒๙  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนต้องดำเนินการมี  ๒   ประเภท 
  ๑.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงกำหนด  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี  ๓ แบบ คือ 
   ๑)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  
   ๒)  ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) 
   ๓)  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
  ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนดำเนินการเอง  ประกอบด้วย 

๑)  ใบรับรองผลการเรียน (ปถ.๐๑) 



 

 

๒)  แบบบันทึกการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน (ปถ.๐๒) 
๓)  บัญชีเรียกชื่อนักเรียน (ปถ.๐๓) 
๔)  แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปถ.๐๔) 
๕)  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา (ปถ.๐๕) 
๖)  แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปถ.๐๖) 
๗)  แบบสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียน (ปถ.๐๗) 
๘)  ระเบียนสะสม (ปถ.๐๘) 
๙)  แบบรายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด (ปถ.๐๙) 

 
หมวด ๖ 

การเทียบโอนผลการเรียน 
 

 ข้อ ๓๐  โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากสถานศึกษาได้ในกรณีต่างๆ ดังนี้ การ
ย้ายสถานศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ ตลอดจนถึงเทียบโอนความรู้  ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ 
 ข้อ ๓๑ ให้ดำเนินการเทียบโอนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก  ทั้งนี้ผู้ที่รับการ
เทียบโอนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน 
 ข้อ ๓๒ การพิจารณาเทียบโอน  สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 
       ๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา 
       ๒. พิจารณาจากการทดสอบ  สัมภาษณ์ 
           ๓. พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 
 ข้อ ๓๓ โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนจำนวน ๓ - ๕ คน ดำเนินการเทียบโอนตามแนว
ปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 

หมวด ๗ 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๓๔  ในกรณีที่ผู้เรียนที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๔ ซึ่งควรจะจบ
หลักสูตรได้ตามกำหนด แต่ไม่จบตามเวลาที่จะจบ ให้ใช้ระเบียบฉบับนี้ 



 

 

 ข้อ ๓๕  การเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบนี้  ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา  แล้วเสนอขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสถานศึกษาเพ่ือประกาศใช้
ต่อไป 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
 
 
 

(นายอิทธิ  ศรีมาธรณ์) 
                                 ผูอ้ำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   



 

 

 
(เครื่องหมายโรงเรียน) 

 

 
 
 

ระเบียบโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ      

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  



 

 

 
ระเบียบโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

********************* 
 ตามท่ีโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  ตาม
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑  กันยายน ๒๕๕๓ เรื่องให้ใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  เพ่ือให้การใช้หลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โรงเรียน
จึงได้กำหนดระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน 

ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และเพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และเพ่ือให้การดำเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนจึงได้กำหนด  
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑   ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช  ๒๕๕๕  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑”  
 ข้อ ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  พุทธศักราช 
๒๕๕๕ 
 ข้อ ๓   ในระเบียบนี้ 

“หัวหน้าสถานศึกษา”  หมายถึง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  
“ผู้เรียน”   หมายถึง  ผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนและมีหลักฐานอยู่ในทะเบียนของโรงเรียน 
“ผู้ปกครอง”  หมายถึง  บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย สามารถดูแลความประพฤติและ

การศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนได้ 
“ครูผู้สอน”  หมายถึง  ครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน 
“โรงเรียน”   หมายถึง  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 

 ข้อ ๔   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๕   ให้หัวหน้าสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

หมวด ๑ 
หลักการวัดและประเมินผล 

 

ข้อ ๖   การวัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ   ดังนี้ 
๑. โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้

ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 



 

 

๒. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และตัดสินผลการเรียน 
๓. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  และจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ต้องดำเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน  
ทั้งด้านความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรม และเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติวิชา และ
ระดับชั้นของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได้ 

๕. การประเมินผู้ เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้ เรียนความประพฤติการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับ และรูปแบบการศึกษา  

๖. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ 
๗. ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรูปแบบการศึกษาต่างๆ 
๘. โรงเรียนจัดทำและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพ่ือเป็นหลักฐานในการประเมินผล

การเรียนรู้ รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
 

หมวด ๒ 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

โรงเรียนดำเนินการวัดผลประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  
กลุ่มสาระ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ข้อ ๗  การประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  ๘  กลุ่มสาระ เป็นการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิด ที่กำหนดในตัวชี้วัดในหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่
การสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  
ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

๑) ผู้สอนต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบมาตรฐานและตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เกณฑ์การผ่าน
และเกณฑ์ขั้นต่ำของการผ่านรายวิชา  ก่อนสอนรายวิชานั้น 

๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ กำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายภาค ๗๐ : ๓๐ สำหรับ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กำหนดสัดส่วนคะแนน
ระหว่างเรียนกับคะแนนปลายภาค ๘๐ : ๒๐  * (การกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับปลายปีขึ้นอยู่กับ
สถานศึกษากำหนด  เช่น  ๖๐ : ๔๐, ๗๐ : ๓๐, ๘๐ : ๒๐) 



 

 

๓) ผู้สอนมีการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินหลังเรียนเป็นการ
ประเมินที่มุ่งตรวจสอบการพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือไม่  เพ่ือนำสารสนเทศที่ ได้ไปปรับปรุง
ข้อบกพร่องของผู้เรียน  และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  และเกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ 

๔) การประเมินระหว่างเรียน เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องที่ได้เรียนจบแล้ว เพ่ือ
ตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดหรือไม่ 

๕) การประเมินผลการเรียนปลายภาค เป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนในการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด  

ข้อ ๘   การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่าน
หนังสือ เอกสารและสื่อต่าง ๆ เพ่ือหาความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ ความสุนทรีย์และประยุกต์ใช้ แล้วนำ
เนื้อหาสาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์ นำไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา  
ในเรื่องต่างๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีสำนวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและลำดับขั้นตอนการ
นำเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น 

๑. หลักการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
๑) เป็นการประเมินเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน  และประเมินเพ่ือการตัดสินการ

เลื่อนชั้นและจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒) วิธีการประเมินที่หลากหลาย 
๓) ภาระงานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติควรสอดคล้องกับขอบเขตและประเด็นการประเมิน 
๔) ใช้รูปแบบ  วิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินที่ได้จากการมีส่วนร่วมของ

ผู้เกี่ยวข้อง 
๒. ขอบเขตการประเมิน เป็นการประเมินจากการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดทฤษฎี  รวมทั้งความงดงามทางภาษาที่เอ้ือให้ผู้อ่าน
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือสนับสนุน ทำนาย คาดการณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการ
ตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอด เป็นข้อเขียน เชิงสร้างสรรค์ รายงาน บทความทางวิชาการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชา เช่น อ่านบทความวิชาการ วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ 

๓. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน มีดังนี้ 
๑) สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำวัน 
๒) สามารถจับประเด็นสำคัญลำดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน 
๓) สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ์ ให้

ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ 
๔) สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดท่ีได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย 
๕) สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่าง

เพียงพอและสมเหตุสมผล 



 

 

๔. กำหนดให้มีการพัฒนาและประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ตามกระบวนการดังนี้ 
๑) คณะกรรมการการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ

เขียน ของสถานศึกษา กำหนดแนวทางพัฒนาและการประเมิน 
๒) เกณฑ์ในการประเมินเป็น  ๔  ระดับ คือ ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน 
๓)  ผู้สอน  ผู้ปกครอง เพื่อน หรือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันประเมิน และตัดสินเป็นราย

ภาค และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) โดยส่งผลการประเมินไปยังครูวัดผล
เพ่ือสรุปและตัดสินผลการประเมิน 

๔) ครูประจำชั้น บันทึกและรายงานผลการประเมินไปยังผู้เรียนและผู้ปกครอง 
  ข้อ ๙   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นการประเมินลักษณะที่โรงเรียนต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  จิตสำนึก  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ทั้งใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลโลก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมี ๘ ประการ ได้แก่  

๑. รักชาติศาสน์กษัตริย์   
๒. ซื่อสัตย์สุจริต  
๓. มีวินัย   
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งม่ันในการทำงาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ต้องอาศัยการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย  ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ครูที่ปรึกษา  ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง
และชุมชนให้ดำเนินการดังนี้ 

๑. คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน  ร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดเนื้อหาในแต่ละกลุ่มวิชา   และพิจารณาเลือกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาที่ครูแต่ละคนรับผิดชอบ  รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้วย 

๒. ครูผู้สอนนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีคัดเลือกไว้ไปบูรณาการกับตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โครงการ  และกิจวัตรประจำวันของสถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและ
ประเมินร่วมกันระหว่างครู  ผู้ปกครอง และเพ่ือนนักเรียน 

๓. ผู้ประเมินทุกฝ่ายส่งผลการประเมินให้ครูวัดผล  เพ่ือสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด  และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 



 

 

ข้อ ๑๐  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกระบวนการประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
ผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบไปด้วย
กิจกรรมดังนี้ 

