
 

ระเบียบโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑    

(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) 
-------------------------------------- 

 

โดยท่ีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ ๒๙๓ / ๒๕๕๑  ลงวันท่ี ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑  เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงเป็นการ
สมควรท่ีกําหนดระเบียบโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับคําสั่งดังกล่าว 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
งานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓)” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีขัดแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔  ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ข้อ ๕  ให้ผู้บริหารสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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หมวด ๑ 
หลักการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 

ข้อ ๖  การประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการดําเนินการต่อไปนี้ 
 ๖.๑ โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดย

เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
๖.๒  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนานักเรียนและ

ตัดสินผลการเรียน 
๖.๓  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีกําหนดในหลักสูตรโรงเรียน    และจัดให้มีการประเมินการ
อ่าน   คิดวิเคราะห์ และเขียน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๖.๔  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนต้องดําเนินการด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย  เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลนักเรียนได้อย่าง
รอบด้านท้ังด้านความรู้  ความคิด  กระบวนการ  พฤติกรรม  และเจตคติ  เหมาะสมกับสิ่งท่ีต้องการวัด  
ธรรมชาติวิชา  และระดับชั้นของนักเรียน  โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเท่ียงตรง  ยุติธรรม  และ
เชื่อถือได้ 

๖.๕ การประเมินนักเรียนพิจารณาจากพัฒนาการของนักเรียน      ความประพฤติ     
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 

๖.๖  เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ 
๖.๗  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างโรงเรียนและระหว่างรูปแบบการศึกษาต่างๆ 
๖.๘  โรงเรียนจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา  เพ่ือเป็นหลักฐานการประเมินผลการ

เรียนรู้  รายงานผลการเรียน  แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของนักเรียน 
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หมวด  ๒ 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน 

ข้อ ๗   สถานศึกษาต้องดําเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบท้ัง ๔ ด้าน คือ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

๗.๑ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระ   เป็นการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิด ท่ีกําหนดอยู่ในตัวชี้วัดในหลักสูตร  ซ่ึงจะ
นําไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

๗.๑.๑ ให้ครูผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายวิชาตาม
ตัวชี้วัดในรายวิชาพ้ืนฐานและตามผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติม 

๗.๑.๒ ให้ครูผู้สอนใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน  เพ่ือให้ได้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียน  โดยต้องวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน 

๗.๑.๓ ให้ครูผู้สอนเน้นการประเมินตามสภาพจริง  เช่น  การประเมินการ
ปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน  หรือการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  ฯลฯ  ควบคู่ไปกับการใช้
การทดสอบแบบต่างๆ อย่างสมดุล   

๗.๑.๔ ครูผู้สอนต้องให้ความสําคัญกับการประเมินระหว่างเรียนมากกว่าการ
ประเมินปลายภาค  ตามสัดส่วนคะแนนดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การประเมินระหว่างเรียน การประเมิน

ปลายภาค คะแนนตัวชี้วัด คะแนนกลางภาค 

ภาษาไทย ๖๐ ๑๐ ๒๐ 

คณิตศาสตร์ ๖๐ ๒๐ ๒๐ 

วิทยาศาสตร์ ๗๐  ๑๐ ๒๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๑๐ ๒๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๐ ๑๐ ๒๐ 

ศิลปะ ๗๐ ๑๐ ๒๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ ๑๐ ๑๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๗๐ ๑๐ ๒๐ 
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การประเมินตัวช้ีวัด  ให้มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ (K)  ด้านกระบวนการ 

(P)  และด้านคุณธรรม จริยธรรม (A)  และมีคะแนน ดังนี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้(K) กระบวนการ(P) คุณธรรม(A) 

ภาษาไทย ๑๐ ๓๐ ๒๐ 

คณิตศาสตร์ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๓๐ ๒๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓๐ ๓๐ ๒๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐ ๔๐ ๒๐ 

ศิลปะ ๑๐ ๔๐ ๒๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๐ ๕๐ ๒๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๒๐ ๔๐ ๑๐ 

