ระเบียบโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
โดยที่ โ รงเรี ย นพิ บู ล ย์ รั ก ษ์ พิ ท ยา ได้ ป ระกาศใช้ ห ลั ก สู ต รโรงเรี ย นพิ บู ล ย์ รั ก ษ์ พิ ท ยา
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.๒๙๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ คาสั่งสพฐ. ที่ 922/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) จึงเป็นการสมควรที่จะกาหนดระเบียบโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับคาสั่งดังกล่าว
ฉะนั้นอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบั ญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงการแบ่งส่ว นราชการ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร จึงกาหนดระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐) ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ข้อ ๕ ให้ผู้บริหารสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

~๒~

หมวดที่ ๑
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ข้อ ๖ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามหลักการต่อไปนี้
๖.๑ สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดย
เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
๖.๒ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสิน
ผลการเรียน
๖.๓ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จะสอดคล้ องและครอบคลุมมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มีการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๖.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนต้องดาเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน
ทั้งด้านความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติวิชา และ
ระดับชั้นของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได้
๖.๕ การประเมิ น ผู้ เ รี ย นพิ จ ารณาจากพั ฒ นาการของผู้ เ รี ย น ความประพฤติ
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม ผลงานของผู้เรียน การทดสอบ ควบคู่ไป
ในกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการจัดการศึกษา
๖.๖ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
๖.๗ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรูปแบบการศึกษา
ต่างๆ
๖.๘ ให้สถานศึกษาจัดทาและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู้ รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน

~๓~

หมวดที่ ๒
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ข้อ ๗ สถานศึกษาดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน
คือ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ๘ กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อ ๘ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เป็นการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิดที่กาหนดอยู่ในตัวชี้วัดในหลักสูตร ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ต่อไป โดยดาเนินการดังนี้
๘.๑ ครูผู้สอนแจ้งตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่าน
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และเกณฑ์ขั้นต่าของการผ่านรายวิชาก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนในแต่ละ
รายวิชาได้รับทราบ
๘.๒ จัดให้มีการประเมินผลก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานและความรอบรู้
ในเรื่องที่จะเรียน
๘.๓ จั ดให้ มีการประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อศึกษาความก้าวหน้า ทางการเรียน
เพื่อจัดสอนซ่อมเสริม และนาคะแนนจากการประเมินผล ไปรวมกับการประเมินผลปลายภาคเรียน
๘.๔ จัดให้มีการประเมินผลปลายภาคเรียน เพื่อสรุปผลการเรียนโดยให้ครอบคลุม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่สาคัญ ที่ครูผู้สอนกาหนดและเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา
๘.๕ การตัดสินผลการเรียนให้นาผลการประเมินระหว่างเรียนรวมกับผลการประเมิน
ปลายภาคเรียนตามสัดส่วนคะแนนที่โรงเรียนกาหนด ดังนี้
คะแนนระหว่างเรียน : คะแนนปลายภาคเรียน
๗๐
:
๓๐
๘๐
:
๒๐
๙๐
:
๑๐
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวิชา โดยวิชาที่เน้นภาคทฤษฎีให้ใช้สัดส่วน ๗๐ :๓๐
วิชาที่เน้นภาคปฏิบัติให้ใช้สัดส่วน ๘๐ : ๒๐ หรือ ๙๐ : ๑๐
แล้วให้ระดับผลการเรียน
ข้อ ๙ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน ให้ครูผู้สอนดาเนินการวัดผล
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด โดยดาเนินการดังนี้
๙.๑ ครูผู้สอนแจ้งตัวชี้วัด การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๙.๒ ครูผู้สอนประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน
ในความรับผิดชอบตามวิธีการและเครื่องมือที่กาหนด รวบรวม และสรุปผลการประเมินรายภาค รายงานให้
คณะกรรมการเมื่อสิ้นภาคเรียน ในกรณีที่ไม่ผ่านให้แก้ไข/ปรับปรุง
๙.๓ คณะกรรมการประเมินของสถานศึกษา สรุปและให้ระดับผลการประเมิน
ข้อ ๑๐ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้ครูผู้สอนดาเนินการวัดผลไป
พร้อมกับการประเมินผลระดับชั้นเรียนตามเกณฑ์สถานศึกษากาหนด โดยดาเนินการดังนี้
๑๐.๑ ครูผู้สอนแจ้งตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์

