
 
 
 

ประกาศระเบียบโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
เร่ือง  ให้ใช้ระเบียบโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

--------------------------------------------------- 
 คณะกรรมการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ส าหรับโรงเรียนท่ัวไปให้
เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และได้กระจายอ านาจเปิดโอกาสให้สถานศึกษาก าหนดหลักสูตร
เพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้นของสถานศึกษา จึงเป็นการสมควรท่ีจะก าหนดระเบียบโรงเรียน
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจนามความในมาตรา ๓๙ แห่งระเบียบพระราชบัญญัติบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้ 

          ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ว่าด้วย การวัดและประเมินผลการเรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

          ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ระเบียบโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ว่าด้วย การวัดและประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  พ.ศ.๒๕๕๕ บรรดาข้อบังคับหรือค าส่ังอื่น
ใดในส่วนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับหรือค าส่ังอื่นใดในส่วน
ท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้   ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔  ให้ใช้ระเบียบนี้  ควบคู่กับหลักสูตร โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 ข้อ ๕  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้ 



 

 

ท้ังนี้ ระเบียบโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันท่ี ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ค ำน ำ 
 

    ด้วยค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ ๑๒๙๓ /๒๕๖๐  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๖๐) ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จึงได้ด าเนินการจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐)ขึ้น  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการวัดและประเมินผล  คณะครูโรงเรียนก้างปลา
วิทยาคม และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการวัดผลประเมินผล 
 

 หวังว่าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็นแนวปฏิบัติใน
การวัดผลประเมินผลในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูต่้อไป 
 
 
                                                                    

                              
                                                                  (นายประยูร  รักษ์ก าเนิด) 

                                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

สำรบัญ 
 

 
 

หน้ำ 
ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  
ค าน า  
สารบัญ  
ระเบียบโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ๑ 
หมวด ๑ หลักการวัดและประเมินผลการเรียนการเรียนรู้ ๒ 
หมวด ๒ วิธีประเมินผลการเรียน ๓ 
หมวด ๓ การตัดสินผลการเรียน ๗ 
หมวด ๔ การรายงานผลการเรียน ๑๒ 
หมวด ๕ การเทียบโอนผลการเรียน ๑๔ 
หมวด ๖ เอกสารหลักฐานการศึกษา ๑๖ 
หมวด ๗ บทเฉพาะกาล ๑๘ 
บรรณานุกรม ๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

ระเบียบโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

........................................................ 
         โดยท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช    
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ ๑๒๙๓ /๒๕๖๐  เรื่อง ให้ใช้ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วยหลักสูตร
แกนกลางของประเทศ    ซึ่งเป็นกรอบทิศทางในการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา โดยมีมาตรฐานการ
เรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลางไปพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ส าหรับจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตน   เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และให้สอดคล้องกับค าส่ัง   ดังกล่าว 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนก้างปลา
วิทยาคมจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)”  
  ข้อ ๒  สถานศึกษาหมายถึง  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 ข้อ ๓  หลักสูตรสถานศึกษา  หมายถึง  หลักสูตรท่ีโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยาจัดท าขึ้นโดย         
น าสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้   จากหลักสูตรแกนกลางไปพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาในชุมชน  สังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ข้อ ๔  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๕  ให้ใช้ระเบียบนี้ควบคู่กับหลักสูตรโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 



 

 

