-0-

ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ระเบียบโรงเรียนยางซ้ ายพิทยาคม
ว่ าด้ วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
--------------------------------โดยที่โรงเรี ยนยางซ้ายพิทยาคม ได้ประกาศใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตามคาสั่งกระทรวงศึกษา ที่ 283/2551 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ2551 เรื่ อง ให้ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จึงเป็ นการสมควรที่ จะกาหนดระเบียบโรงเรี ยนยางซ้ายพิทยาคมว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้สอดคล้องกับคาสั่งดังกล่าว
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 39 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และวิชาการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ ระเบียบโรงเรี ยนยางซ้ายพิทยาคม ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยน ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคาสั่งอื่นใด ในส่ วนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ซ่ ึ งขัดหรื อแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กบั หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ข้ อ 5 ให้ผอู้ านวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนยางซ้ายพิทยาคมรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้

-2หมวด 1
หลักการดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้ อ 6 การประเมินผลการเรียน ให้เป็ นไปตามหลักการในต่อไปนี้
6.1 โรงเรี ยนยางซ้ายพิทยาคมเป็ นผูร้ ับผิดชอบการประเมินผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการ สถานศึกษาโรงเรี ยนยางซ้ายพิทยาคม
6.2 การวัดและประเมินผลการเรี ยนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6.3 การประเมินผลการเรี ยนต้องประกอบด้วย การประเมินเพื่อปรับปรุ งพัฒนาผูเ้ รี ยน การจัดการเรี ยน
การสอนและการประเมินผลเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยน
6.4 การประเมินผลเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องดาเนินด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด ธรรมชาติของวิชาและระดับช่วงชั้น
6.5 ให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนในแต่ละช่วงชั้น
6.6 ให้มีการประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยน ในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนในแต่ละ
ช่วงชั้น
6.7 ให้มีการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับชาติ ในแต่ละช่วงชั้น
6.8 เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนได้
6.9 ให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนระหว่างสถานศึกษา และรู ปแบบการศึกษาต่าง ๆ
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วิธีการประเมินผลการเรียน
ข้ อ 7 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการที่ให้ผสู้ อนใช้พฒั นาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้ได้ขอ้ มูล
สารสนเทศ ที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสาเร็ จทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ตรวจสอบความก้าวหน้าใน
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เพื่อนาผลการประเมินมาใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ประกอบด้วย
7.1 การประเมินระดับชั้นเรียน เป็ นการวัดผลและประเมินผลที่อยูใ่ น
กระบวนการเรี ยนรู้ ผูส้ อนดาเนินการเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนและตัดสิ นผลการเรี ยนในรายวิชา/กิจกรรมที่ตนสอน ในการ
ประเมินเพื่อพัฒนา ผูส้ อนประเมินผลการเรี ยนรู ้ ตามตัวชี้ วดั ที่ กาหนดเป็ นเป้ าหมายในแต่ละหน่ วยการเรี ยนรู ้ ดว้ ย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การแสดงออกในการปฏิบตั ิผลงาน การแสดงกิริยา
อาการต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนตลอดเวลาที่จดั กิจกรรม เพื่อดูว่าบรรลุ ตวั ชี้ วดั หรื อมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตวั ชี้ วดั เพียงใด
แล้วแก้ไขข้อบกพร่ องเป็ นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
การประเมินเพื่อตัดสิ นเป็ นการตรวจสอบ ณ จุดที่กาหนด แล้วตัดสิ นว่าผูเ้ รี ยนมีผลอันเกิด
จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนหรื อไม่ และมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเก็บคะแนนของ
หน่ วยการเรี ยนรู ้ หรื อของการประเมินผลกลางภาค หรื อปลายภาคตามรู ปแบบการประเมินที่สถานศึกษากาหนด
ผลการประเมินนอกจากจะให้เป็ นคะแนนหรื อรดับผลการเรี ยนแก่ผเู ้ รี ยนแล้ว ต้องนามาเป็ นข้อมูลใช้ปรับปรุ งการ
เรี ยนการสอนต่อไปอีกด้วย