~๔~
๑๐.๒ ครู ผู้ ส อนประเมินคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ผู้ เรียน ในความรับผิ ด ชอบ
ตามวิธีการและเครื่ องมือที่กาหนด รวบรวม และสรุปผลการประเมินรายภาค รายงานให้ คณะกรรมการ
เมื่อสิ้นภาคเรียน ในกรณีที่ไม่ผ่านให้แก้ไข/ปรับปรุง
๑๐.๓ คณะกรรมการประเมินของสถานศึกษา สรุปและให้ระดับผลการประเมิน
ข้อ ๑๑ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ประเมินเป็นรายกิจกรรม โดยสถานศึกษาเป็น
ผู้กาหนดแนวทางการประเมิน ผู้รับผิดชอบกิจกรรมดาเนินการประเมินตามตัวชี้วัด
๑๑.๑ ครูผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ วุฒิภาวะของผู้เรียน สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ
๑๑.๒ ครูผู้สอนประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนตามวิธีการและเครื่องมือที่กาหนด
รวมรวมและสรุปผลการประเมินรายภาค และรายงานให้ผู้รับผิดชอบ เมื่อสิ้นภาคเรียน ในกรณีที่ไม่ผ่านให้
แก้ไขปรับปรุง
๑๑.๓ คณะกรรมการประเมินของสถานศึกษาดาเนินการสรุปและให้ผลการประเมิน

~๕~

หมวดที่ ๓
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ข้อ ๑๒ การตัดสินผลการเรียน
๑๒.๑ ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดปี/ภาคเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละรายวิชา
๑๒.๒ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้ และผ่านทุกตัวชี้วัด /
ผลการเรียนรู้ โดยผ่านแต่ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๑๒.๓ ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
๑๒.๔ ผู้ เ รี ย นต้ องได้รับการประเมิ นการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขีย น มีผ ลการ
ประเมินระดับผ่านขึ้นไป
๑๒.๕ ผู้เรียนได้รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลการประเมิน
ระดับผ่านขึ้นไป
๑๒.๖ ผู้เรียนได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีผลการประเมินระดับผ่าน
ข้อ ๑๓ การให้ระดับผลการเรียน
๑๓.๑ การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ระบบตัวเลข
แสดงระดับผลการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ ระดับ ดังนี้
ระดับผลการเรียน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
ต่ากว่าเกณฑ์

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
๘๐ - ๑๐๐
๗๕ - ๗๙
๗๐ - ๗๔
๖๕ - ๖๙
๖๐ – ๖๔
๕๕ - ๕๙
๕๐ – ๕๔
๐ - ๔๙

ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับได้ ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผลการเรียน ดังนี้
“มส” หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียน
ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
“ร” หมายถึง รอผลการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูล ผล
การเรียนรายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลปลายภาคเรี ยน ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ทา ซึ่งงานนั้นเป็น

~๖~
ส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทาให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้
๑๓.๒ การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขีย น ก าหนดเกณฑ์ก ารตั ดสิ น
เป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ
ดี
หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่
มีข้อบกพร่องบางประการ คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุง
แก้ไขหลายประการ
๑๓.๓ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเลื่อนชั้น
และจบการศึกษา กาหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึ ง ผู้ เ รี ย นปฏิ บั ติ ต นตามคุ ณ ลั ก ษณะจนเป็ น นิ สั ย และน าไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ยี่ ย มจ านวน ๕ - ๘ คุ ณ ลั ก ษณะ และไม่ มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
ดี
หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นการยอมรับ
ของสังคม โดยพิจารณาจาก
๑) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ - ๔ คุณลักษณะ
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี หรือ
๒) ได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ
๓) ได้ ผ ลการประเมิ น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ดี ขึ้ น ไป จ านวน ๕ – ๗
คุณลักษณะ และมีบางคุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน

~๗~
ผ่าน

หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษากาหนด
โดยพิจารณาจาก
๑) ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง ๘ หรือ
๒) ได้ ผ ลการประเมิ น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ดี ขึ้ น ไป จ านวน ๑ – ๔
คุณลักษณะ และคุณลักษณะที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษา
กาหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน
ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ
๑๓.๔ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะดาเนินการพิจารณาทั้งเวลาการเข้า
ร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด และให้ผลการประเมิน
เป็นผ่านและไม่ผ่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี ๓ ลักษณะ คือ
๑) กิจกรรมแนะแนว
๒) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย
(๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ผู้เรียนเลือกอย่างใด
อย่างหนึ่ง
(๒) กิจกรรมชุมนุม
๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้
“ผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ และมีผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
“มผ” หมายถึง ผู้ เ รี ย นมี เ วลาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ๘๐
ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาจะดาเนินการจัดซ่อม
เสริมให้ผู้เรียนทากิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทาจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก
“มผ” เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้จะดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา
ข้อ ๑๔ การเปลี่ยนผลการเรียน
๑๔.๑ การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”
สถานศึกษาจะดาเนินการจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไ ม่เกิน ๒ ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ดาเนินการสอบ
แก้ตัวตามระยะเวลาที่สถานศึกษากาหนด จะอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่ จะพิจารณาขยายเวลาออกไป
อีก ๑ ภาคเรียน สาหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้ น การสอบแก้ตัว ให้ได้
ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”
ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก สถานศึกษาจะ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติดังนี้