๑. กิจกรรมแนะแนว 
๒. กิจกรรมนักเรียน 

๑) กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี หรือ นักวิชาการทหาร 
๒) กิจกรรมชมรม,ชุมนุม 
๓) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดำเนินการดังนี้ 
  ๑.  กำหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม 
  ๒.  กำหนดเวลาจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๓.  ออกแบบแผนการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  ๔.  จัดกิจกรรมพัฒนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่างหลากหลาย  น่าสนใจ  โดยเน้นเวลา
การเข้าร่วมกิจกรรม  พฤติกรรมการปฏิบัติ  และผลงาน/ชิ้นงาน 

 
หมวดที่ ๓ 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ข้อ ๑๑  การตัดสินผลการเรียน 
  ๑.  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ 
  ๒.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันกำหนด 
  ๓.  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกวิชา 
  ๔.  ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมิน “ผ่าน” ในการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ข้อ ๑๒ 

การให้ระดับผลการเรียน ให้ผู้สอนนำคะแนนระหว่างเรียน รวมกับคะแนนสอบปลายภาค 
ตัดสินผลการเรียน โดยให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา  ดังต่อไปนี้ 
 

คะแนนรวม ระดับผลการเรียน ความหมาย 
๘๐-๑๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 
๗๕-๗๙ ๓.๕ ดีมาก 



 

 

๗๐-๗๔ ๓ ดี 
๖๕-๖๙ ๒.๕ ค่อนข้างดี 
๖๐-๖๔ ๒ ปานกลาง 
๕๕-๕๙ ๑.๕ พอใช้ 
๕๐-๕๔ ๑ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 
๐-๔๙ ๐ ต่ำกว่าเกณฑ์ข้ันต่ำ   

  ๑๒.๑ การนับหน่วยกิตจะต้องเป็นรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๑ ขึ้นไป  

  ๑๒.๒ ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น ๘  ระดับได้ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไข
แสดงผลการเรียน  ดังนี้ 
   “มส”  หมายถึง  ผู้ เรียนไม่มีสิทธิ เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้ เรียนมี  
เวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาและไม่ได้รับก ารผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผล 
ปลายภาคเรียน 
   “ร”  หมายถึง  รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้  เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผล
การเรียนรายวิชานั้นครบถ้วน  ได้แก่ ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน  ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้
ทำ ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 
   
 ข้อ ๑๓  การอ่านคิดวิเคราะห์ กำหนดเกณฑ์การประเมินให้มี ๔ ระดับ  คือ ดีเยีย่ม  ดี  ผ่าน และ ไม่ผ่าน  

“ดีเยี่ยม” หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มี
คุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

“ดี” หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

“ผ่าน” หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับแต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 

“ ไม่ผ่าน” หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน หรือถ้ามีผลงาน  ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

ข้อ ๑๔  ในกรณีที่ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน อยู่ในระดับไม่ผ่าน
ครูผู้สอนต้องเร่งดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความก้าวหน้าในตัวชี้วัดที่มี
จุดบกพร่อง  และสร้างผลงานที่สะท้อนความสามารถในตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
แล้วนำผลงานไปเทียบกับแนวการให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดตั้งแต่ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน  
  ข้อ ๑๕  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในแต่ละคุณลักษณะให้ใช้ระดับคุณภาพ ๔  ระดับ 
คือ  ดีเยี่ยม, ดี, ผ่าน  และไม่ผ่าน  ตามเกณฑ์การให้คะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน   แต่ละ
คุณลักษณะ 



 

 

ข้อ ๑๖  ในการสรุปผลการประเมินรวมทุกคุณลักษณะ เพ่ือการเลื่อนชั้น และจบการศึกษา  กำหนด
เกณฑ์การตัดสินเป็น  ๔  ระดับ  ให้พิจารณาดังนี้ 

“ดีเยี่ยม”  ผู้เรียนปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพ่ือประโยชน์สุข
ตนเองและสังคมพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน ๕-๘  คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี 

 “ดี”  ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคมพิจารณาจาก 
๑) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน ๑ – ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ

ใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี  หรือ 
๒) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด

ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน  หรือ 
๓) ได้ผลการประเมินระดับดี  จำนวน ๕ – ๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด

ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน 
“ผ่าน” ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดพิจารณาจาก 

๑) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จำนวน ๕ – ๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน  หรือ 

๒) ได้ผลการประเมินระดับดี  จำนวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล
การประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน 