 ข้อ ๖  ให้ผู้บริหารสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
หมวด ๑ 

หลักการวัดและประเมินผลการเรียนการเรียนรู้ 
 

ข้อ  ๗  การประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการต่อไปนี้ 
 ๑)  สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยเปิด 
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 ๒)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน 
 ๓)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
เป็นรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  
 ๔)  ให้มีการประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง  ๆ   ปรับปรุง    แก้ไข   การจัดกระบวนการเรียนรู้   ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อตัดสินผลการเรียน 
 ๕)  การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ต้องด าเนินการด้วยวิธีท่ี
หลากหลาย  เหมาะสมกับส่ิงท่ีจะวัด  ธรรมชาติวิชาและระดับช้ันของผู้เรียน โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของ
ความเท่ียงตรง  ยุติธรรมและเช่ือถือได้ 
 ๖)  การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาของผู้เรียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้  การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับและรูปแบบการศึกษา 
 ๗)  ให้มีการประเมินความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนตามแนวทางท่ี
สถานศึกษาก าหนด  
 ๘)  ให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางก าหนด 
 ๙)  ให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบผล  การประเมินผลการเรียนได้ 
 ๑๐)  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษา  และรูปแบบการศึกษาต่างๆ  
 ๑๑)  ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีและระดับชาติในแต่ละระดับการศึกษา 
 ๑๒)  ให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  เพื่อเป็นหลักฐานการประเมินผลการ
เรียน  รายงานผลการเรียนและเป็นหลักฐานแสดงวุฒิและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
หมวด ๒ 

วิธีประเมินผลการเรียน 
 

ข้อ  ๘  การประเมินผลการเรียนรู้ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
      ๘.๑)  ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามหลักสูตรของสถานศึกษาแต่
ละระดับช้ัน/ภาค  ซึ่งสถานศึกษาต้องด าเนินการดังนี้ 
 ๑)  ก าหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายภาค โดยให้ความส าคัญของคะแนน
ระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายภาค เช่น ๖๐ : ๔๐ , ๗๐ : ๓๐ , ๘๐ : ๒๐ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม 
 ๒)  ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินผลการประเมิน และเกณฑ์การผ่านตัวชี้วัด 
 ๓)   ก าหนดเกณฑ์การประเมินและให้ระดับผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นรายภาค 
 ๔)  ประเมินผลก่อนเรียน เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานและความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
 ๕)  ประเมินผลการเรียนระหว่างเรียน เน้นการประเมินตามสภาพจริงท่ีสอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู้  ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุตามตัวช้ีวัดในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้หรือไม่  โดยวิธีการประเมินท่ีหลากหลายและเหมาะสม และให้มีการประเมินผลไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐   ของการประเมินท้ังหมด เพื่อน าผลคะแนนจากการวัดผลไปรวมกับการวัดผลปลายภาค
เรียน 
 ๖)  ในกรณีท่ีมีการประเมินผลด้วยแบบทดสอบ  ให้มีการประเมินโดยใช้วิธีการให้ผู้เรียนตอบ
แบบทดสอบอัตนัย  โดยมีการให้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของการทดสอบครั้งนั้น 
 ๗)  การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน  โดยมุ่งตรวจสอบความส าเร็จของผู้เรียนเมื่อผ่านการเรียนรู้
ในช่วงหนึ่งหรือส้ินสุดการเรียนรายวิชา  เพื่อยกระดับผลการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า  
 ๘)  การให้ระดับผลการเรียนให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน  ๘  กลุ่มสาระมี  ๘  ระดับ 
ดังต่อไปนี้ 

  ๔  หมายถึง ดีเย่ียม  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ  ๘๐ -  ๑๐๐ 

  ๓.๕ หมายถึง ดีมาก  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ  ๗๕ -  ๗๙ 
  ๓ หมายถึง ดี  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ  ๗๐ -  ๗๔ 
  ๒.๕ หมายถึง ค่อนข้างดี ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ  ๖๕ -  ๖๙ 
  ๒ หมายถึง พอใช้  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ  ๖๐ -  ๖๔ 
  ๑.๕ หมายถึง ค่อนข้างต่ า ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ  ๕๕ -  ๕๙ 
  ๑ หมายถึง ต่ า  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ  ๕๐ -  ๕๔ 
  ๐ หมายถึง ปรับปรุง   ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ  ๐ -  ๔๙ 
  



 

 

