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ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

พ.ศ. 2553 ปรับปรุง พ.ศ. 2556 
--------------------------------- 

 
  โดยที่โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษา ที่  สพฐ. 283/2551 ลงวันที่          
11 กรกฎาคม พ.ศ2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2553 ปรับปรุง      
พ.ศ. 2556 จึงเป็นการสมควรที่จะก าหนดระเบียบระเบียบโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก    
พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องกับค าสั่งดังกล่าว 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
วิชาการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก      
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก      
พ.ศ. 2556” 
   ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
พ.ศ. 2553 ปรับปรุง พ.ศ. 2556  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
  ข้อ 5 ให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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หมวด 1 
หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 

 
  ข้อ 6 การประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการในต่อไปนี้ 

6.1 สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

6.2 การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐาน 
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2553 ปรับปรุง      
พ.ศ. 2556 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

6.3 การประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย การประเมินเพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน 

6.4 การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ต้องด าเนินด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติของวิชาและระดับชั้น 

6.5 ให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 
6.6 ให้มีการประเมินความสามารถของผู้เรียน ในการอ่าน คิด วิเคราะห์ 

 และเขียนในแต่ละระดับชั้น 
6.7 ให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ในแต่ละระดับชั้น 
6.8 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตรวจสอบผลการประเมินการเรียนได้ 
6.9 ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษา และรูปแบบการ 

ศึกษาต่าง ๆ 
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หมวด 2 

วิธีการประเมินผลการเรียน 
 
  ข้อ 7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ ที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน 
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

7.1 การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดผลและประเมินผลที่อยู่ใน 
กระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่ตน
สอน ในการประเมินเพ่ือพัฒนา ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย  เป็นการวัดและประเมินผลตาม  สภาพจริง  เน้นการปฏิบัติ  
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดเวลาที่จัดกิจกรรม เพ่ือดูว่าบรรลุ
ตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใดแล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
     การประเมินเพ่ือตัดสินเป็นการตรวจสอบ ณ จุดที่ก าหนด แล้วตัดสินว่าผู้เรียน
มีผลอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเก็บคะแนนของหน่วยการเรียนรู้ หรือของการประเมินผลกลางภาค หรือปลายภาคตามรูปแบบการ
ประเมินที่สถานศึกษาก าหนด ผลการประเมินนอกจากจะให้เป็นคะแนนหรือระดับผลการเรียนแก่ผู้เรียน
แล้ว ต้องน ามาเป็นข้อมูลใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปอีกด้วย 

7.2 การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียน 
เป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอนุมัติผลการเรียน การตัดสินการเลื่อนเรียน และเป็นการประเมินเพ่ือให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่  
ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็น
ข้อมูล และสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน 

7.3  การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนใน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบสามารถ
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ด าเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้ เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ เป็นมาตรฐานซึ่งจัดท าและ
ด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดและ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถด าเนินการได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7.4 การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ตาม 
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่
เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็น
ข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
    ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา        
ในการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้อง
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบน
พ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป 
กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้าน
วินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่ม
ผู้เรียนที่พิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาใน
การด าเนินการช่วยเหลือผู้ เรียนได้ทันท่วงที  อันเป็นโอกาสให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาและประสบ
ความส าเร็จในการเรียน 
 
  ข้อ 8 แนวด าเนินการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 

   เพ่ือให้การวัดและการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีการด าเนินการตามหลักการกระจายอ านาจ            
มีการประเมินผู้เรียนตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียน  มีการตรวจสอบและก ากับติดตาม    
ประเมนิคุณภาพการประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดแนวด าเนินการวัด
และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ดังนี้ 

8.1 สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ 
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดรูปแบบ ระบบและ
ระเบียบประเมินผลของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 

8.2 สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ของสถาน 
ศึกษาก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์จากมาตรฐาน
การเรียนรู้ระดับชั้น คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมาตรฐาน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เพ่ือใช้
เป็นเป้าหมายในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้รายภาค  
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8.3 คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มสาระ ให้ความเห็นชอบของรูปแบบ  
วิธีการ เครื่องมือ ส าหรับการประเมิน และผลการตัดสินการประเมินผลการเรียนรายวิชาของผู้สอน 