“ไม่ผ่าน”  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดพิจารณาจาก
ผลการประเมินระดับไม่ผ่านตั้งแต่  ๑  คุณลักษณะ 
 ข้อ ๑๗  ผลการประเมินในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้ระดับใดให้ถือว่าผู้เรียนได้คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับนั้น ถ้าหากผลการประเมินในปีก่อนๆ ได้ระดับดี หรือ ดีเยี่ยม  แต่ปีสุดท้ายของระดับการศึกษา
ได้ระดับ ผ่าน  หรือ  ไม่ผ่าน  ให้คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและเป็นไปตาม
สภาพจริง  โดยนำข้อมูลจากประวัติที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาว่าจะให้ระดับใด 

ข้อ ๑๘  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
“ผ่าน”  ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมดและ 

ปฏิบัติงาน มีผลงาน/ชิ้นงานตามที่แต่ละกิจกรรมกำหนด 
“ไม่ผ่าน”   ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด ไม่ผ่าน

การปฏิบัติงาน  หรือมีผลงาน  ชิ้นงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่แต่ละกิจกรรมกำหนด 
 ข้อ ๑๙  กรณีผู้เรียนได้รับผลการประเมินไม่ผ่าน  ให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ 
ในการซ่อมเสริม โดยให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นแล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรม  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบ เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมต่อไป 



 

 

 ข้อ ๒๐  การเปลี่ยนผลการเรียน 
๑.  การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”  

    ผู้สอนจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวได้  
๒ ครั้ง  ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาที่
จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
    ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้ งแล้ว  ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ผลการเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 
๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้ขอให้อยู่ในดุลย

พินิจของผู้บริหารสถานศึกษา ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่า
เรียนแทนรายวิชาใด 

๑.  การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 
      ให้ผู้เรียนดำเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนได้แก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ระดับ
ผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ ๐ - ๔)  
      ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการแก้ไข “ร” ให้ผู้สอนนำข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียนยกเว้นมีเหตุ
สุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้  “ร”  ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน 
ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น   เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ำ หากผลการเรียนเป็น  
“๐” ให้ดำเนินแก้ไขตามหลักเกณฑ์  

๒. การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”  
     การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”  มี ๒ กรณี ดังนี้ 

๑) กรณีผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐  แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพ่ิมเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม หรือใช้เวลาว่าง หรือใช้
วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทำ จนมีเวลาเรียนครบตามที่กำหนดไว้สำหรับรายวิชานั้นแล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็น
กรณีพิเศษ  ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”  การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระทำให้เสร็จสิ้น
ภายในปีการศึกษานั้น  ถ้าผู้เรียนไม่มาดำเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ำ ยกเว้น มีเหตุ
สุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน 
แต่เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
     (๑)   ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น  
     (๒)  ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้อยู่ ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้ เรียนซ้ำ 
หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่   

๒) กรณีผู้เรียนมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด  ให้สถานศึกษา
ดำเนินการดังนี้ 



 

 

     (๑)  ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น   
     (๒)  ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยน
รายวิชาเรียนใหม่  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชา
ใด   
      การเรียนซ้ำรายวิชา หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้ง
แล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น  ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้ำ
ใน ช่ ว งใดช่ ว งห นึ่ งที่ ส ถ าน ศึ กษ าเห็ น ว่ า เห ม าะสม   เช่ น   พั กกล างวั น   วั น ห ยุ ด   ชั่ ว โม งว่ า ง  
หลังเลิกเรียน  ภาคฤดูร้อน เป็นต้น  

ในกรณีภาคเรียนที่  ๒  หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน  “๐”  “ร”  “มส”  ให้
ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป   

๓. การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”  
     ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำ กิจกรรมใน
ส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ”ได้ ทั้งนี้ดำเนินการ
ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะพิจารณา
ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แต่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น   
 ข้อ ๒๑  การเลื่อนชั้น  เมื่อสิ้นปีการศึกษาผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น  ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์  ดังนี้   
           ๑.  รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า “๑” ทุกรายวิชา 
                     ๒.  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ได้รับผลการตัดสินระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
           ๓.  ผู้เรียนได้รับผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
                     ๔.  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นไม่ต่ำกว่า ๑.๐๐   
                ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ผู้สอนสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการ
แก้ไขในภาคเรียนถัดไป  ทั้งนี้สำหรับภาคเรียนที่ ๒  ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
 ข้อ ๒๒  การสอนซ่อมเสริม สามารถดำเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
   ๑.  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพ้ืนฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัดการสอน
ซ่อมเสริม  ปรับความรู้/ทักษะพ้ืนฐาน   
   ๒.  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ / คุณลักษณะที่กำหนดไว้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ในการประเมินผลระหว่างเรียน   
   ๓.  ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “๐”  ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว  
   ๔.  กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน  สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขผล
การเรียน  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา 