  
 ๙)  ให้ใช้อักษรแสดงผลการเรียนท่ีมีเงื่อนไขในแต่ละรายวิชา ดังนี้ 
  ร  (รอพินิจ ) หมายถึง รอการตัดสินผลหรือตัดสินผลการเรียนไม่ได้  เนื่องจากการประเมิน
ยังไม่ครบตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้  หรือไม่ได้วัดผลกลางภาค วัดผลปลายภาค ไม่
ส่งงานท่ีมอบหมายให้ท า ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมี เหตุสุดวิสัยท่ีท าให้
ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 
  มส  (ไม่มีสิทธิ์สอบ)  หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจาก
ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ  ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา ส่งผลให้การประเมินไม่ครบตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด  และหรือไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลประเมินผลรายภาคเรียน 
 ๘.๒  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด  จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติ กิจกรรมและผลงาน
ของผู้เรียน ดังนี้ 
           ๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ   ๘๐   ของเวลาเรียน 
           ๒)  ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ๒.๑)  แต่ละกิจกรรม จ าแนกเป็นเกณฑ์ส าหรับตัดสินผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรม
และเกณฑ์ตัดสินเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 
      ๒.๒) การตัดสินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา  น าผลจากการประเมินทุก
กิจกรรมมาพิจารณาเพื่อสรุปเป็นรายปี   
      ๒.๓) ก าหนดผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น ๒ ระดับ  คือ 
     ผ ( ผ่าน )  หมายถึง  ผ่านเกณฑ์การตัดสิน 
     มผ ( ไม่ผ่าน )  หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน  
 ๘.๓  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีหลักสูตรแกนกลางก าหนดขึ้น 8 คุณลักษณะ คือ  
  ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
  ๒. ซื่อสัตย์ สุจริต  
  ๓. มีวินัย  
  ๔. ใฝ่เรียนรู้  
  ๕. อยู่อย่างพอเพียง  
  ๖. มุ่งมั่นในการท างาน  
  ๗. รักความเป็นไทย  
  ๘. มีจิตสาธารณะ    
       เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างค่านิยมอันดีให้แก่ผู้เรียนตามจุดเน้นของหลักสูตร โดยคณะกรรมการ
พัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต้องด าเนินการ มีดังนี้ 



 

 

         ๑)  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
เพื่อด าเนินการดังนี้ 
     ๑.๑)  ก าหนดแนวทางในการพัฒนา  แนวทางการประเมิน  เกณฑ์การประเมิน และ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข  ปรับพฤติกรรม 
     ๑.๒)  พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายภาค (ระดับ
มัธยมศึกษา) และการจบการศึกษาแต่ละระดับ 
     ๑.๓)  จัดระบบการปรับปรุงแก้ไข  หรือปรับพฤติกรรมด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม และส่ง
ต่อข้อมูลของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
          ๒)  ด าเนินการประเมินการแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยก าหนดให้มี
การประเมินผลตามแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนด 
          ๓)    ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี/รายภาค  โดยให้มีผลการประเมินเป็น   ๔   ระดับ   
คือ 
  ดีเยี่ยม (๓ ) หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน 
๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี                                                   
  ดี (๒)      หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นการ
ยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก 
                     ๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑-๔ คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 
                     ๒.  ได้รับการประเมินระดับดีท้ัง ๘ คุณลักษณะ หรือ 
                     ๓.  ได้ผลการประเมิน ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน  ๕-๗ คุณลักษณะ และมีบาง
คุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน 
  ผ่าน (๑) หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษา
ก าหนด โดยพิจารณาจาก  
                     ๑.  ได้รับการประเมินระดับผ่านท้ัง ๘ คุณลักษณะ หรือ 
                     ๒.  ได้ผลการประเมินต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑-๔ คุณลักษณะ และคุณลักษณะท่ี
เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน 
                    ไม่ผ่าน (๐) หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติไ ด้ไม่ครบตามเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี       
สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ต้ังแต่ ๑ คุณลักษณะ                                                              
          ๔)  การประมวลผล คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
รวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกฝ่ายน ามาพิจารณาประเด็นสรุปเป็นรายปี 



 

 