8.4 ผู้สอนจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนและ 
ประเมินสรุปผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริง โดยน าผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ไปใช้เป็นข้อมูลรวมกับการประเมินปลายภาค 
     8.5 ผู้อ านวยการสถานศึกษาอนุมัติผลการเรียน และการจบหลักสูตรการศึกษา 

8.6  สถานศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการประเมินผลการเรียน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาชั้นพื้นฐาน 

 
ข้อ 9 การประเมินผลการเรียนในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 

9.1 การประเมินผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายวิชา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด ซึ่งสถานศึกษาวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชั้น การประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา ให้
ตัดสินผลการประเมินเป็นระดับผลการเรียน 8 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

“ 4 ” 
“ 3.5 ” 
“ 3 ” 

“ 2.5 ” 
“ 2 ” 

“ 1.5 ” 
“ 1 ” 
“ 0 ” 

หมายถงึ 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

ผลการเรียนดีเยี่ยม 
ผลการเรียนดีมาก 
ผลการเรียนดี 
ผลการเรียนค่อนข้างด ี
ผลการเรียนปานกลาง 
ผลการเรียนพอใช้ 
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

9.2 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินพัฒนา 
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ตามคุณลักษณะที่
สถานศึกษาก าหนด การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จะประเมินเป็นรายคุณลักษณะ 
ทุกภาคเรียน และตัดสินผลการประเมินเป็น 4 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
     “ ดีเยี่ยม ” หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย 
      และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือประโยชน์ 
      สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผล 
      การประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 5 - 8  
                          คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล 
                         การประเมินต่ ากว่าระดับดี 
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     “ ดี ”   หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
       เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคม  

โดยพิจารณาจาก 
  1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน  
     1 – 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ 
     ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 
  2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน  
     4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
     ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 
 3. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 5 – 8  

 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ 
     ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

      “ ผ่าน ”  หมายถงึ  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข 
                          ที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณาจาก 
        1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน 5 – 8 

  คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ 
      ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 

        2.  ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 4 
   คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ 

       ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน  
      “ ไม่ผ่าน ” หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์ 

                       และเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจาณา 
                          จากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต ่1 
                         คุณลักษณะ 

9.3 การประเมินความสามารถ อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ผ่านระดับชั้น 
เป็นการประเมินทักษะการคิดและการถ่ายทอดความคิดด้วยทักษะการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และเขียน 
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่สถานศึกษาก าหนดและตัดสินผลการประเมินเป็น 4 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
     “ ดีเยี่ยม ” หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  
                          คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
     “ ดี ”       หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  
                          คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
     “ ผ่าน ”    หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  
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                      คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
       แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 
     “ ไม่ผ่าน ” หมายถึง  ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  
                          คิดวิเคราะห์ และเขียนหรือถ้ามีผลงาน ผลงาน 
                          นั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุง 
       แก้ไขหลายประการ 

9.4 การประเมินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินความ 
สามารถและพัฒนาการของผู้เรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในแต่ละภาคเรียน ตามเกณฑ์ของ
แต่ละกิจกรรมและตัดสินผลการประเมินเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
           “ ผ ”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
                      ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑ์ที่ 
                      สถานศึกษาก าหนด 
                “ มผ ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
                      ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานไม่เป็นไปตาม 
                     เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

9.5 การตัดสินผลการเรียนผ่านระดับช้ัน เป็นการน าผลการประเมินในข้อ 9.1 
ถึง 9.4 มาประมวลสรุปเพื่อตัดสินให้ผู้เรียนการจบหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ตามเกณฑ์การตัดสินผลการ
เรียนแต่ละระดับชั้น 
  ข้อ 10 การประเมินผลการเรียนที่มีเงื่อนไขในแต่ละรายวิชา  
     การประเมินผลการเรียนที่มีเงื่อนไขในแต่ละรายวิชา เป็นดังนี้ 
     “ มส ”  หมายถึง ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน 
          “ ร ”    หมายถึง รอการตัดสิน หรือยังตัดสินไม่ได ้
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หมวด 3 
การตัดสินผลการเรียน 