 
๗.๒ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

๗.๒.๑  ให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา  มีหน้าท่ีประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  
และเขียนให้กับนักเรียนทุกคน  โดยครูผู้ประเมินต้องศึกษาความหมาย  ขอบเขตการประเมินและ
ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนในแต่ละระดับการศึกษา  ควรประเมินใน
ห้องเรียนตามปกติ  หรือใช้เวลานอกห้องเรียนจากการมอบหมายให้นักเรียนทํางานกลุ่มท่ีสะท้อน
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ประเมินหลายครั้งแล้วนําผลมาสรุปรวม 

๗.๒.๒ ให้ครูผู้สอนบันทึกผลการประเมินในสมุดบันทึกการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนดแล้วรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์ และเขียน  ท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง 

๗.๒.๓ ให้คณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ท่ีโรงเรียน
แต่งต้ังนําผลการประเมินจากครูผู้สอน  ไปสรุปในภาพรวมเป็นผลการประเมินความสามารถการอ่าน        
คิดวิเคราะห์  และเขียนรายภาค  โดยใช้ค่าสถิติฐานนิยม(Mode)  หากค่าสถิติฐานนิยมเท่ากัน  ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
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๗.๒.๔ ในการดําเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน นักเรียนทุก
คนต้องได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง  และสรุปผลเป็นรายภาค  เพ่ือวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนานักเรียน และประเมินการเลื่อนชั้น  ตลอดจนการจบระดับการศึกษา 

๗.๓   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์        
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มี ๘  คุณลักษณะ ดังนี้ 
(๑)  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
(๒)  ซ่ือสัตย์สุจริต 
(๓)  มีวินัย 
(๔)  ใฝ่เรียนรู้ 
(๕)  อยู่อย่างพอเพียง 
(๖)  มุ่งม่ันในการทํางาน 
(๗)  รักความเป็นไทย 
(๘)  มีจิตสาธารณะ 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  ให้ครูผู้สอนดําเนินการวัดผลไปพร้อมกับการ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดดังนี้ 

 ๗.๓.๑  ให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา  มีหน้าท่ีประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนโดยให้ประเมินนักเรียนทุกคนในแต่ละคุณลักษณะตามข้อ ๗.๓   ครูผู้สอนต้องมีความเข้าใจ
เก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน  โดยพิจารณาจากนิยาม  ตัวชี้วัด  พฤติกรรมบ่งชี้และ
เกณฑ์การให้คะแนนตามแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควรจัดให้มีการประเมินเป็นระยะๆ  โดย
อาจประเมินเป็นรายสัปดาห์  รายเดือน  ด้วยวิธีการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ  ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โครงการพิเศษต่างๆ  รวมท้ังสอดแทรกในกิจวัตรประจําวันของ
โรงเรียน  และบันทึกผลการประเมินในสมุดบันทึกคุณภาพผู้เรียน     ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด      
แล้วรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง 

๗.๓.๒  ให้คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง
นําผลการประเมินจากครูผู้สอนไปสรุปตามเกณฑ์การสรุปผลการประเมินรวมทุกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์รายภาคของนักเรียนรายบุคคล    ในการดําเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
นักเรียนทุกคนต้องได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง  และสรุปผลเป็นรายภาคเพ่ือวินิจฉัย  และใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนานักเรียนและประเมินการเลื่อนชั้น  ตลอดจนการจบระดับการศึกษา 
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๗.๔   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   มี ๓  ลักษณะ คือ 
(๑)  กิจกรรมแนะแนว 
(๒) กิจกรรมนักเรียน ซ่ึงประกอบด้วย 

ก.  กิจกรรมลูกเสือ   เนตรนารี   ยุวกาชาด   ผู้บําเพ็ญประโยชน์  และ
นักศึกษาวิชาทหาร โดยให้นักเรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ข.  กิจกรรมชุมนุม / ชมรม 
ท้ังนี้  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑-๓) จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม

ท้ัง ข้อ ก. และ ข้อ ข.  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-๖)  สามารถเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใน ข้อ ก.  และ  ข้อ ข. 