7.2 การประเมินระดับสถานศึกษา เป็ นการตรวจสอบผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นรายภาค
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน การอนุมตั ิ
ผลการเรี ย น การตัด สิ น การเลื่ อ นเรี ย น และเป็ นการประเมิ นเพื่ อ ให้ไ ด้ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ การจัด การศึ ก ษาของ
สถานศึ กษาว่าส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนตามเป้ าหมายหรื อไม่ ผูเ้ รี ยนมี สิ่งที่ ตอ้ งได้รับการพัฒนาในด้านใด
รวมทั้งสามารถนาผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็ นข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการปรับปรุ งนโยบาย หลักสู ตร โครงการ หรื อ
วิธีการจัดการเรี ยนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา และรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้ กครองและชุมชน
7.3 การประเมินระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เป็ นการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่เป็ นมาตรฐาน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และนาผลการประเมินไปวางแผนดาเนิ นการปรั บปรุ งแก้ไข การ
จัดการเรี ยน การสอบและพัฒนาการเรี ยนรู้ให้ได้มาตรฐาน
7.4 การประเมินระดับชาติ เป็ นการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับชาติ ตาม

-4มาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผเู ้ รี ยนทุกคนที่เรี ยนในชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็ นข้อมูลในการเทียบเคียง
คุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็ นข้อมูล
สนับสนุนการตัดสิ นใจในระดับนโยบายของประเทศ
ข้อ มู ล การประเมิ น ในระดับ ต่ า ง ๆ ข้า งต้น เป็ นประโยชน์ ต่อ สถานศึ ก ษาในการตรวจสอบ
ทบทวน พัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยน ถื อเป็ นภาระความรั บผิดชอบของสถานศึ กษาที่ จะต้องจัดระบบดู แลช่ วยเหลื อ
ปรับปรุ งแก้ไข ส่ งเสริ มสนับสนุน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
ที่จาแนกตามสภาพปั ญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่ มผูเ้ รี ยนทัว่ ไป กลุ่ มผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่ ม
ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า กลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีปัญหาด้านวินยั และพฤติกรรม กลุ่มผูเ้ รี ยนที่ปฏิ เสธโรงเรี ยน
กลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มผูเ้ รี ยนที่พิการทางร่ างกายและสติปัญญา เป็ นต้น ข้อมูลจากการ
ประเมินจึงเป็ นหัวใจของสถานศึกษาในการดาเนิ นการช่วยเหลือผูเ้ รี ยนได้ทนั ท่วงที อันเป็ นโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้รับ
การพัฒนาและประสบความสาเร็ จในการเรี ยน
ข้ อ 8 แนวดาเนินการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
เพื่อให้การวัดและการประเมินผลการเรี ยนของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลัก
สู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการดาเนินการตามหลักการกระจายอานาจ มีการประเมิน
ผูเ้ รี ยนตามหลักการวัดและประเมินผลการเรี ยน มีการตรวจสอบและกากับติดตามประเมินคุณภาพการประเมินผล
การเรี ยนอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ จึงกาหนดแนวดาเนินการวัดและประเมินผลการเรี ยนของสถานศึกษา
ดังนี้
8.1 สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษา
โดยความเห็ น ชอบของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา ก าหนดรู ป แบบ ระบบและระเบี ย บประเมิ น ผลของ
สถานศึกษา เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิในการประเมินผลการเรี ยนของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการ ของสถานศึกษา
กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้ วดั ในแต่ละรายวิชาและกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ ช่วงชั้น คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์และมาตรฐาน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เพื่อใช้เป็ นเป้ าหมายใน
การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้รายภาค
8.3 คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มสาระ ให้ความเห็นชอบของรู ปแบบ วิธีการ
เครื่ องมือ สาหรับการประเมิน และผลการตัดสิ นการประเมินผลการเรี ยนรายวิชาของผูส้ อน
8.4 ผูส้ อนจัดการเรี ยนการสอน ตรวจสอบพัฒนาการของผูเ้ รี ยนและประเมินสรุ ป
ผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริ ง โดยนาจากการประเมินตามตัวชี้ วดั และผลการเรี ยนรู ้ ไป
ใช้เป็ นข้อมูลรวมกับการประเมินปลายภาค
8.5 หัวหน้าสถานศึกษาอนุมตั ิผลการเรี ยน ปลายภาคและการผ่านช่วงชั้น
8.6 สถานศึกษา จัดทารายงานผลการดาเนินการประเมินผลการเรี ยนโดยความ