 
  ข้อ 11 การตัดสินผลการเรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

11.1 พิจารณาตัดสินว่า ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาตามกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และได้รับผลการเรียน 1 ถึง 4 

11.2 การตัดสินพิจารณาว่า ผู้เรียนจะนับจ านวนชั่วโมง/จ านวนหน่วยกิต 
จะต้องได้รับผลการเรียน 1 ถึง 4 

11.3 ได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายภาค 
และน าไปตัดสินการจบหลักสูตรการศึกษา โดยถ้าผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดให้ได้ผลการประเมินตามข้อ 
9.2 

11.4 ได้รับการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เป็นรายภาค 
และน าไปตัดสินการจบหลักสูตรการศึกษา โดยผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ระดับผลการประเมินตามข้อ 9.3 

11.5 ได้รับการตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายภาค 
และรายระดับชั้น โดยถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการประเมินเป็น “ ผ ” และถ้าไม่ผ่านเกณฑ์  
 ให้ผลการประเมินได้ “ มผ ” 

11.6 วัดผลปลายภาคเฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ให้อยู่ ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ เสนอผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ และเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ 

11.7 ผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น  
 และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคให้ได้ผลการเรียน “ มส ” 

11.8 ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ให้ได้ระดับ 
ผลการเรียน “ 0 ” ในครั้งนั้น       

11.9 ผู้เรียนที่ทุจริตในการสอบหรือทุจริตในงานที่มอบหมายให้ท าในรายวิชา 
ใด ครั้งใด ก็ตาม ให้ได้คะแนน “ 0 ” ในครั้งนั้น 

11.10 ผู้เรียนที่ไม่ได้เข้ารับการประเมินผลระหว่างเรียน หรือปลายภาคไม่ได้ส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายให้ท า หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ ให้ได้ผลการเรียน “ ร ” 

กรณีท่ีผู้เรียนได้ผลการเรียน “ ร ” เพราะไม่ส่งงานนั้น จะต้องได้รับความเห็น 
ชอบจากคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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  ข้อ 12 การเปลี่ยนผลการเรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
    12.1 การเปลี่ยนระดับผลการเรียนจาก “ 0 ” ให้ครูผู้สอนด าเนินการพัฒนาผู้เรียน โดย

จัดสอนซ่อมเสริม ปรับปรุง แก้ไขผู้เรียนในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ไม่ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าแล้วประเมินด้วยวิธีการ
ที่มีประสิทธิภาพ จนผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินและให้ระดับผลการเรียนใหม่ ให้ได้ระดับผลการ
เรียนไม่เกิน “ 1 ” ตามเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด ทั้งนี้  ให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ถ้าผู้ เรียนไม่
ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณา
ขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 

        ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “ 0 ” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติดังนี้ 
     (1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
    (2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ าหรือ
เปลี่ยนรายวิชาใหม่  

  12.2 การเปลี่ยนผลการเรียนจาก “ ร ” ให้ผู้เรียนด าเนินการแก้ไข “ ร ”  ตาม
สาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ 0 - 4 ) 
   ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการแก้ไข “ ร ” กรณีที่ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมิน
ระหว่างเรียนและปลายภาคให้ผู้สอนน าข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ ร ” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนที่  2 ต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ า หากผลการเรียนเป็น  
 “ 0 ” ให้ด าเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 
   12.3 การเปลี่ยนผลการเรียน “ มส ” มี 2 กรณ ี 
         1) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “ มส ” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80  
แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ให้ครูผู้สอนจัดให้เรียนเพ่ิมเติมโดยใช้ชั่วโมง
สอนซ่อมเสริม หรือมอบหมายงานให้ท า จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก าหนดไว้ส าหรับวิชานั้น แล้วจึงให้วัดผล
ปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้ “ มส ” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “ 1 ” การแก้ “ มส ” กรณีนี้ให้
กระท าให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ “ มส ” ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้ให้
เรียนซ้ า ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ มส ” ออกไปอีกไม่
เกิน 1 ภาคเรียน  
         2) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “ มส ” เพราะมีเวลาน้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
เวลาทั้งหมด ให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้  
     (1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
     (2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ า
หรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่  
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    การเรียนซ้ ารายวิชา ผู้เรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวแล้ว 2 ครั้ง
แล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียน
ซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดู
ร้อน เป็นต้น 
     ในกรณีภาคเรียนที่ 2 หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “0” “ร” “มส” ให้ด าเนินการ
ให้เสร็จสิ้น ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขผล
การเรียนของผู้เรียนได้ ทั้งนี้หากสถานศึกษาใดไม่สามารถด าเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้ ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา/ต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาประสานงานให้มีการด าเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพ่ือแก้ไข
ผลการเรียนของผู้เรียน 
   12.3 การเปลี่ยนผล “มผ” กรณีท่ีผู้เรียนได้ผล “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริม 
ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน  แล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็น 
“ผ” ได้ ทั้งนี้ ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องด าเนินการให้
เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น       

