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ค าน า 
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   เป็นโรงเรียนที่จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใช้ในปีการศึกษา  2552   

โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้แนวคิดหลักสูตร
อิงมาตรฐาน (Standard – based Currlculum)  ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา  เป็นเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  เอกสารหนึ่ง
ที่จะช่วยขับเคลื่อนกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนจึงได้จัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สถานศึกษา  โรงเรียนท่ามะกา
วิทยาคม  เพื่ออธิบายขยายความให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง  มี
ความเข้าใจที่ชัดเจน  ตรงกันรวมทั้งร่วมกันรับผิดชอบ และท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  เอกสาร
ประกอบด้วย 3 ตอนคือ 

ตอนที่  1     ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

ตอนที่  2     แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนท่า
มะกาวิทยาคม   พุทธศักราช  2551 

ตอนที่  3     ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาจัดท า 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารระเบียบว่าด้วยการวัด  และประเมินผลการเรียนรู้
สถานศึกษา  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   พุทธศักราช  2551  คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะ
ช่วยสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นแนวทางเดียวกันและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน  ส่งผลให้พัฒนาผู้เรียนได้ตามหลักการ  เจตนารมย์  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ต่อไป 
 
          คณะผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
ค าน า 
ตอนที่  1 ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
ตอนที่  2 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนท่ามะกา

วิทยาคม   พุทธศักราช  2551 
ตอนที่  3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาจัดท า 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 

- ค าสั่งแต่งต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม พ.ศ. 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบสถานศึกษา 

ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

 
 โดยที่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   
ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ สพฐ  293/2551  ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2551  เร่ือง  ให้ใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  และกระจายอ านาจให้สถานศึกษาก าหนดหลักสูตร
สถานศึกษาขึ้นใช้เอง  เพื่อให้สอดคล้องกับค าสั่งดังกล่าว 
 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  21  และมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
 ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา  2552  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3   ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4   ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  พุทธศักราช 2551 
 ข้อ 5   ให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวดท่ี  1  หลักการวัดและประเมินผลการเรียน 
 ข้อ 6   การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการในต่อไปนี้ 
  6.1  สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
  6.2  การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
  6.3  การประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย  การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน  
การจัดการเรียนการสอน  และการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน 
  6.4  การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องด าเนินการ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด  ธรรมชาติของรายวิชา  และระดับชั้น 



  6.5  ให้มีการประเมินความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และ 
เขียนในแต่ละชั้น 
  6.6  ให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละชั้น 
  6.7  ให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติในแต่ละช่วงชั้น 
  6.8  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตรวจสอบผลการประเมินการเรียนได้ 
  6.9  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 
 

หมวดท่ี  2  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน 
 ข้อ 7   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ  ที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ให้
เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนมากกว่าการตัดสินผลการเรียน  ประกอบด้วย 
  7.1  การประเมินผลระดับชั้นเรียนเป็นการวัดความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  7.2  การประเมินผลระดับสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า  การเรียนรู้เป็นรายปี  
และช่วงชั้น  ส าหรับสถานศึกษาน าข้อมูลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้  รวมทั้งพิจารณาตัดสินการเลื่อนช่วงชั้น 
  7.3  การประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นการประเมินด้วยแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นมาตรฐาน  เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพ
การศึกษาของชาติ  ส าหรับน าผลการประเมินไปวางแผนด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน  
และพัฒนาการผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
  7.4  การประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับชาติ  เป็นการประเมินด้วยแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ  เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
คุณภาพการศึกษาของชาติ  ส าหรับน าผลการประเมินไปวางแผนด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียน
การสอน  และพัฒนาการผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
  7.5  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน  เป็นการประเมินเพื่อสรุปความส าเร็จในการเรียนรู้
ของผู้เรียนในการจบช่วงชั้นและจบหลักสูตรการศึกษาในระดับต่างๆ  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้รับการรับรอง
ความรู้และวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษา 

ข้อ 8   แนวด าเนินการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
            เพื่อให้การวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  มีการด าเนินการตามหลักการกระจายอ านาจมีการประเมินผู้เรียน
ตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียน  มีการตรวจสอบและก ากับติดตามประเมินคุณภาพการประเมินผล



การเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดแนวด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของ
สถานศึกษา  ดังนี้ 
  8.1  สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดรูปแบบ  ระบบและระเบียบ
ประเมินผลของสถานศึกษา  เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
  8.2  สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา  ก าหนด
ตัวชี้วัดในแต่ละรายวิชา  และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และมาตรฐานการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียนและหลักสูตรระดับท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็น
เป้าหมายในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายภาค 
  8.3  คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มวิชาให้ความเห็นชอบของรูปแบบ  วิธีการ  เคร่ืองมือ
ส าหรับการประเมิน  และผลการตัดสินการประเมินผลการเรียนรายวิชาของผู้สอน 
  8.4  ผู้สอนจัดการเรียนการสอน  ตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน  และประเมินสรุป
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริง  โดยน าตัวชี้วัด  ไปใช้เป็นข้อมูลรวมกับการ
ประเมินปลายภาค 
  8.5  หัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติผลการเรียนปลายภาค และการผ่าน  จบการศึกษา 
  8.6  สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินการประเมินผลการเรียนประจ าปีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา  เสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ข้อ 9   ให้มีการประเมินผลการเรียนในด้านต่างๆ  ประกอบด้วย 
  9.1  การประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งสถานศึกษา
วิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัด  การประเมินรายวิชาให้ตัดสินผลการประเมินเป็นระดับผล
การเรียน  8  ระดับ  ดังนี้ 
   “4” หมายถึง    ผลการเรียนดีเยี่ยม 
   “3.5” หมายถึง    ผลการเรียนดีมาก 
   “3” หมายถึง    ผลการเรียนดี 
   “2.5” หมายถึง     ผลการเรียนค่อนข้างดี 
   “2” หมายถึง    ผลการเรียนน่าพอใจ 
   “1.5” หมายถึง    ผลการเรียนพอใช้ 
   “1” หมายถึง    ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด 
   “0” หมายถึง    ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด 
  9.2  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย  กิจกรรมแนะแนว 



กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมบ าเพ็ญเพื่อสาธารณประโยชน์  การร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นการ
ประเมินความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียน  ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละภาคเรียนตาม
เกณฑ์ของแต่ละกิจกรรม  และตัดสินผลการประเมินเป็น  2  ระดับ  ดังนี้ 
   “ผ่าน”  หมายถึง     ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
   “ไม่ผ่าน” หมายถึง     ไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
  9.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นการประเมินพัฒนาทางด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ตามคุณลักษณะที่สถานศึกษาก าหนด  การ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะประเมินเป็นรายคุณลักษณะทุกภาคเรียน  และตัดสินผลการประเมิน
เป็น  4  ระดับ  ดังนี้ 
  ดีเยี่ยม หมายถึง     ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 80 – 100 

ของจ านวนตัวบ่งชี้คุณลักษณะนั้นๆ  แสดงว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
นั้นๆ  จนสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ 

  ดี หมายถึง     ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 65 – 79 
ของจ านวนตัวบ่งชี้คุณลักษณะนั้นๆ  แสดงว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
นั้นๆ  ด้วยการปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 

  ผ่าน หมายถึง     ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 50 – 64 
         ของจ านวนตัวบ่งชี้คุณลักษณะนั้นๆ  ได้ปฏิบัติตนด้วยความ 
         พยายามปฏิบัติตนตามค าแนะน า 
  ไม่ผ่าน หมายถึง     ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์  ต่ ากว่าร้อยละ 50 
         ของจ านวนตัวบ่งชี้ในคุณลักษณะนั้น  แสดงว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
         นั้นๆ  ต้องมีผู้อ่ืนคอยกระตุ้นเตือน 
เมื่อเลื่อนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน    ดีเยี่ยม, ดี, ผ่าน  โดยต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับ  “ผ่าน”  
ขึ้นไป 
  9.4  การประเมินความสามารถอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  เป็นการประเมินทักษะการ
คิดและการถ่ายทอดความคิดด้วยทักษะการอ่าน  การคิด  วิเคราะห์  ตามเงื่อนไข  และวิธีการที่สถานศึกษา
ก าหนดและตัดสินผลการประเมินเป็น  4  ระดับ  ดังนี้ 
   -   ดีเยี่ยม 
   -  ดี 
   -   ผ่าน 
   -   ไม่ผ่าน 
เมื่อเลื่อนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน    ดีเยี่ยม, ดี, ผ่าน  โดยต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับ  “ผ่าน”  
ขึ้นไป 