~๘~
๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ารายวิชานั้น
๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้
จะอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน
ว่าเรียนแทนรายวิชาใด
๑๔.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ดาเนินการดังนี้
ให้ผู้เรียนดาเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว
ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ ๐ - ๔)
ถ้าผู้เรียนไม่ดาเนินการแก้ “ร” กรณีที่ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมิน
ระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน ให้ผู้สอนนาข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย จะอยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน สาหรับภาคเรียนที่ ๒
ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในปีการศึกษานั้น เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วให้เรียนซ้า หากผลการเรียนเป็น “๐”
ให้ดาเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์
๑๔.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้
๑) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐
แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น สถานศึกษาจะดาเนินการให้เรียนเพิ่มเติม
โดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม หรือใช้เวลาว่าง หรือใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทา จนมีเวลาเรียนครบตามที่
กาหนดไว้สาหรับรายวิชานั้น แล้วจึงให้วัดผลปลายภาค/ปี เป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผล
การเรียนไม่เกิน “๑” การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระทาให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มา
ดาเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้นี้ให้เรียนซ้า ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิ จของ
สถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ารายวิชานั้น
(๒) ถ้าเป็นรายวิช าเพิ่มเติ มจะอยู่ในดุล ยพินิจของสถานศึ กษา
ให้เรียนซ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่
๒) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ของเวลาเรียนทั้งหมด สถานศึกษาจะดาเนินการดังนี้
(๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ารายวิชานั้น
(๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม จะอยู่ในดุ ล ยพินิจของสถานศึกษา
ให้เรียนซ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ จะหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียน
แทนรายวิชาใด
การเรียนซ้ารายวิชา หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริม และสอบแก้ตัว ๒ ครั้ง
แล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ้ารายวิชานั้น ทั้งนี้ จะอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ในการจัดให้

~๙~
เรียนซ้าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พัก กลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่าง หลังเลิกเรียน
ภาคฤดูร้อน เป็นต้น
ในกรณีภาคเรียนที่ ๒ หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส” สถานศึกษาจะ
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน
เพื่ อแก้ไ ขผลการเรี ย นของผู้ เ รี ย นได้ ทั้ งนี้ ห ากสถานศึก ษาไม่ ส ามารถด าเนิน การเปิด สอนภาคฤดูร้ อนได้
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัดเป็น ผู้พิจารณาประสานงานให้มีการดาเนินการเรียนการสอนในภาค
ฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน
๑๔.๔ การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”
กรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาจะดาเนินการจัดซ่อมเสริม
ให้ผู้เรียนทากิจกรรมในส่วนที่ผู้ เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทาจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก
“มผ” เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้จะดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยจะอยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน สาหรับภาคเรียนที่ ๒ จะดาเนินการให้
เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
ข้อ ๑๕ การเลื่อนชั้น
เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑๕.๑ ระดับประถมศึกษา
๑) ผู้เรียนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด
๒) ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านทุกรายวิชาพื้นฐาน
๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ทั้งนี้ ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถ
พัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ จะอยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้
อนึ่ ง ในกรณี ที่ ผู้ เ รี ย นมี ห ลั ก ฐานการเรี ย นรู้ ที่ แ สดงว่ า มี ค วามสามารถดี เ ลิ ศ
สถานศึ ก ษาจะให้ โ อกาสผู้ เ รี ย นเลื่ อ นชั้ น กลางปี ก ารศึ ก ษา โดยสถานศึ ก ษาจะแ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการของสถานศึกษา และผู้แทนของเขตพื้นที่การศึกษาหรือต้นสังกัด ประเมินผู้เรียน
และตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขทั้ง ๓ ประการ ดังต่อไปนี้
๑) ผู้เรียนมีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่าง
ปีที่กาลังศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
๒) มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น
๓) ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามรถทุกรายวิชาของชั้นปีที่เรียน
ปัจจุบัน และความรู้ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่จะเลื่อนชั้น
การอนุมัติให้เลื่อนชั้นกลางปีการศึกษาไปเรียนชั้นสูงขึ้นได้ ๑ ระดับชั้นนี้ ต้องได้รับ
การยินยอมจากผู้เรียนและผู้ปกครอง และต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา
นั้นๆ