 ข้อ 13 การเลื่อนชั้น เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตาม 
เกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 

13.1 รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตาม 
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

13.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ 
สถานศึกษาก าหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

13.3 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ ากว่า 1.00 ทั้งนี ้ 
รายวิชาใดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไข 

ในภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี 
การศึกษานั้น      

 ข้อ 14 การสอนซ่อมเสริม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ก าหนดให้สถานศึกษาจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีท่ีผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ  
กระบวนการหรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อม
เสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
1) ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพ้ืนฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควร 

จัดการสอนซ่อมเสริมปรับความรู้/ทักษะพ้ืนฐาน 
2) ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะ 

ที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหว่างเรียน 
3) ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “ 0 ” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว 
4) กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน 

เพ่ือแก้ไขผลการเรียน ทั้งนี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
ข้อ 15 การเรียนซ้ าชั้น ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะ 

เป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นสถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ 
ทั้งนี ้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การเรียนซ้ าชั้น มี 2 ลักษณะ คือ 
1) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่า 

จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
2) ผู้เรียนมีผลการเรียน 0 , ร และ มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียน 

เรียนในปีการศึกษานั้น 
  ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง 2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้ง 

คณะกรรมการพิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผล
การเรียนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการ
เรียน 
  ข้อ 16 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนการจบหลักสูตรสถานศึกษา 

   16.1 เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมโดยเป็นวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิตและ

รายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชา

พ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์

การประเมิน ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
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  16.2 เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต 

และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา

พ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยว่า 36 หน่วยกิต 
3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   การตัดสินผลการเรียนการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และจบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทั้ง 5 เกณฑ์ ซึ่งสะสมมาจากการประเมินผลการ
เรียนปลายภาค 
   ถ้าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และจบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ด าเนินการสอนซ่อมเสริม แล้วท าการประเมินผลจนผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่สถานศึกษาก าหนด ทั้งนี้มีก าหนดระยะเวลา การสอนซ่อมเสริม เพ่ือรับการประเมินไม่เกิน 1 ปี
การศึกษา หากก าหนดระยะเวลาให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
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หมวด 4 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 
  ข้อ 17 ให้สถานศึกษาจัดให้มีเอกสารการประเมินผลการเรียน ต่าง ๆ ดังนี้ 

17.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1) เป็นเอกสารบันทึกผล 
การเรียนของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เรียนในแต่ละระดับชั้นของ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความส าเร็จในการศึกษาของผู้เรียนแต่
ละคน ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครท างานหรือด าเนินการในเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

17.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.2) เป็นเอกสารที ่
สถานศึกษาออกให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผู้เรียน ให้ผู้เรียนน าไปใช้เป็นหลักฐาน
แสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน 

17.3 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นแบบรายงานรายชื่อและ 
ข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นหลัก ฐานส าหรับ
ตรวจสอบยืนยันและรับรองความส าเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละคน ต่อเขตพ้ืนที่
การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 

17.4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.5) เป็นเอกสารส าหรับ 
ผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบยืนยัน 
สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน 