 (๓) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๗.๔.๑  ให้นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท้ัง ๓ ลักษณะ  ใน 
๑ ปีการศึกษา   และจะต้องได้รับการตัดสิน “ผ่าน”  ท้ัง ๓ กิจกรรม    หากมีนักเรียนท่ีไม่ผ่านให้
ครูผู้สอนจัดซ่อมเสริมให้นักเรียนทํากิจกรรมในส่วนท่ีนักเรียนไม่ได้เข้าร่วม  หรือไม่ได้ทําจนครบถ้วน  
แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจากไม่ผ่านเป็นผ่าน  ท้ังนี้ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 

๗.๔.๒  ให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ มีหน้าท่ีประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียนทุกคน    โดยพิจารณาจากการปฏิบัติกิจกรรม     ผลงานของนักเรียนต้องผ่านร้อยละ ๗๐      
และต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ แล้วบันทึกผลการประเมิน  และรายงานผลการ
ประเมินต่อหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง 

๗.๔.๓  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วม
ทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  และมีบันทึกเป็นหลักฐานร่องรอย  ปีละ ๒๐ ชั่วโมง 

๗.๔.๔  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง  รวบรวมผลการ
ประเมินแต่ละกิจกรรม  นํามาสรุปผลการประเมินเป็นรายภาค   เพ่ือวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนานักเรียนและประเมินการเลื่อนชั้นเรียน  ตลอดจนการจบการศึกษาในระดับต่าง ๆ 
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หมวด ๓ 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

ข้อ ๘  การตัดสินผลการเรียน   โรงเรียนกําหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เพ่ือตัดสินผลการเรียนของนักเรียน ดังนี้ 

๘.๑  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา   โดยใชผ้ลการประเมินระหว่างปีและปลายปี  
นักเรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 

๘.๒  นักเรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด      โดยแต่ละตัวชี้วัดต้องผ่านร้อยละ 
50    หรือมีระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ํา ข้ึนไป 

๘.๓  นักเรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
๘.๔  นักเรียนต้องได้รับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  การประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และมีผลการประเมินในระดับผ่าน 

ข้อ ๙ การให้ระดับผลการเรียน   

๙.๑  การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ระบบตัวเลข 
แสดงระดับผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ   ซ่ึงกําหนดเป็น ๘ ระดับ ดังนี้ 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
๔ ดีเยี่ยม ๘๐-๑๐๐ 

๓.๕ ดีมาก ๗๕-๗๙ 
๓ ดี ๗๐-๗๔ 

๒.๕ ค่อนข้างดี ๖๕-๖๙ 
๒ ปานกลาง ๖๐-๖๔ 

๑.๕ พอใช้  ๕๕-๕๙ 
๑ ผ่านเกณฑ์ข้ันตํ่า ๕๐-๕๔ 
๐ ตํ่ากว่าเกณฑ์ ๐-๔๙ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น  ๘ ระดับได้  ให้ใช้ตัวอักษรระบุเง่ือนไข
ของผลการเรียน ดังนี้ 

“มส”  หมายถึง นักเรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรยีน เนื่องจากนักเรียนมีเวลาเรียน 
ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาและไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

“ร”  หมายถึง  รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้  เนื่องจากนักเรียนไม่มีข้อมูล  
ผลการเรียนในรายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่  ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานท่ีมอบ 
หมายให้ทํา ซ่ึงงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยท่ีทําให้ประเมินผลการเรียน
ไม่ได้ 



 -๘-

๙.๒  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้ระดับผลการประเมินเป็น 
“ผ่าน”  และ “ไม่ผ่าน”   กรณีท่ีผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็น  “ดีเยี่ยม”  “ดี”   และ  “ผ่าน”  

ดีเย่ียม หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และ
เขียนท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

ดี หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
    และเขียนท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 

ผ่าน หมายถึง 
มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ  แต่ยังมีข้อบกพร่องบาง
ประการ 

ไม่ผ่าน หมายถึง 
ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องท่ีต้องได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