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พื้นฐาน
ข้ อ 9 การประเมินผลการเรียนในด้ านต่ าง ๆ ประกอบด้วย
9.1 การประเมินผลการเรียนในแต่ ละรายวิชาของแต่ ละสาระการเรียนรู้ ซึ่งสถานศึกษา
วิเคราะห์จากมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี้วดั ผลการเรี ยนรู ้ การประเมินผลการเรี ยนรู้รายวิชา ให้ตดั สิ นผลการประเมิน
เป็ นระดับผลการเรี ยน 8 ระดับ
ตารางแสดงคะแนนและระดับผลการเรี ยน
ช่ วงคะแนน
ระดับ
ความหมาย
เป็ นร้ อยละ
ผลการเรียน
80 – 100
ดีเยีย่ ม
4
75 – 79
ดีมาก
3.5
70 – 74
ดี
3
65 – 69
ค่อนข้างดี
2.5
60 – 64
ปานกลาง
2
55 – 59
พอใช้
1.5
50 – 54
ผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่า
1
0 - 49
ต่ากว่าเกณฑ์
0
9.2 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นการประเมินพัฒนาทางด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน ตามคุณลักษณะที่สถานศึกษากาหนด การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จะประเมินเป็ นรายคุณลักษณะทุกภาคเรี ยน และตัดสิ นผลการประเมินเป็ น 4 ระดับ
ดังต่อไปนี้
“ ดีเยีย่ ม ” หมายถึง ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตนตามคุณลักษณะจนเป็ นนิสัย
และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน เพื่อประโยชน์
สุ ขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผล
การประเมินระดับดีเยีย่ ม จานวน 5 - 8
คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล
การประเมินต่ากว่าระดับดี
“ ดี ”
หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
เพื่อให้เป็ นการยอมรับของสังคมโดยพิจารณาจาก
1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม จานวน 1 – 4 คุณลักษณะ
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2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม จานวน 4 คุณลักษณะ
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน
หรื อ
3. ได้ผลการประเมินระดับดี จานวน 5 – 8 คุณลักษณะ และไม่
มีคุณลักษณะ ใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน
“ ผ่าน ” หมายถึง ผูเ้ รี ยนรับรู้และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข ที่สถานศึกษา
กาหนด โดยพิจารณาจาก
1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จานวน 5 – 8 คุณลักษณะ และ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน หรื อ
2. ด้ผลการประเมินระดับดี จานวน 4 คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน
“ ไม่ผา่ น ” หมายถึง ผูเ้ รี ยนรับรู ้และปฏิบตั ิได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
สถานศึกษากาหนด โดยพิจาณาจากผลการประเมินระดับไม่ผา่ น ตั้งแต่
1 คุณลักษณะ
9.3 การประเมินความสามารถ อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เป็ นการประเมินทักษะ
การคิ ด และการถ่ า ยทอดความคิ ด ด้ว ยทัก ษะการอ่ า น การคิ ด วิ เ คราะห์ และเขี ย น ตามเงื่ อ นไขและวิ ธี ก ารที่
สถานศึกษากาหนดและตัดสิ นผลการประเมินเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
“ ดีเยีย่ ม ” หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเ่ สมอ
“ ดี ”
หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนที่มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับ
“ ผ่าน ” หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนที่มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับ แต่ยงั มีขอ้ บกพร่ องบางประการ
“ ไม่ผา่ น ” หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนหรื อถ้ามีผลงาน ผลงาน นั้นยังมีขอ้ บกพร่ องที่ตอ้ งได้รับการ
ปรับปรุ ง แก้ไขหลายประการ
9.4 การประเมินการร่ วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็ นการประเมินความสามารถและ
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน ในการเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ในแต่ละภาคเรี ยน ตามเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรมและ
ตัดสิ นผลการประเมินเป็ น 2 ระดับ ดังนี้
“ ผ ” หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ปฏิบตั ิกิจกรรมและมี
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“ มผ ” หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ปฏิบตั ิกิจกรรมและมี
ผลงานไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
9.5 การตัดสิ นผลการเรียนเลือ่ นชั้น เป็ นการนาผลการประเมินในข้อ 9.1 ถึง 9.4
มาประมวลสรุ ปเพื่อตัดสิ นให้ผเู ้ รี ยนผ่านระดับต่าง ๆ ตามเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยนแต่ละระดับชั้น