  9.5  การตัดสินผลการเรียนเลื่อนชั้น  เป็นการน าผลการประเมินในด้านต่างๆ  มาประมวล
สรุปเพื่อตัดสินให้ผู้เรียนผ่านระดับต่างๆ  ตามเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนแต่ละระดับชั้น 
 ข้อ 10   เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนจบหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ผ่านการศึกษาแต่ละชั้น  และจบหลักสูตรสถานศึกษาครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรของ
สถานศึกษา  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจึงก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน  การจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับไว้ดังนี้ 
  10.1  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(1)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต  
และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

(2)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน 66 หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 

 (3)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ "ผ่าน" หรือ 
"ดี" หรือ "ดีเยี่ยม" 

 (4)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ "ผ่าน" หรือ "ดี" 
หรือ "ดีเยี่ยม" 

 (5)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินเป็น "ผ" ทุกกิจกรรม 
  10.2   เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต  
และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

(3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ "ผ่าน" หรือ 
"ดี" หรือ "ดีเยี่ยม" 

(4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ "ผ่าน" หรือ "ดี" 
หรือ "ดีเยี่ยม" 

(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินเป็น "ผ" ทุกกิจกรรม 
 

หมวดท่ี  3  เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
 ข้อ 11   การตัดสินผลการเรียนให้ถือปฏิบัติดังน้ี 
  11.1  พิจารณาตัดสินว่า  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  
8  กลุ่ม  และได้รับผลการเรียน  1 ถึง 4 



  11.2  การตัดสินพิจารณาว่าผู้เรียนจะนับจ านวนชั่วโมง / จ านวนหน่วยกิตจะต้องได้รับผล
การเรียน  1 ถึง 4 
  11.3  ได้รับการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  เป็นรายภาค  และน าไปตัดสิน
การเลื่อนชั้น  โดยถ้าผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดให้ได้ผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน  ถ้าไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ให้ได้ผลการประเมิน  “ไม่ผ่าน” 
  11.4  ได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายภาค  และน าไป
ตัดสินการเลื่อนชั้น  โดยถ้าผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดให้ได้ผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน  ถ้า
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการประเมินเป็น  “ไม่ผ่าน” 
  11.5  ได้รับการตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายภาคโดยถ้าผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้ได้ผลประเมินเป็น  “ผ”  และถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ให้ผลประเมินได้  “มผ” 
  11.6  วัดผลปลายภาคเฉพาะผู้มีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลา
เรียนในรายวิชานั้น  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  เสนอผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ  และเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ 
  11.7  ผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  80  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น  และไม่ได้รับการ
ผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนให้ได้ผลการเรียน  “มส” 
  11.8  ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดให้ได้ระดับผลการเรียน  “0” 
  11.9  ผู้เรียนที่ทุจริตในการสอบหรือทุจริตในงานที่มอบหมายให้ท าในรายวิชาใด  คร้ังใด  
ก็ตาม  ให้ได้คะแนน  “0”  ในครั้งนั้น 
  11.10  ผู้เรียนที่ไม่ได้วัดผลรายภาค  ไม่ได้ส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ท า  หรือมีเหตุ
สุดวิสัยที่ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้  ให้ได้ผลการเรียน  “ร” 
 กรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน  “ร”  เพราะไม่ส่งงานนั้น  จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ข้อ 12   การเปลี่ยนผลการเรียนให้ถือปฏิบัติดังน้ี 
  12.1  การเปลี่ยนผลการเรียน  “0” 
  ควรจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน  แล้วจึงสอบแก้ตัวให้
และให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน  2  คร้ัง  ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
  ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน  1  ภาคเรียน 
  ถ้าสอบแก้ตัว  2  คร้ังแล้ว  ยังได้ระดับผลการเรียน  “0”  อีกให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ผลการเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัติดังนี้ 
       1)  ให้เรียนซ้ ารายวิชาถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน 