~ ๑๐ ~
ในกรณีที่พบว่ามีผู้เรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่างๆ มีปัญหาในการเรียนรู้สถานศึกษา
จะดาเนิ นงานร่ว มกับ สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด/ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนเฉพาะความพิการ หาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา
๑๕.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรี ยนผ่าน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
๒) ผู้ เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผ ลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต้องได้ไม่ต่ากว่า ๑.๐๐
ทั้งนี้ รายวิชาใดที่ไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาจะดาเนินการซ่อมเสริม
ผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไป สาหรับภาคเรียนที่ ๒ ผู้เรียนจะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ปีการศึกษานั้นๆ หรือถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและ
สอนซ่อมเสริมได้ จะอยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้
ข้อ ๑๖ การสอนซ่อมเสริม
การสอนซ่อมเสริมสถานศึกษาจะดาเนินการดังต่อไปนี้
๑) ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ / ทั ก ษะพื้ น ฐานไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะศึ ก ษาในแต่ ล ะรายวิ ช านั้ น
สถานศึกษาจะจัดการสอนซ่อมเสริม ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน
๒) ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะที่
กาหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ในการประเมินผลระหว่างเรียน
๓) ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “๐” สถานศึกษาจะดาเนินการสอนซ่อมเสริม
ก่อนสอบแก้ตัว
๔) กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สถานศึกษาจะดาเนินการจัดสอนซ่อมเสริม
ในภาคฤดูร้อน เพื่อแก้ไขผลการเรียน ทั้งนี้จะอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
ข้อ ๑๗ การเรียนซ้าชั้น
ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจานวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นสถานศึกษาอาจตั้ งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้าชั้นได้ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงวุฒิภาวะและ
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสาคัญ
การเรียนซ้าชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ
๑) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ากว่า ๑.๐๐ และ
มีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
๒) ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐ , ร , มส. เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้ ห ากเกิดลั กษณะในลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ลั กษณะ สถานศึกษาจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้
ผลการเรีย นใหม่แทน หากพิจารณาแล้ วไม่ต้องเรียนซ้าชั้นจะอยู่ในดุล ยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไข
ผลการเรียน

~ ๑๑ ~
ข้อ ๑๘ เกณฑ์การจบการศึกษา
๑๘.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต
โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามทีส่ ถานศึกษากาหนด
๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน”
ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
๕) ผู้ เ รี ย นเข้ าร่ ว มกิจกรรมพั ฒ นาผู้ เ รีย นและมี ผ ลการประเมิน “ผ่ าน”
ทุกกิจกรรม
๑๘.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) ผู้ เรี ยนเรียนรายวิช าพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่ น้อยกว่า ๘๑ หน่ว ยกิต
โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดย
เป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน”
ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
๕) ผู้ เ รี ย นเข้ าร่ ว มกิจกรรมพั ฒ นาผู้ เ รีย นและมี ผ ลการประเมิน “ผ่ าน”
ทุกกิจกรรม

~ ๑๒ ~

หมวดที่ ๔
การรายงานผลการเรียน
ข้อ ๑๙ การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานศึกษาจะสรุปผลการประเมินและจัดทาเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๑๙.๑ จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน
๑) เพื่อแจ้งให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน
๒) เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้อ งใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนของผู้เรียน
๓) เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน กาหนด
แนวทางการศึกษาและการเลือกอาชีพ
๔) เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา
ตรวจสอบและรับรองผลการเรียนหรือวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน
๕) เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงาน
ต้นสังกัด ใช้ประกอบในการกาหนดนโยบายวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑๙.๒ ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน
๑) ข้อมูลระดับชั้นเรียน ประกอบด้วยเวลามาเรียน ผลการประเมินความรู้
ความสามารถ พฤติกรรมการเรียน ความประพฤติ และผลงานในการเรียนของผู้เรียน
๒) ข้ อมู ล ระดับ สถานศึก ษา ประกอบด้ ว ยผลการประเมิน ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการ
ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ผลการประเมิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นรายภาค ผลการประเมิ น
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้รายภาคโดยรวมของสถานศึกษา
๓) ข้อมูล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของ
ผู้เรียนด้วยแบบประเมินที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาคัญในระดับชั้นที่
นอกเหนือจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ
๔) ข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ผลการประเมิ นคุณภาพของผู้เรียนด้วยแบบ
ประเมินที่เป็นมาตรฐานระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สาคัญใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ซึง่ ดาเนินการโดยหน่วยงานระดับชาติ
๕) ข้อมูลพัฒนาการของผู้เรียนด้านอื่นๆ ประกอบด้วย ข้อมูล เกี่ยวกับ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรมต่างๆ