          ๕)  ประเมินตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   พิจารณาจากผลการประเมินท่ีผ่านมาตลอดปี  ซึ่งต้องมีผลการประเมินไม่
น้อยกว่า ระดับ “ผ่าน”  (๑ ) ทุกรายป ี
 ๘.๔  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน     
 การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียนตามหลักสูตร  โดย
ก าหนดให้มีการประเมินผลตามแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนด ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต้องด าเนินการ มี
ดังนี้ 
          ๑)  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ตามขอบเขตการ
ประเมินและตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
                    ๒)  ก าหนดขอบเขตการประเมินและเกณฑ์การประเมินในแต่ละปีให้สอดคล้องกับบริบท
และจุดเน้นของสถานศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
          ๓)  คณะกรรมกรรมการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ก าหนดเกณฑ์และแนว
ทางการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินไม่น่าพึงพอใจ 
          ๔)  ก าหนดรูปแบบการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนให้
สอดคล้องกับขอบเขตและตัวชี้วัด ตามข้อ ๑ 
          ๕)  คณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ  
รวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกกลุ่มสาระ /ทุกรายวิชา  พิจารณาสรุปเป็นรายป ี
          ๖)  ก าหนดระดับคุณภาพหรือเกณฑ์การประเมินเป็น  ๔  ระดับ ดังนี้  
          ดีเยี่ยม (๓ ) หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
          ดี (๒)        หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
          ผ่าน (๑)    หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับแต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 
          ไม่ผ่าน (๐) หมายถึง  ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องท่ีต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ                                                       
          ๗)  ด าเนินการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงแก้ไขความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนตามรูปแบบและวิธีการท่ีก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
          ๘)  สรุปและตัดสินผลการประเมิน  บันทึก รายงานผลการประเมินความสามารถการอ่าน  คิด
วิเคราะห์และเขียนเพื่อเล่ือนช้ัน ผ่านช่วงช้ัน  ผู้เรียนต้องมีระดับผลการประเมินไม่น้อยกว่า “ผ่าน (๑) ” ทุกป ี
          ๙)  นักเรียนจบแต่ละระดับการศึกษา จะต้องได้รับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนในระดับ “ผ่าน” 
 



 

 

หมวด ๓ 
การตัดสินผลการเรียน 

 

ข้อ ๙  การตัดสินผลการเรียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนด
หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยพิจารณา ดังนี้ 
 ๑)  ผลการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       ๑.๑)  ผู้เรียนจะต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ   ๘๐    ของเวลาเรียน
ท้ังหมดในรายวิชานั้น  
       ๑.๒)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
       ๑.๓)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกวิชา 
       ๑.๔)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินผลและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๒)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        ๒.๑)  ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการเรียน  “ ผ ”   ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้ได้  “ มผ ” 
        ๒.๒)  ผู้เรียนท่ีได้รับการตัดสินผล ระดับ “ผ่าน” ท้ังรายภาค/รายปี และผู้เรียนต้องผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม 
 ๓)  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          ๓.๑)  ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินรายปีให้ได้ระดับผลการประเมิน “ ผ่าน- ดีเย่ียม    
( ๑-๓) ”  ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการประเมิน “ ไม่ผ่าน (๐)”   
       ๓.๒)  ผู้เรียนท่ีได้รับการประเมินตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “ผ่าน”ในแต่ละระดับ
การศึกษา ต้องมีผลการประเมิน    “ผ่าน- ดีเย่ียม (๑-๓)” 
 ๔)  การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
        ๔.๑)  ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินรายปีให้ได้ผลการประเมิน  “ผ่าน- ดีเย่ียม    
(๑-๓)”    ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการประเมิน   “ ไม่ผ่าน (๐)”   
       ๔.๒)  ผู้เรียนท่ีได้รับการประเมินตัดสินความสามารถการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
“ผ่าน” ในแต่ละระดับการศึกษาจะต้องมีผลการประเมิน “ผ่าน-ดีเย่ียม (๑-๓)”  
 
ข้อ  ๑๐ การเปลี่ยนผลการเรียนและผลการประเมิน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 ๑)  การเปล่ียนระดับผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        ๑.๑)  การเปล่ียนระดับผลการเรียนจาก "๐"  
  ๑.๑.๑ )  สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัดท่ีผู้เรียน
สอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน  ๒  ครั้ง   



 

 