       2)  ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  โดยให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษา 
  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด 
  12.2  การเปลี่ยนผลการเรียน  “ร” 
  การเปลี่ยนผลการเรียน  “ร”   มี  2  กรณี  ดังนี้ 
  1)  มีเหตุสุดวิสัย  ท าให้  ประเมินผลการเรียนไม่ได้  เช่น  เจ็บป่วย  เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบ
หรือสง่ผลงานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อย  หรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ  
(ตั้งแต่  0 – 4) 
  2)  ถ้าสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย  เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบ  หรือส่งผล
งานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อย  หรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน  “1” 
  การเปลี่ยนผลการเรียน  “ร”  ให้ด าเนินการแก้ไขตามสาเหตุให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา
นั้น  ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้  “ร”  ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้เรียนซ้ ารายวิชา  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้  “ร”  ออกไปอีกไม่เกิน  1  ภาคเรียนแต่เมื่อพ้น
ก าหนดนี้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 
  (1)  ให้เรียนซ้ ารายวิชา  ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
  (2)  ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  โดยให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษา 
  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่า  เรียนแทน
รายวิชาใด 
  12.3  การเปลี่ยนผลการเรียน  “มส” 
  การเปลี่ยนผลการเรียน  “มส”  มี  2  กรณี  ดังนี้ 
  1)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน  “มส”  เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  80  แต่มีเวลาเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ  60  ของเวลาเรียนทั้งหมด  ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม  
หรือเวลาว่าง  หรือวันหยุด  หรือมอบหมายงานให้ท า  จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก าหนดไว้ส าหรับรายวิชา
นั้นแล้วจึงให้สอบเป็นกรณีพิเศษ  ผลการสอบแก้  “มส”  ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน  “1”  การแก้  “มส”  
กรณีนี้ให้กระท าให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น  ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้  “มส”  ตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้นี้ให้เรียนซ้ า  ยกเว้น  มีเหตุสุดวิสัย  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้  “มส”  
ออกไปอีกไม่เกิน  1  ภาคเรียน  แต่เมื่อพ้นก าหนดน้ีแล้ว  ให้ปฏิบัติดังน้ี 
  -   ให้เรียนซ้ ารายวิชา  ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
  -    ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา 



  2)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน  “มส”  และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ  60  ของเวลาเรียน
ทั้งหมด  ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนซ้ าในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม  หรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้  
ส าหรับรายวิชาเพิ่มเติมเท่านั้น 
  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด 
 
 
 ในกรณีภาคเรียนที่  2  หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน  “0”  “ร”  “มส”  ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน
เปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป  สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของ
ผู้เรียนได้  ทั้งนี้  โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัดควรเป็นผู้พิจารณาประสานให้มีการด าเนินการ
เรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน   
 
   12.4  การเปลี่ยนผลการเรียน  “มผ” 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3  กิจกรรม  คือ  1) กิจกรรมแนะแนว  2) กิจกรรมนักเรียน  ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรม  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  หรือกิจกรรมชมรม   โดยผู้เรียนเลือกอย่างใด
อย่างหนึ่ง  1  กิจกรรมและเลือกเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม  หรือชมรมอีก 1 กิจกรรม  3) กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
 ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน  “มผ”  สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมจนครบ
ตามเวลาที่ก าหนด  หรือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องปรับปรุง  แก้ไข  แล้วจึงเปลี่ยนผลการ
เรียนจาก  “มผ”  เป็น  “ผ”  ทั้งนี้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 
  12.5  การเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ  “ไม่ผ่าน”  ให้
คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด าเนินการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม  ปรับปรุงแก้ไข  หรือ
ตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  เพื่อให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 13   การตัดสินให้ผู้เรียนเลื่อนชั้น / ซ้ าชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 1)  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ 
 2)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด  และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  คือ  ตัวชี้วัด
ที่ต้องผ่าน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  ของแต่ละรายวิชา 
 3)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 



 4)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน  และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ถ้าผู้เรียนไม่ผ่านให้ด าเนินการสอนซ่อมเสริม  แล้วท าการประเมินจนผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่สถานศึกษาก าหนด 
  13.1  การเลื่อนชั้น 
  ผู้เรียนจะได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียนและได้รับการเลื่อนชั้นเมื่อสิ้นปี
การศึกษาโดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์  ดังนี้ 
  1)  รายวิชาพื้นฐาน  ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา 
  2)  รายวิชาเพิ่มเติม  ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
  3)  ผู้เรียนต้องรับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดใน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  4)  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ ากว่า  1.00   
  ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับ
การแก้ไขในภาคเรียนถัดไป 
  13.2  การเรียนซ้ า 
  สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนเรียนซ้ าใน  2  กรณี  ดังนี้ 
  กรณีที่  1  เรียนซ้ ารายวิชา  หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว  2  คร้ังแล้ว
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียน
ซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม  เช่น  พักกลางวัน  วันหยุด  ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน  
ภาคฤดูร้อน  เป็นต้น 
  กรณีที่  2  เรียนซ้ าชั้น  มี  2  ลักษณะ  คือ 
  -   ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า  1.00  และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