 

 

 ข้อ ๒๓  การเรียนซ้ำชั้น ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการ
เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้น  ร่วมกันพิจารณาทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิ
ภาวะ และความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     การเรียนซ้ำชั้น  มี  ๒  ลักษณะ  คือ 
      ๑.  ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ำกว่า ๑.๐๐  และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
      ๒.  ผู้ เรียนมีผลการเรียน  ๐, ร, มส  เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษานั้น 
   ทั้งนี้  หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง หรือทั้ ง ๒ ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณา  หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ำชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม และให้ใช้ผล
การเรียนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ำชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการในการแก้ไขผลการ
เรียน 
 ข้อ ๒๔  เกณฑ์การจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     ๑.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๔๑  หน่วยกิต  และ
รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
     ๒.  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
๔๑ หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
     ๓.  ผู้เรียนมีผลการประเมนิการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
     ๔.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
     ๕.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
  

หมวด ๔ 
การรายงานผลการเรียน 

 

 ข้อ ๒๕  ให้การรายงานผลการเรียนแก่ผู้ปกครองผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยภาคเรียนละครั้ง 
 ข้อ ๒๖   การรายงานผลการเรียนมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 
            ๑.  เพ่ือแจ้งผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน 
            ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาการของผู้เรียน 
            ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน กำหนดแนวทางการศึกษา 
และการเลือกอาชีพ 
            ๔. เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ในการออกเอกสารหลักฐานศึกษา  ตรวจสอบและรับรอง
ผลการเรียน หรือวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 



 

 

            ๕. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับสถานศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ประกอบในการกำหนด
นโยบายวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ข้อ ๒๗  การรายงานผลให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย 
            ๑.  ข้อมูลระดับชั้นเรียน   
            ๒.  ข้อมูลระดับสถานศึกษา  
            ๓.  ข้อมูลระดับระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น./เขตพ้ืนที่การศึกษา 
            ๔.  ข้อมูลระดับชาติ 
            ๕.  ข้อมูลพัฒนาการด้านอ่ืนๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
 

หมวด ๕ 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 

 ข้อ ๒๘  โรงเรียนต้องดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษา  เพ่ือใช้เป็นเอกสารแสดงข้อมูล
และสถานภาพการศึกษาของนักเรียน  และใช้ตรวจสอบ  สื่อสาร ส่งต่อ  และรับรองผลการเรียนของนักเรียน 
 ข้อ ๒๙  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนต้องดำเนินการมี  ๒   ประเภท 
            ๑.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงกำหนด  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี  ๓ แบบ คือ 
                           ๑)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  
   ๒)  ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) 
                 ๓)  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
             ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนดำเนินการเอง  ประกอบด้วย 
                           ๑)  ใบรับรองผลการเรียน (ปถ.๐๑) 
             ๒)  แบบบันทึกการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน (ปถ.๐๒) 
             ๓)  บัญชีเรียกชื่อนักเรียน (ปถ.๐๓) 
             ๔)  แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปถ.๐๔) 
             ๕)  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา (ปถ.๐๕) 
             ๖)  แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปถ.๐๖) 
                           ๗)  แบบสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียน (ปถ.๐๗) 



 

 

            ๘)  ระเบียนสะสม (ปถ.๐๘) 
             ๙)  แบบรายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด (ปถ.๐๙) 

 
หมวด ๖ 

การเทียบโอนผลการเรียน 
 

 ข้อ ๓๐  โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากสถานศึกษาได้ในกรณีต่างๆ ดังนี้ การ
ย้ายสถานศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ ตลอดจนถึงเทียบโอนความรู้  ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ 
 ข้อ ๓๑  ให้ดำเนินการเทียบโอนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก  ทั้งนี้ผู้ที่รับการ
เทียบโอนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน 
 ข้อ ๓๒  การพิจารณาเทียบโอน  สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 
       ๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา 
       ๒. พิจารณาจากการทดสอบ  สัมภาษณ์ 
           ๓. พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 
 ข้อ ๓๓  โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนจำนวน ๓ - ๕ คน ดำเนินการเทียบโอนตามแนว
ปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

หมวด ๗ 
บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ ๓๔  ในกรณีที่ผู้เรียนที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๔ ซึ่งควรจะจบ
หลักสูตรได้ตามกำหนด  แต่ไม่จบตามเวลาที่จะจบ  ให้ใช้ระเบียบฉบับนี ้
 ข้อ ๓๕  การเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบนี้  ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา  แล้วเสนอขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสถานศึกษาเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 
 