~ ๑๓ ~

หมวดที่ ๕
เอกสารหลักฐานการศึกษา
ข้อ ๒๐ สถานศึกษาจะดาเนินการจัดหาและจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ประกอบด้วย
๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
๒) ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
๓) แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
๒๐.๒ เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด
เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้น
เพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับผู้เรียน ดังนี้
๑) แบบบันทึกผลการเรียนประจารายวิชา (ปพ.๕)
๒) แบบรายงานประจาตัวนักเรียน (ปพ.๖)
๓) ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.๗)
๔) ระเบียนสะสม (ปพ.๘)

~ ๑๔ ~

หมวดที่ ๖
การเทียบโอนผลการเรียน
ข้ อ ๒๑ สถานศึ ก ษาจะด าเนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นรู้
จากสถานศึกษาได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้า ยหลักสูตร
การละทิ้งการศึกษาและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ
ข้ อ ๒๒ สถานศึ ก ษาจะด าเนิ น การเที ย บโอนความรู้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ จ าก
แหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การศึกษา
โดยครอบครัว
ข้อ ๒๓ สถานศึกษาจะดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้ดาเนินการในช่วงก่อนเปิด ภาค
เรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรก ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษา
ที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน และสถานศึกษาจะกาหนดรายวิชา จานวนชั่วโมง/หน่วยกิต ที่จะรับ
เทียบโอนตามความเหมาะสม
ข้อ ๒๔ การพิจารณาการเทียบโอน สถานศึกษาจะดาเนินการดังนี้
๒๔.๑ พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่นๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้
ความสามารถของผู้เรียนในด้านต่างๆ
๒๔.๒ พิจารณาจากความรู้ ความสามามารถของผู้เรียน โดยการทดสอบด้วยวิธีการ
ต่างๆ ทั้งภาคความรู้ และภาคปฏิบัติ
๒๔.๓ พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติในสภาพจริง
๒๔.๔ ในกรณีมีเหตุผลจาเป็นระหว่างเรียน นักเรียนสามารถแจ้งความจานงขอไป
ศึกษาบางรายวิชาในสถานศึกษา/สถานประกอบการอื่น แล้ว นามาเทียบโอนได้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา
ข้อ ๒๕ การเทีย บโอนผลการเรียน สถานศึกษาจะดาเนินการในรูปของคณะกรรมการ
การเทียบโอนจานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๕ คน การเทียบโอนให้ดาเนินการ ดังนี้
๒๕.๑ กรณีผู้ ขอเทียบโอนมีผ ลการเรียนมาจากหลั กสู ตรอื่น สถานศึกษาจะนา
รายวิชา ชั่วโมง/หน่วยกิต ที่มีตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้/จุ ดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ที่รับเทียบโอน
๒๕.๒ กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สถานศึกษาจะพิจารณา
จากเอกสารหลั กฐาน (ถ้ามี) โดยให้ มีการประเมินด้ว ยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ ระดับผลการเรียน
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
๒๕.๓ กรณี ก ารเที ย บโอนที่ นั ก เรี ย นเข้ า โครงการแลกเ ปลี่ ย นต่ า งประเทศ
สถานศึกษาจะดาเนิน การตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลั กการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้น
การศึกษาสาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้วิธีการเทียบโอนผลการเรียนจะเป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการ
เรี ย นตามประกาศของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่อ งการเที ย บโอนผลการเรี ย นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และ

~ ๑๕ ~
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ากว่าปริญญา ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐ และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดทาโดยสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙)

~ ๑๖ ~

หมวดที่ ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๖ การบังคับใช้ระเบียบฉบับนี้ให้เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้
๒๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้บังคับใช้ ตามปีการศึกษาต่อไปนี้
๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ใช้กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใช้กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ,๒,๔ และ ๕
๓) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ใช้กับชั้นมัธยมศึกษาทุกชั้นปี
ข้ อ ๒๗ ในกรณี นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาที่ เ รี ย นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย น
พิบูลย์รักษ์พิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งควรจะจบหลักสูตรใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ แต่ไม่สามารถจบหลักสูตรได้ตามกาหนดให้ใช้ระเบียบฉบับ
เดิม
ข้อ ๒๘ กรณีมีการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขระเบียบนี้ ให้ คณะกรรมการบริห ารหลั กสูตรและ
วิชาการเป็นผู้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงแก้ไข แล้วนาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
ก่อนประกาศใช้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบรรจบ พรหมถาวร)
ผู้อานวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