-  ผู้เรียนมีผลการเรียน  0, ร, มส  เกินคร่ึงหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 
นั้น 

ทั้งนี้  หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือทั้ง  2  ลักษณะให้สถานศึกษาแต่งต้ัง
คณะกรรมการการพิจารณา  หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าชั้น  โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้
ใช้ผลการเรียนใหม่แทน  หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าชั้น  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการ
แก้ไขผลการเรียน 
  13.3  การสอนซ่อมเสริม 
  การสอนซ่อมเสริม  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นการให้โอกาสแก่
ผู้เรียนให้มีเวลาเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพิ่มขึ้น  จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้    



การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ปกติเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องที่พบในผู้เรียน  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน 
  การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  1)  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น  ควรจัดการ
ซ่อมเสริม  ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน 
  2)  การประเมินระหว่างเรียน  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทักษะกระบวนการหรือ 
เจตคต/ิคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  3)  ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์  และ/หรือต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน  โดยผู้เรียนได้ระดับผล
การเรียน  “0”  ต้องจัดการสอนซ่อมเสริมก่อนจะให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว 
  4)  ผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน  สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน  ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 

หมวดท่ี  4  การเทียบโอนผลการเรียน 
 ข้อ 14   การเทียบโอนผลการเรียน  เป็นการน าผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์
ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  มาประเมินเป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
  แนวการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียน  ดังนี้ 
  14.1  ผู้ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา ทั้งนี้โดยผู้ขอเทียบโอน
จะต้องไม่เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระบบโดยสถานศึกษาดังกล่าวด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ในภาค
เรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน  ยกเว้นกรณีมีเหตุจ าเป็น 
  14.2  จ านวนสาระการเรียนรู้  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอน  และอายุของผล
การเรียนที่จะน ามาเทียบโอน  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษา  ทั้งนี้เมื่อเทียบโอนแล้วต้องมีเวลาเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่จะรับเทียบโอนไม่น้อยกว่า   
1  ภาคเรียน 
  14.3  การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนผล
การเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า  3  คนแต่ไม่เกิน  5  คน 
 ข้อ 15   การเทียบโอนให้ด าเนินการดังนี้ 
  15.1  การเทียบระดับการศึกษา  หมายถึงการน าผลการเรียน  ความรู้และประสบการณ์ที่ได้
จากการศึกษาตามอัธยาศัย  และการศึกษานอกระบบ  ไม่แบ่งระดับมาประเมินเพื่อเทียบเท่าการศึกษาระดับ
ใดระดับหนึ่ง  มี แนวทางการเทียบระดับการศึกษาดังนี้ 