๙.๓   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการเลื่อนชั้น และ 
จบการศึกษา ให้ระดับผลการประเมินเป็น “ผ่าน”  และ “ไม่ผ่าน” กรณีท่ีผ่านให้ระดับผลการประเมิน
เป็น  “ดีเยี่ยม”  “ดี”   และ  “ผ่าน”  

ดีเย่ียม หมายถึง 

นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๕-๘  
คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํ่ากว่า
ระดับดี 

ดี หมายถึง 

นักเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการ
ยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก 
(๑)  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน๑-๔ คุณลักษณะ 
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํ่ากว่าระดับดี หรือ 
(๒)  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๔  คุณลักษณะ และ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํ่ากว่าระดับผ่าน หรือ 
(๓) ได้ผลการประเมินระดับดี จํานวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํ่ากว่าระดับผ่าน 

ผ่าน หมายถึง 

นักเรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเง่ือนไข  
ท่ีโรงเรียนกําหนด โดยพิจารณาจาก 
(๑) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จํานวน ๕-๘ คุณลักษณะ และ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํ่ากว่าระดับผ่าน หรือ 
(๒) ได้ผลการประเมินระดับดี จํานวน ๔  คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํ่ากว่าระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน หมายถึง นักเรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
โรงเรียนกําหนด โดยพิจารณาจากมีผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  
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ต้ังแต่ ๑ คุณลักษณะ 

๙.๔   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐    การปฏิบัติกิจกรรม  และผลงานของนักเรียนต้องผ่านร้อยละ ๗๐   และให้ผลการ
ประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน   โดยให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมินดังนี้ 

“ผ”     หมายถึง   นักเรียนมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรม 
และมีผลงานผ่านเกณฑ์ 

“มผ”   หมายถึง   นักเรียนมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม 
และมีผลงานไม่ผ่านเกณฑ์ 

ในกรณีท่ีนักเรียนได้ผลการเรียน “มผ” ให้ครูผู้สอนจัดซ่อมเสริมให้นักเรียนทํา
กิจกรรมในส่วนท่ีนักเรียนไม่ได้เข้าร่วม  หรือไม่ได้ทําจนครบถ้วน  แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก“มผ” 
เป็น “ผ”  ท้ังนี้ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย  

ข้อ  ๑๐   การเปล่ียนผลการเรียน     

๑๐.๑   การเปลี่ยนผลการเรียน  “๐”  ดําเนินการดังนี้ 

๑๐.๑.๑ ให้ครูผู้สอนดําเนินการสอนซ่อมเสริมในตัวชี้วัดท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่าน
ก่อนแล้วจึงให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน  ๒  ครั้ง   ถ้านักเรียนไม่ดําเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาท่ี
โรงเรียนกําหนด     ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน     ท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาค
เรียน   ท้ังนี้ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น  ๆ 

๑๐.๑.๒ ถ้าสอบแก้ตัว ๒  ครั้งแล้ว  ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้โรงเรียน
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเก่ียวกับการแก้ผลการเรียนของนักเรียนโดยปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑)   ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้นักเรียนเรียนซํ้ารายวิชานั้นๆ 
(๒)   ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  ให้นักเรียนเรียนซํ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียน

ใหม่ ท้ังนี้ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน  และในกรณีท่ีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด 

๑๐.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”  ดําเนินการดังนี้ 
๑๐.๒.๑   ให้นักเรียนดําเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เม่ือนักเรียนได้แก้ไข

ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ครูผู้สอนพิจารณาตัดสินผลการเรียน  โดยให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ  
( ต้ังแต่ ๐-๔ )  

๑๐.๒.๒ ถ้านักเรียนไม่ดําเนินการแก้ไข “ร”  ตามระยะเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด  
ให้ครูผู้สอนนําข้อมูลท่ีมีอยู่มาตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนท่ีจะ
ขยายเวลาการแก้  “ร”  ออกไปอีก ไม่เกิน ๑  ภาคเรียน ทั้งนี้ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี
การศึกษานั้นๆ     เม่ือพ้นกําหนดนี้แล้วหากผลการเรียนเป็น  “๐” ให้ดําเนินแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 