  ๑.๑.๒)  ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการตามระยะเวลาตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ให้อยู่ในดุลย -
พินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนท่ี ๒ ต้องด าเนินการ
ให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 
              ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้วยังได้ระดับผลการเรียน  “ ๐”    ให้สถานศึกษาแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนผลการเรียนของผู้เรียน   โดยถือปฏิบัติดังนี้ 
  ๑)  ถ้าเป็นวิชาพื้นฐาน ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้น 
  ๒)  ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะให้เรียนซ้ าหรือเปล่ียน
วิชาใหม่ ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าแทนวิชาใด 
        ๑.๒)  การเปล่ียนระดับผลการเรียน “ ร”  ให้ด าเนินการดังนี้ 
                ให้ผู้เรียนด าเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้
ระดับผลการเรียนตามปกติ (๐-๔)  
                          ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการแก้ “ร” กรณีท่ีส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหว่าง
ภาคเรียนและปลายภาคเรียน ให้ผู้สอนน าข้อมูลท่ีมีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเส้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนท่ี ๒ 
ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น เมื่อพ้นก าหนดแล้วให้เรียนซ้ า หากผลการเรียนเป็น “๐” 
ให้ด าเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 
        ๑.๓)  การเปล่ียนระดับผลการเรียน “มส”  แยกเป็น  ๒  กรณี  ดังนี้ 
  ๑.๓.๑)  ผู้เรียนท่ีได้ผลการเรียน   “ มส”  และมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่ไม่น้อย
กว่าร้อยละ   ๖๐  ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น  ให้สถานศึกษาจัดสอนซ่อมเสริม  หรือมอบหมาย
งานให้ท า จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับรายวิชานั้น แล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ 
ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “ ๑”  การแก้ “ มส” ให้ท าให้เสร็จส้ินในปีการศึกษานั้น 
ถ้าผู้เรียนไม่แก้ “ มส” ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ให้เรียนซ้ า แต่ถ้ามีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษา ท่ีจะขยายเวลาการแก้ “มส” ไปอีก 1 ภาคเรียน แต่พ้นก าหนดแล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 
   ๑)  ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ า 
   ๒)   ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ที่จะให้เรียนซ้ าหรือ
เปล่ียนวิชาใหม่  ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าแทนวิชาใด 
  ๑.๓.๒)  ผู้เรียนท่ีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
   ๑)  ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ า 
   ๒)  ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ที่จะให้เรียนซ้ า
หรือเปล่ียนวิชาใหม่  ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าแทนวิชาใด 
            การเรียนซ้ ารายวิชา  ผู้เรียนต้องได้รับการซ่อมเสริม ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
ในการจัดให้เรียนซ้ าในช่วงใด ช่วงหนึ่งท่ีสถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม  ในกรณีภาคเรียนท่ี ๒ หากผู้เรียนยัง
มีผลการเรียน “๐”  “ร” “ มส” ให้ด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาต่อไป หรืออาจ



 

 

เปิดภาคฤดูร้อน  หากสถานศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ในภาคฤดูร้อน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะ
เป็นผู้ด าเนินการให้มีการเปิดภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน 
 ๒)  การเปล่ียนผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ผู้เรียนท่ีได้รับการตัดสินผลการประเมิน  “ มผ”  สถานศึกษาจะต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมในส่วนท่ีผู้เรียนไม่ได้ท าจนครบแล้วจึงเปล่ียนผลการเรียน “มผ”  เป็น “ผ” ท้ังนี้ ต้องด าเนินการ
ให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนนั้น ๆ  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ท่ีจะขยายเวลา
ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนท่ี ๒ ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 
 ๓)  การเปล่ียนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        ๓.๑)  ผู้เรียนท่ีได้รับการตัดสินผลปลายภาค/ปี มีระดับผลการประเมินเป็น “ ไม่ผ่าน (๐) ”  
จัดให้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียนและให้ได้รับผลการประเมิน “ผ่าน (๑)”   แสดงว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
        ๓.๒)  ผู้เรียนท่ีได้รับผลการแก้ไขตามข้อ ๓.๑ แล้ว  แต่ยังไม่ผ่านการประเมินให้ผู้เรียน
ติดต่อครูประจ าวิชาเพื่อด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจบระดับการศึกษา 
 ๔)  การเปล่ียนผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
        ๔.๑)  ผู้เรียนท่ีได้รับการตัดสินผลปลายภาค/ปี มีระดับผลการประเมินเป็น “ ไม่ผ่าน (๐) ”  
จัดให้พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนแก่ผู้เรียนและให้ได้รับผลการประเมิน “ผ่าน(๑)”   แสดงว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
        ๔.๒)  ผู้เรียนท่ีได้รับผลการแก้ไขตามข้อ ๔.๑ แล้ว  แต่ยังไม่ผ่านการประเมินให้ ผู้เรียน
ติดต่อครูประจ าวิชาเพื่อด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจบระดับการศึกษา 
  