   1)  ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใน
ระบบ  หรือสถานศึกษานอกระบบที่จัดการศึกษาเป็นระบบเดียวกันกับการศึกษาในระบบ  และเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ในระดับที่ต่ ากว่าระดับการศึกษาที่ขอเทียบ  1  ระดับ   
ผู้ไม่เคยมีวุฒิการศึกษาใดๆ  จะขอเทียบระดับการศึกษาได้ไม่เกินระดับประถมศึกษา 
   2)  ให้สถานศึกษาซึ่งเป็นที่ท าการเทียบระดับการศึกษา  ด าเนินการเทียบระดับ
ด้วยการประเมินความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ของผู้ขอเทียบระดับ  ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้ง
ด้วยการทดสอบ  การประเมินแฟ้มผลงาน  การสังเกตพฤติกรรมต่างๆ  ให้ครอบคลุมคุณลักษณะของผู้เรียน
ทั้งด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพสิัย  ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ขอเทียบระดับ 
   3)  ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับความรู้
และใบประกาศนียบัตรรับรองระดับความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  15.2  การเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง  การน าผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ทักษะ  และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  และผล
การศึกษา  จากต่างสถานศึกษามาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  ตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่
ก าลังศึกษา  มีแนวการด าเนินการดังนี้ 
   1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และวิชาการของสถานศึกษาก าหนดจ านวน
รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  ที่สถานศึกษาจ ากัดให้ผู้เรียนสามารถขอเทียบโอนได้ในการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาแต่ละช่วงชั้น  ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องเหลือรายวิชาที่จะต้องศึกษาในสถานศึกษาอีกอย่างน้อย  1  
ภาคเรียน  พร้อมกับการก าหนดแนวทางและวิธีการเทียบโอนทั้งกรณีเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผู้เรียน
ศึกษาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา  และกรณีเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนขออนุญาตไปศึกษาต่าง
สถานศึกษา  จะต้องจัดท าเป็นระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนด้วย 
   2)  สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนของ
สถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ก าหนดสาระ  จัดสร้างเคร่ืองมือ  ส าหรับการเทียบโอนผลการเรียน  และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
   3)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ท าการเทียบโอนผลการเรียน
ให้ผู้เรียนในกรณีต่อไปนี้ 
   กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิม  ที่เรียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
ให้ด าเนินการดังนี้ 
   1)  ให้ด าเนินการให้เสร็จในภาคเรียนแรกที่ผู้เรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา 
   2)  ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา 
   3)  ผู้เรียนยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรขอเทียบความรู้ตามรายวิชาในหลักสูตร
ของสถานศึกษา  ตามจ านวนรายวิชาที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของ



สถานศึกษาให้ผู้เรียนยื่นค าร้อง  พร้อมเอกสารหลักสูตรที่น ามาขอเทียบ  และเอกสารการศึกษาที่ได้รับมา  
(ถ้าผู้เรียนมี) 
   4)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณาหลักสูตรและ
หลักฐานเอกสารเดิมของผู้เรียน  เพื่อเปรียบเทียบหลักสูตรที่เรียนมากับหลักสูตรของสถานศึกษาในรายวิชา
ที่ขอเทียบ  ถ้ามีจุดประสงค์และเนื้อหาสาระตรงกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  ให้รับเทียบโอนได้  และให้ได้
ระดับผลการเรียนตามที่ได้มาในกรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษา  แต่ถ้าเป็นกรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
สถานศึกษาต่างระบบ  ให้คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนพิจารณาว่าควรยอมรับผลการเรียนเดิมหรือไม่  
ถ้าไม่ยอมรับก็ต้องประเมินให้ใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ  ที่เหมาะสม 
   5)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  จัดให้มีการประเมินความรู้
ความสามารถ  และประสบการณ์ของผู้เรียนใหม่  ตามตัวชี้วัดของรายวิชาที่ผู้เรียนขอเทียบในกรณีที่ผู้เรียน
ไม่มีเอกสาร  หลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดง  หรือหลักสูตรที่ผู้เรียนน ามาขอเทียบโอนมีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่ขอเทียบไม่ถึงร้อยละ  60  ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินจะได้รับการ
เทียบโอนผลการเรียนได้  โดยได้ระดับผลการเรียนตามที่ประเมินได้  ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินจะไม่ได้
รับการเทียบโอนผลการเรียน 
   กรณีผู้เรียนขออนุญาตไปศึกษารายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง  ต่างสถานศึกษาหรือขอ
ศึกษาด้วยตนเองให้ด าเนินการดังนี้ 
   1)  ให้ด าเนินการโดยผู้เรียนยื่นค าร้องไปศึกษาต่างสถานที่หรือต่างรูปแบบต่อ
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน  ซึ่งจะพิจารณาผลการเรียนและความจ าเป็นของผู้เรียนตามระเบียบการ
จัดการศึกษา  3  รูปแบบ  ของสถานศึกษาที่จะจัดการศึกษาในระบบ 
   2)  รายวิชาที่ผู้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานที่  หรือต่างรูปแบบต้องมีจุดประสงค์
และเน้ือหาสาระสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษาที่จะน ามาเทียบโอนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
   3)  กรณีผู้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานศึกษาหรือระบบที่มีสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนแน่นอน  ถ้าเห็นควรอนุญาตให้ไปเรียนได้ให้มีการประสานงาน  เร่ืองการจัดการเรียนการสอน  
การประเมินผล  และการรับโอนผลการเรียนก่อน  เมื่อได้ตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วจึงจะอนุญาตเมื่อศึกษา
ส าเร็จ  ให้รับโอนผลการเรียนได้ทันที 
   4)  กรณีผู้เรียนขออนุญาตศึกษาด้วยตนเอง  หรือศึกษาในสถานศึกษาที่ไม่สามารถ
ติดต่อประสานได้  ถ้าคณะกรรมการพิจารณาความจ าเป็นแล้ว  เห็นควรอนุญาต  เมื่อผู้เรียนมารายงานผล
การเรียน  ให้คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนท าการเทียบโอนผลการเรียนให้ผู้เรียน  
เช่นเดียวกันกรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผู้เรียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา 