 -๑๐- 

            ๑๐.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”    
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”  มี  ๒  กรณี ดังนี้ 
๑๐.๓.๑  กรณีนักเรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 

๘๐  แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด ให้โรงเรียนจัดให้นักเรียนเรียน
เพ่ิมเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม หรือใช้เวลาว่าง หรือใช้วนัหยุด หรือมอบหมายงานให้ทํา จนมีเวลาเรยีน
ครบตามท่ีกําหนดไวส้ําหรับรายวิชานั้นๆ  แล้วจึงใหส้อบวัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ  ผลการแก้ “มส” ให้
ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”     การแก้ “มส”  กรณีนี้ให้กระทําให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้นๆ  
ถ้าผู้เรียนไม่มาดําเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้นี้ให้เรียนซํ้ารายวิชา   ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัย 
ให้อยู่ในดุลยพินิจขอโรงเรียนท่ีจะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน ๑  ภาคเรียน   แต่เม่ือพ้น
กําหนดนี้แล้ว   ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(๑)  ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซํ้ารายวิชานั้น  
(๒)  ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซํ้า 

หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่   
๑๐.๓.๒    กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 

๖๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด  ให้สถานศึกษาดําเนินการดังนี้ 
(๑)  ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้นักเรียนเรียนซํ้ารายวิชานั้นๆ  
(๒)  ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน ให้นักเรียนเรียนซํ้า

หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่    ในกรณีท่ีเปลี่ยนรายวิชาเรยีนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน
ว่าเรียนแทนรายวิชาใด  

การเรียนซํ้ารายวิชา  หากนักเรียนได้รับการสอนซ่อมเสริม และสอบแก้ตัว 
๒  ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซํ้ารายวิชานั้น  ท้ังนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนในการจัด
ให้เรียนซํ้าในช่วงใดช่วงหนึ่งท่ีโรงเรียนเห็นว่าเหมาะสม    เช่น    พักกลางวัน    วันหยุด  ชั่วโมงว่าง  
หลังเลิกเรียน   หรือภาคฤดูร้อน เป็นต้น  

ในกรณีภาคเรียนท่ี ๒  หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน  “๐”  “ร”  “มส”  ให้
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป  โดยให้เปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพ่ือแก้ไข
ผลการเรียนของนักเรียน    หากไม่สามารถดําเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้      โรงเรียนควรประสานงาน
กับหน่วยต้นสังกัดเพ่ือหาทางแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนต่อไป 

๑๐.๔  การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ” ดําเนินการดังนี้  
กรณีท่ีนักเรียนได้ผลการเรียน “มผ” ให้ดําเนินการจัดซ่อมเสริมให้นักเรียนทํา 

กิจกรรมในส่วนท่ีนักเรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทําจนครบถ้วน  แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” 
ได้  ท้ังนี้ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้นๆ  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
โรงเรียนท่ีจะขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑  ภาคเรียน แต่ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา
นั้น ๆ 



 -๑๑- 

ข้อ ๑๑ การสอนซ่อมเสริม 
การสอนซ่อมเสริม  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นการให้โอกาสแก่

นักเรียนได้มีเวลาเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพ่ิมข้ึน  จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้         
การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ปกติ  เพ่ือ
แก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบในนักเรียน  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของนักเรียน 

การดําเนินการสอนซ่อมเสริมนั้น  ให้ครูผู้สอนจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนเป็นกรณี
พิเศษนอกเหนือไปจากการสอนปกติ   ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑)  นักเรียนมีความรู้/ทักษะพ้ืนฐานไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น   ควร
จัดการสอนซ่อมเสริม  ปรับความรู้/ทักษะพ้ืนฐาน   

(๒)  นักเรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ / คุณลักษณะท่ี
กําหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  ในการประเมินผลระหว่างเรียน   

(3)   นักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน “๐”  ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว  
(4)    กรณีท่ีนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน        สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดู

ร้อนเพ่ือแก้ไขผลการเรียน  ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน 

ข้อ  ๑๒    การเล่ือนช้ัน    

เม่ือสิ้นปีการศึกษา นักเรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนในระดับผ่าน 
(๒) นักเรียนต้องได้รับการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน  การประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยต้องมีผลการประเมินในระดับผ่าน 
(๓) นักเรียนต้องได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น  ไม่ต่ํากว่า ๑.๐๐   
กรณีมีรายวิชาใดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน   ควรจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมนักเรียน

ในภาคเรียนถัดไป  หรือถ้านักเรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย  และพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและ
สอนซ่อมเสริมได้  ควรให้เลื่อนชั้นได้ 

 
ข้อ ๑๓  การเรียนซํ้าช้ัน 

กรณีนักเรียนท่ีไม่ผ่านรายวิชาจํานวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียน
ในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน   ให้คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังพิจารณาให้เรียนซํ้าชั้นได้   โดยให้คํานึงถึงวุฒิ
ภาวะและความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นสําคัญ 

การเรียนซํ้าชั้น  มี  ๒  ลักษณะ  คือ 
(๑)   นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นตํ่ากว่า ๑.๐๐  และมีแนวโน้ม

ว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 



 -๑๒-

(๒)   นักเรียนมีผลการเรียน   ๐, ร, มส  เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนใน
ปีการศึกษานั้น 

ท้ังนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือท้ัง  ๒  ลักษณะ ให้คณะกรรมการท่ี
โรงเรียนแต่งต้ังพิจารณา  หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซํ้าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและ    
ให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน   หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซํ้าชั้น  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ในการแก้ไขผลการเรียน 

 
ข้อ ๑๔  เกณฑ์การจบระดับการศึกษา 

เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
(๑)  นักเรียนเรียนรายวชิาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา

พ้ืนฐาน ๖๖ หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม  ๑๕ หน่วยกิต 
(๒)  นักเรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต  โดยเป็น

รายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖  หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า  ๑๑  หน่วยกิต 
(๓)  นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์   และเขียน ระดับ  “ผ่าน”  ข้ึนไป 
(๔)  นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ  “ผ่าน”  ข้ึนไป 
(๕)  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 
(๖)  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย  ไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ 

เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(๑)   นักเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็น

รายวิชาพ้ืนฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ๔๐  หน่วยกิต 
(๒)   นักเรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็น

รายวิชาพ้ืนฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
(๓)   นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ  “ผ่าน”  ข้ึนไป 
(๔)   นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ  “ผ่าน”  ข้ึนไป 
(๕)   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและมีผลการประเมิน “ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 
(๖)  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย  ไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๓-

หมวด  ๔ 
การรายงานผลการเรียน 

ข้อ ๑๕   การรายงานผลการเรียน    ให้ครูผู้สอน/ครูท่ีปรึกษา/ผู้เก่ียวข้อง  จัดทํารายงาน
ความก้าวหน้าของนักเรียนดังนี้ 

๑๕.๑  ข้อมูลระดับชั้นเรียน  ประกอบด้วย  เวลามาเรียน  ผลการประเมินความรู้
ความสามารถ  พฤติกรรมการเรียน  ความประพฤติ  และผลงานในการเรียนของนักเรียน  เป็นข้อมูล
สําหรับรายงานให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ นักเรียน ครูผู้สอนและผู้ปกครอง ได้รับทราบความก้าวหน้า  
ความสําเร็จในการเรียนของผู้เรียนเพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนกําหนดเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนา
นักเรียน   

๑๕.๒ ข้อมูลระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค  ผลการประเมินความก้าวหน้าใน 
การเรียนรู้รายปี/รายภาค  โดยรวมของโรงเรียนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนา        
การเรียนการสอนและคุณภาพของนักเรียน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  การตัดสิน        
การเลื่อนชั้นและการซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมีข้อบกพร่องให้ผ่านระดับชั้นและเป็นข้อมูลในการออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษา 