ข้อ  ๑๑  การเลื่อนชั้น      เมื่อส้ินปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
 ๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๓) ระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ ากว่า ๑.๐๐ ท้ังนี้ รายวิชาใดท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไป  ส าหรับภาค
เรียนท่ี  ๒ ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น   
 หรือถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย  และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและ
สอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้ 
  
 



 

 

ข้อ  ๑๒ การสอนซ่อมเสริม  การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 ๑)  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัดการสอนซ่อม
เสริมปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน 
 ๒)  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะท่ีก าหนดไว้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหว่างเรียน 
 ๓)  ผู้เรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน “๐” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว 
 ๔)  กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการ
เรียนท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 
ข้อ ๑๓ การเรียนซ้้าชั้น   ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียน
ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  สถานศึกษาต้องต้ังกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าช้ันได้ ท้ังนี้ ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะ และ
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนซ้ ามี ๒ ลักษณะคือ 
 ๑)  ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
 ๒)  ผู้เรียนมีผลการเรียน “๐”  “ร”  “ มส”   เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา
นั้น 
 ท้ังนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือท้ัง ๒ ลักษณะ  ให้สถานศึกษาต้ังคณะกรรมการ
พิจารณา  หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้เรียนซ้ าช้ัน  โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ผลการเรียน
ใหม่แทน  หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ า ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
ข้อ ๑๔ เกณฑ์การจบระดับการศึกษา 
 ๑๔. ๑  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
             ๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า ๘๓ หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมจ านวน ๑๗ หน่วยกิต 
           ๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๘๓ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๗ หน่วยกิต 
           ๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ในระดับ  ผ่าน ขึ้นไป ทุกรายวิชา 
           ๔)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน  ผ่าน ทุกกิจกรรม 
             ๑๔.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                    ๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๘๒ หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๔๑ หน่วยกิต 



 

 

        ๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๘๒ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๔๑ หน่วยกิต 
        ๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป ทุกรายวิชา 
        ๔)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม  
๑๕. การอนุมัติผลการผ่านระดับการศึกษา    ผู้เรียนท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติให้จบหลักสูตรได้จะต้อง
มีคุณสมบัติดังนี้ 
 ๑) ผ่านเกณฑ์การประเมินสาระการเรียนรู้ครบท้ัง ๘ กลุ่มสาระ 
          ๒) ผ่านเกณฑ์การประเมินสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ๓) ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          ๔) ผ่านเกณฑ์ประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
          ๕) ผ่านเกณฑ์ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบทุกกิจกรรม 
              ในกรณีท่ีนักเรียนยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ผ่านระดับการศึกษา หรือการอนุมัติจบช่วง
ช้ันส าหรับนักเรียนท่ีจบไม่พร้อมรุ่น  ให้อนุมัติ วันท่ีนักเรียนด าเนินการซ่อมเสริมและพัฒนาและมีผลการ
ประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  ท้ังนี้หากนักเรียนจบก่อนวันท่ี 16  พฤษภาคม ของปีการศึกษา 
ให้อนุมัติจบในปีการศึกษานั้น  และหากนักเรียนจบหลังวันท่ี 16 พฤษภาคม ให้อนุมัติจบ ในวันท่ีนักเรียน
จบ แต่เป็นปีการศึกษาใหม่  
          ๖) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการจบช่วงช้ัน 

หมวด  ๔ 
การรายงานผลการเรียน 

 