17.5 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) เป็น 
เอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่าง ๆและข้อมูลอื่น ๆ ของผู้เรียน 

17.6 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียน 
เป็นการเฉพาะกิจเพ่ือรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาและส าเร็จการศึกษาแล้ว 
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หมวด 5 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 
  ข้อ 18 การเทียบโอนผลการเรียน  เป็นการน าผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มา
ประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
   แนวการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษา ว่า
ด้วยการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้       
   18.1 ผู้ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาใด
สถานศึกษาหนึ่ง ทั้งนี้ โดยผู้ขอเทียบโอนจะต้องไม่เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระบบ โดยสถานศึกษาดังกล่าว
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ในภาคเรียนแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  
ยกเว้นกรณีมีเหตุจ าเป็น 
   18.2 จ านวนสาระการเรียนรู้ รายวิชา จ านวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอน และอายุ
ของผลการเรียนที่จะน ามาเทียบโอน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษา ทั้งนี้เมื่อเทียบโอนแล้วต้องมีเวลาเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่จะรับเทียบโอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

18.3 การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ  
การเทียบโอนผลการเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 
  ข้อ 19 การเทียบโอนระดับการศึกษา  ให้ด าเนินการดังนี้ 
   19.1 การเทียบระดับการศึกษา หมายถึง การน าผลการเรียน ความรู้ และ 
ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษานอกระบบ ไม่แบ่งระดับมาประเมินเพ่ือเทียบเท่า
การศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง มีแนวทางการเทียบระดับการศึกษาดังนี้ 

1) ผู้ขอเทียบระดับการศึกษา จะต้องไม่เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน 
สถานศึกษาในระบบ หรือสถานศึกษานอกระบบ ที่จัดการศึกษาเป็นระบบเดียวกันกับการศึกษาใน 
ระบบและเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับที่ต่ ากว่าระดับการศึกษาที่ขอ
เทียบ 1 ระดับ ผู้ไม่เคยมีวุฒิการศึกษาใด ๆ จะขอเทียบระดับการศึกษาได้ไม่เกินระดับประถมศึกษา 

2) ให้สถานศึกษาซึ่งเป็นที่ท าการเทียบระดับการศึกษา ด าเนินการ 
เทียบระดับด้วยการประเมินความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ขอเทียบระดับ ด้วยวิธีการที่
หลากหลายทั้งด้วยการทดสอบ การประเมินแฟ้มผลงาน การสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมคุณลักษณะ
ของผู้เรียนทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ขอเทียบระดับ 

3) ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบ 
ระดับความรู้และใบประกาศนียบัตรรับรองระดับความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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   19.2 การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การน าผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ทักษะ 
และประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
ผลการศึกษาจากต่างสถานศึกษา มาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่ก าลัง
ศึกษา มีแนวการด าเนินการดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการของสถานศึกษา 
ก าหนดจ านวนรายวิชา จ านวนหน่วยกิต ที่สถานศึกษาจ ากัดให้ผู้เรียนสามารถขอเทียบโอนได้ในการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา แต่ละระดับชั้น ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องเหลือรายวิชาที่จะต้องศึกษาในสถานศึกษาอีก
อย่างน้อย 1 ภาคเรียน พร้อมกับการก าหนดแนวทางและวิธีการเทียบโอน ทั้งกรณีเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่
ผู้เรียนศึกษาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา และกรณีเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนด้วย 

2) สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการ 
เรียนของสถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ก าหนดสาระ จัดสร้างเครื่องมือ ส าหรับการเทียบโอนผลการเรียนและ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

3) คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ท าการเทียบโอน 
ผลการเรียนให้ผู้เรียนในกรณีต่อไปนี้ 
    กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิม ที่ผู้เรียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาใน
สถานศึกษาให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) ให้ด าเนินการให้เสร็จในภาคเรียนแรกที่ผู้เรียนเข้าศึกษาใน 
สถานศึกษา 

(2) ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา 
(3) ผู้เรียนยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรขอเทียบความรู้ ตาม 

รายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษา ตามจ านวนรายวิชาที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในระเบียบการเทียบโอนผล
การเรียนของสถานศึกษาให้ผู้เรียนยื่นค าร้อง พร้อมเอกสารหลักสูตรที่น ามาขอเทียบ  
และเอกสารการศึกษาท่ีได้รับมา (ถ้าผู้เรียนม)ี 

(4) คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณา 
หลักสูตรและหลักฐานเอกสารเดิมของผู้เรียน เพ่ือเปรียบเทียบหลักสูตรที่เรียนมากับหลักสูตรของสถานศึกษา
ในรายวิชาที่ขอเทียบ ถ้ามีจุดประสงค์และเนื้อหาสาระตรงกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ให้รับเทียบโอนได้ และให้
ได้ระดับผลการเรียนที่ได้มาในกรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษา แต่ถ้าเป็นกรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
สถานศึกษาต่างระบบ ให้คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนพิจารณาว่าควรยอมรับผลการเรียนเดิมหรือไม่  
ถ้าไม่ยอมรบัก็ต้องประเมินให้ใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
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(5) คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน จัดให้มีการ 
ประเมินความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียนใหม่ ตามผลการเรียนที่คาดหวังของรายวิชาที่
ผู้เรียนขอเทียบในกรณีที่ผู้เรียนไม่มีเอกสารหลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดง หรือหลักสูตรที่ผู้เรียนน ามาขอ
เทียบโอน มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่ขอเทียบไม่ถึงร้อยละ 60 ผู้เรียน   
ที่ผ่านการประเมินจะได้รับการเทียบโอนผลการเรียนได้ โดยได้ระดับผลการเรียนตามที่ประเมินได้ ส่วนผู้ที่ไม่
ผ่านการประเมินจะไม่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน 

กรณีผู้เรียนขออนุญาตไปศึกษารายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ต่างสถานศึกษา 
หรือขอศึกษาด้วยตนเองให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) ให้ด าเนินการโดยผู้เรียนยื่นค าร้องไปศึกษาต่างสถานที่หรือต่างรูปแบบต่อ 
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งจะพิจารณาผลการเรียนและความจ าเป็นของผู้เรียนตามระเบียบการ
จัดการศึกษา 3 รูปแบบ ของสถานศึกษาท่ีจะจัดการศึกษาในระบบ 

(2) รายวิชาที่ผู้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานที่ หรือต่างรูปแบบต้องมีจุดประสงค์ 
และเนื้อหาสาระสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษาที่จะน ามาเทียบโอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

(3) กรณีผู้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานศึกษาหรือระบบที่มีสถานศึกษาจัดการ 
เรียนการสอนแน่นอน ถ้าเห็นควรอนุญาตให้ไปเรียนได้ให้มีการประสานงานเรื่องการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผล และการรับโอนผลการเรียนก่อน เมื่อได้ตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วจึงจะอนุญาตเมื่อศึกษาส าเร็จ 
ให้รับโอนผลการเรียนได้ทันที     

(4) กรณีผู้เรียนขออนุญาตศึกษาด้วยตนเอง หรือศึกษาในสถานศึกษาที่ไม่ 
สามารถติดต่อประสานได้ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาความจ าเป็นแล้วเห็นควรอนุญาต เมื่อผู้เรียนมารายงาน
ผลการเรียน ให้คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการสถานศึกษา   

(5)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน รายงานผลการเทียบโอน 
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และเสนอผู้บริหารสถานศึกษา
อนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน  

(6) คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน รายงานผลการเทียบโอน 
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และเสนอผู้บริหารสถานศึกษา
อนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน 
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หมวด 6 
บทเฉพาะกาล 

  ข้อ 20 ในกรณีนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
พุทธศักราช 2553 และควรจะจบหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 หรือก่อนปีการศึกษา 2557 แต่ไม่สามารถจบ
หลักสูตรได้ตามก าหนด ให้ใช้ระเบียบฉบับนี้ 
  ข้อ 21 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา รักษาการให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 22 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้เสนอคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอนุมัติและให้
ความเป็นชอบก่อนน าไปใช้ 
      

ประกาศ ณ วันที่    16   พฤษภาคม  2556 
 

                      
( นายพิทักษ์   ศิริพรรณ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 