๑๕.๓  ข้อมูลการประเมินคุณภาพระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ได้แก่  ผลการประเมิน
คุณภาพของนักเรียนด้วยแบบประเมินท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําข้ึนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สําคัญในระดับชั้นท่ีนอกเหนือจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ  เป็นข้อมูลท่ีผู้เก่ียวข้องใช้วางแผนและ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือให้เกิดการยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนและโรงเรียน 

๑๕.๔ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ  ได้แก่  ผลการประเมินคุณภาพของ
นักเรียนด้วยแบบประเมินท่ีเป็นมาตรฐานระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสําคัญในชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี ๓  ประถมศึกษาปีท่ี ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ซ่ึงดําเนินการโดยหน่วยงานระดับชาติ   เป็นข้อมูล
ท่ีผู้เก่ียวข้องใช้วางแผนและดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้เกิดการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน  โรงเรียน  ท้องถ่ิน  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
ประเทศชาติ  รวมท้ังนําไปรายงานในเอกสารหลักฐานการศึกษาของผู้เรียน   

๑๕.๕  ข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนด้านอ่ืนๆ  ประกอบด้วย  ข้อมูลเก่ียวกับ
พัฒนาการทาง ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรมต่างๆ  เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการแนะ
แนวและจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพ่ือแจ้งให้นักเรียน  ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องได้รับทราบ
ข้อมูล โดยผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบแต่ละฝ่ายนําไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม  รวมท้ังนําไปจัดทําเอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการของนักเรียน 



 -๑๔-

หมวด ๕ 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

ข้อ ๑๖  ให้มีการจัดหาและจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

๑๖.๑ เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ประกอบด้วย 
๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
๒) ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) 
๓) แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

๑๖.๒  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนด  ประกอบด้วย 
๑) แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา 
๒) แบบรายงานประจําตัวนักเรียน 
๓) ใบรับรองผลการเรียน 
๔) ระเบียนสะสม 
 
 
 
 

หมวด ๖ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

ข้อ ๑๗ การเทียบโอนผลการเรียน   

๑๗.๑  ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน 
๕ คน ท่ีโรงเรียนแต่งต้ังมีหน้าท่ีเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนจากโรงเรียนในกรณีต่างๆ  ได้แก่  
การย้ายโรงเรียน   การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การละท้ิงการศึกษา และการขอกลับ
เข้ารับการศึกษาต่อ  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากนี้ยังสามารถ      
เทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ  เช่น  สถานประกอบการ  สถาบันทาง
ศาสนา  สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เป็นต้น 

๑๗.๒  แนวทางในการเทียบโอนผลการเรียน  ดําเนินการดังนี้ 
(๑)    กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน ให้นํารายวิชาหรือ

หน่วยกิตท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/เนื้อหาท่ีสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐  มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีรับเทียบ
โอน 

(2)  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์  ให้พิจารณาจากเอกสาร 
 

หลักฐาน  (ถ้ามี)  โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย  และให้ระดับผลการเรียนให้ 
สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีรับเทียบโอน 



 -๑๕-

(๓)  กรณีการเทียบโอนท่ีนักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  ให้
ดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสําหรับ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 

๑๗.๓  การดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ให้คณะกรรมการเทียบโอนดําเนินการ
ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรกท่ีโรงเรียนรับผู้ขอเทียบโอนเป็นนักเรียน ท้ังนี้นักเรียน
ท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในโรงเรียนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดย
คณะกรรมการเทียบโอนควรกําหนดรายวิชา  จํานวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

๑๗.๔ การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนรู้    ให้คณะกรรมการเทียบโอนพิจารณา
ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซ่ึงจะให้ข้อมูลท่ีแสดงความรู้  
ความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ  

(๒)  พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การ
สัมภาษณ์  เป็นต้น 

(๓)   พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 

๑๗.๕  วิธีการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน     ให้เป็นไปตามหลักการและแนว
ทางการเทียบโอนผลการเรียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับตํ่ากว่าปริญญา ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ 
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๐   และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สิงหาคม 
๒๕๔๙)  

 

  ประกาศ  ณ วันท่ี  ........  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

(นายอุทัย  หวังอ้อมกลาง) 

                                     ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย                                                                                           