ข้อ ๑๖   ให้รายงานผลการเรียน เพื่อแจ้งผลการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนให้ผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการเรียนของผู้เรียน  ให้ประสบความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมท้ังใช้เป็นข้อมูลส าหรับออกเอกสารหลักฐานการศึกษา การตรวจสอบ ยืนยัน รับรองผล
การเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน   โดยใช้แบบท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ให้ครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษา/ผู้เกี่ยวข้อง  จัดท ารายงานความก้าวหน้าของนักเรียนดังนี้ 
            ๑๖.๑ ข้อมูลระดับช้ันเรียน ประกอบด้วย เวลามาเรียน ผลการประเมินความรู้ความสามารถ 
พฤติกรรมการเรียน ความประพฤติ และผลงานในการเรียนของนักเรียน  เป็นข้อมูลส าหรับรายงานให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ครูผู้สอนและผู้ปกครอง ได้รับทราบความก้าวหน้า  ความส าเร็จในการเรียน
ของนักเรียนเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนก าหนดเป้าหมาย และวิธีการในการพัฒนานักเรียน   
           ๑ ๖ . ๒ ข้ อมู ล ร ะ ดั บสถาน ศึ กษา  ประกอบ ด้ วย  ผลการประ เมิ น ผล สั มฤทธิ์ ท า ง 
การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ผลการประเมิน



 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมินความก้าวหน้าใน การ
เรียนรู้  โดยรวมของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพ
ของนักเรียน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด การตัดสิน การเล่ือนช้ันและการซ่อมเสริม
นักเรียนท่ีมีข้อบกพร่องให้ผ่านระดับช้ันและเป็นข้อมูลในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 
           ๑๖.๓ ข้อมูลการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา   ได้แก่   ผลการประเมินคุณภาพของ
นักเรียนด้วยแบบประเมิน ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าคัญในระดับ 
ช้ันท่ีนอกเหนือจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ  เป็นข้อมูลท่ีผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผน  และด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของนักเรียนและโรงเรียน 
          ๑๖.๔ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนด้วย
แบบประเมินท่ีเป็นมาตรฐานระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีส าคัญในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานระดับชาติ เป็นข้อมูลท่ีผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
นักเรียน โรงเรียน ท้องถิ่น เขตพื้นท่ีการศึกษา และประเทศชาติ  รวมท้ังน าไปรายงานในเอกสารหลักฐาน
การศึกษาของผู้เรียน   
         ๑๖.๕ ข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทาง ด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการแนะแนวและจัดระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ  เพื่อแจ้งให้นักเรียน  ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล โดยผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบแต่ละฝ่ายน าไปใช้ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
รวมท้ังน าไปจัดท าเอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการของนักเรียน 
 

 

 



 

 

หมวดที่  ๕ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 

ข้อ ๑๗  การเทียบโอนผลการเรียน  
 การเทียบโอนผลการเรียน ควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนหรือต้นภาคเรียนท่ีสถานศึกษา
รับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน  ท้ังนี้ ผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อในสถานศึกษาท่ี
รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยด าเนินการดังนี้ 
 ๑)  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนรู้จากสถานศึกษาได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่  
การย้ายสถานศึกษา  การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การละท้ิงการศึกษาและขอกลับเข้า
รับการศึกษาต่อ  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ   
 ๒)  ให้สามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ  เช่น  สถาน
ประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ  การศึกษาโดยครอบครัว  
 ๓)  การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรก   
ท้ังนี้นักเรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่อง  ในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย 
๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับการเทียบโอนควรก าหนดรายวิชา จ านวนหน่วยกิต ท่ีจะรับเทียบโอน
ตามความเหมาะสม 
 ๔)  การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
        ๔.๑)  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลท่ีแสดงความรู้  ความสามารถของ
นักเรียนในด้านต่างๆ  
        ๔.๒)  พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์  
เป็นต้น 
        ๔.๓)  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 
        ๔.๔)  ในกรณีมีเหตุผลจ าเป็นระหว่างเรียน  นักเรียนสามารถแจ้งความจ านงขอไปศึกษาบาง
รายวิชาในสถานศึกษา/สถานประกอบการอื่น  แล้วน ามาเทียบโอนได้  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 
        ๔.๕)   การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการเทียบโอนผลการ
เรียน จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน 
        ๔.๖) กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ให้น ารายวิชาหรือหน่วยกิตท่ีมี
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/เนื้อหาท่ีสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
และพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
        ๔.๗)  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน  
(ถ้ามี) โดยให้มีการประเมินด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรที่รับเทียบโอน 