   5)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  รายงานผลการเทียบโอนให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  และเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน 
 

หมวดท่ี  5  เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 ข้อ 16   ให้สถานศึกษาจัดให้มีเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนต่างๆ  ดังนี้ 
  16.1  ระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  (ปพ. 1)  เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่างๆ  ที่ได้เรียนในแต่ละชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อให้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความส าเร็จในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคนใช้เป็น
หลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อท างานหรือด าเนินการในเร่ืองอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  16.2  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (ใบประกาศนียบัตร)  (ปพ. 2)  เป็นเอกสารที่
สถานศึกษาออกให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนน าไปใช้เป็นหลักฐาน
แสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน 
  16.3  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.3)  เป็นแบบรายงานรายชื่อข้อมูลของผู้ส าเร็จ
การศึกษาภาคบังคับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบยืนยันและรับรอง
ความส าเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละคน  ต่อเขตพื้นที่การศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  16.4  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (ปพ.4)  เป็นเอกสารรายงาน
พัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สถานศึกษาก าหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษ  เพื่อการแก้ปัญหาหรือสร้างเอกลักษณ์ให้ผู้เรียนตาม
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  เป็นการรายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยม  หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละชั้น  สถานศึกษาต้องจัดท าเอกสารน้ีให้ผู้เรียน
ทุกๆ  คน  ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียน  เพื่อน าไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของ
ผู้เรียนเพื่อประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรือสมัครท างาน 
  16.5  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  (ปพ. 5)  เป็นเอกสารส าหรับผู้สอนใช้
บันทึกเวลาเรียน  ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน  ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกัน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน  รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ  
ยืนยัน  สภาพการเรียน  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน 
  16.6  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  (ปพ. 6)  เป็นเอกสารส าหรับ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน  พัฒนาการในด้านต่างๆ  และข้อมูลอ่ืนๆ  ของผู้เรียน 



  16.7  ใบรับรองผลการศึกษา  (ปพ. 7)  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนเป็นการ
เฉพาะกิจเพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว  ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาและส าเร็จการศึกษาแล้ว 
  16.8  ระเบียนสะสม  (ปพ. 8)  เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและ
ผลงานด้านต่าง  ของผู้เรียนทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้าน  เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุกๆ  ด้าน 
  16.9  สมุดบันทึกผลการเรียน  (ปพ. 9)  เป็นสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจัดท า
ขึ้นเพื่อบันทึกรายการรายวิชาต่างๆ  ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนในแต่ละชั้น  ตามโครงสร้างหลักสูตรของ
สถานศึกษา  พร้อมด้วยผลการประเมินการเรียนของแต่ละรายวิชา  และสถานศึกษาออกให้ผู้เรียนส าหรับใช้
ศึกษาและน าแสดงให้บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจได้ทราบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา
ต่างๆ  ของสถานศึกษา  พร้อมด้วยผลการเรียนของผู้เรียนจากการเรียนแต่ละรายวิชา  กรณีที่ผู้เรียนย้าย
สถานศึกษา  ข้อมูลในสมุดบันทึกผลการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอน
ผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมไปเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหม่ 
 

หมวดท่ี  6  บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 17   ในกรณีนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ซึ่งควรจะจบ
หลักสูตรในปีการศึกษา  2553  หรือก่อนปีการศึกษา  2553  แต่ไม่สามารถจบหลักสูตรได้ตามก าหนดให้ใช้
ระเบียบฉบับนี้ 
 ข้อ 18   ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษารักษาการให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 19   กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  ให้เสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติและให้
ความเห็นชอบก่อนน าไปใช้ 
 
  ประกาศ   ณ  วันที่       เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2553 
 
 
     ....................................................... 
     (    ) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
              โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
 
 
 