 

 

        ๔.๘)  กรณีการเทียบโอนนักเรียนท่ีเข้าโครงการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ  ให้ด าเนินการ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบช้ันการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมวด ๖ 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 

ข้อ ๑๘.  โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  จัดให้มีเอกสารหลักฐานการศึกษาประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานตามท่ีกระทรวงก าหนด ดังนี้ 
 ๑)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  (ปพ.1 )  เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผู้เรียน
ตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้เรียนในแต่ละช่วงช้ันของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อให้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความส าเร็จในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคนใช้เป็น
หลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครท างานหรือด าเนินการในเรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒)  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา หรือ ใบประกาศนียบัตร (ปพ.๒) เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาออก
ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผู้เรียน ให้ผู้เรียนน าไปใช้เป็นหลักฐานแสดงระดับวุฒิ
การศึกษาของตน ส าหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑   มี ๒ แบบ คือ 
        ๒.๑)  ประกาศนียบัตร ส าหรับนักเรียนท่ีส าเร็จหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ จบช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓   
        ๒.๒)  ประกาศนียบัตร ส าหรับนักเรียนท่ีส าเร็จหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จบ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖   
 ๓)   แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3)  เป็นแบบรายงานรายช่ือและข้อมูลของผู้ส าเร็จ
การศึกษาภาคบังคับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบยืนยันและ
รับรองความส าเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละคน     ต่อเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๔)   แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์    เป็นเอกสารรายงานพัฒนาการด้าน
คุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม   ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนดขึ้น   เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษ      เพื่อการแก้ปัญหาหรือสร้างเอกลักษณ์ให้ผู้เรียนตาม
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  เป็นการรายงานผลการประเมิน    ท่ีแสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม 
จริยธรรม  ค่านิยม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละช่วงช้ัน สถานศึกษาต้องจัดท า
เอกสารนี้ให้ผู้เรียนทุก ๆ คน  ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียน เพื่อน าไปใช้เป็นหลักฐาน
แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพื่อประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรือสมัครท างาน 
 ๕)  แบบบันทึกผลการเรียนประจ าวิชา (ปพ.๕)  เป็นเอกสารส าหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน 
ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน  ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคน
ท่ีเรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกัน     เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข 
ส่งเสริม และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมท้ังใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ  ยืนยัน สภาพการ
เรียน    การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคนและเป็นเอกสารท่ีผู้บริหาร
สถานศึกษาใช้ในการอนุมัติผลการเรียนประจ าภาคเรียน/ปีการศึกษา 



 

 

 ๖)  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน (ปพ.๖) เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน  
พัฒนาการในด้านต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้เรียนส าหรับส่ือสารกับผู้ปกครอง 
 ๗)  ใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.๗)  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนเป็นการเฉพาะกิจเพื่อ
รับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว  ท้ังกรณีผู้เรียนยังไม่ส าเร็จการศึกษาและ
ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
          ๘) ระเบียนสะสม  (ปพ.๘) เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนาการของผู้เรียนด้านต่างๆเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาท่ีก าลังศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี  ระเบียนสะสมให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการแนะแนวทาง
การศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน  การพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ  การปรับตัวของผู้เรียน  และ
ผลการเรียน  ตลอดจนรายงานการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษากับบ้านและใช้เป็น
หลักฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เรียนตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

หมวด  ๗ 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๑๙.  ให้มีบทเฉพาะกาลต่อไปนี ้
 ๑)  ปัญหา  การเปล่ียนแปลง  แก้ไข  เพิ่มเติม  อันเกิดจากระเบียบและแนวปฏิบัตินี้  ต้องได้รับ
การพิจารณาหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน  แล้ว
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อประกาศใช้ต่อไป   
 ๒)  นักเรียนท่ีได้ผลการเรียน 0, ร, มส  และผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  มผ  ก่อนการ
ใช้ระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
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