ข้ อ 10 เกณฑ์ การตัดสิ นผลการเรียนจบหลักสู ตรสถานศึกษา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ผ่านการศึกษาแต่ละชั้นและจบหลักสู ตรสถานศึกษาครบถ้วน ตามโครงสร้างของหลักสู ตรสถานศึกษาและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ว่าด้วยกาหนดเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยนจบหลักสู ตรการศึกษา ไว้ดงั นี้
10.1 เกณฑ์ การจบหลักสู ตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
1) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน
66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
3) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
4) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
5) ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
10.2 เกณฑ์ การจบหลักสู ตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมไม่นอ้ ยกว่า 40 หน่วยกิต
2) ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็ น
รายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
3) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
4) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
5) ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
การตัดสิ นผลการเรี ยนการผ่านช่วงชั้น (จบการศึกษาภาคบังคับ และจบหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน )
ผูเ้ รี ยนต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทั้ง 4 เกณฑ์ ซึ่งสะสมมาจากการประเมินผลการเรี ยนปลายภาค
ถ้าผูเ้ รี ยนไม่ผ่านช่ วงชั้นให้ดาเนิ นการสอนซ่ อมเสริ ม แล้วทาการประเมินผลจนผูเ้ รี ยนสามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่สถานศึกษากาหนด
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การวัดและประเมินผลการเรียน
ข้ อ 11 การตัดสิ นผลการเรียน ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
11.1 พิจารณาตัดสิ นว่า ผูเ้ รี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ทั้ง 8 กลุ่ม และได้รับผลการเรี ยน 1 ถึง 4
11.2 การตัดสิ นพิจารณาว่า ผูเ้ รี ยนจะนับจานวนชัว่ โมง/จานวนหน่วยกิตจะต้องได้รับผลการ
เรี ยน 1 ถึง 4
11.3 ได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายภาคและนาไปตัดสิ นการ
เลื่อนชั้น โดยถ้าผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดให้ได้ผลการประเมินตามข้อ 9.2
11.4 ได้รับการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เป็ นรายภาคและนาไปตัดสิ นการ
เลื่อนชั้น โดยผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ระดับผลการประเมินตามข้อ 9.3
11.5 ได้รับการตัดสิ นการเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายภาคโดยถ้าผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้ได้ผลการประเมินเป็ น “ ผ ” และถ้าไม่ผา่ นเกณฑ์ ให้ผลการประเมินได้ “ มผ ”
11.6 วัดผลปลายภาคเฉพาะผูท้ ี่มีเวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ยน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรี ยนในรายวิชานั้น ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เสนอผ่านคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
และวิชาการเห็นชอบ และเสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอนุมตั ิ
11.7 ผูเ้ รี ยนที่มีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนในรายวิชานั้น และไม่ได้รับการผ่อน
ผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคให้ได้ผลการเรี ยน “ มส ”
11.8 ผูเ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ให้ได้ระดับ ผลการเรี ยน “ 0 ”
ในครั้งนั้น
11.9 ผูเ้ รี ยนที่ทุจริ ตในการสอบหรื อทุจริ ตในงานที่มอบหมายให้ทาในรายวิชาใด ครั้งใด ก็ตาม
ให้ได้คะแนน “ 0 ” ในครั้งนั้น
11.10 ผูเ้ รี ยนที่ไม่ได้เข้ารับการประเมินผลระหว่างเรี ยน หรื อปลายภาค ไม่ได้ส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ทา หรื อมีเหตุสุดวิสัยที่ทาให้ประเมินผลการเรี ยนไม่ได้ ให้ได้ผลการเรี ยน “ ร ”กรณี ที่ผเู้ รี ยนได้ผลการ
เรี ยน “ ร ” เพราะไม่ส่งงานนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากการคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ข้ อ 12 การเปลีย่ นผลการเรียน ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
12.1 การเปลี่ยนระดับผลการเรียนจาก “ 0 ” ให้ครู ผสู ้ อนดาเนิ นการพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยจัดสอนซ่ อม
เสริ ม ปรับปรุ ง แก้ไขผูเ้ รี ยนในผลการเรี ยนรู ้ ที่คาดหวัง ไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ต่าแล้วประเมินด้วยวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
จนผูเ้ รี ยนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินและให้ระดับผลการเรี ยนใหม่ ให้ได้ระดับผลการเรี ยนไม่เกิน “ 1 ” ตามเงื่อนไข
ที่ สถานศึ กษากาหนด ทั้งนี้ ให้ส อบแก้ตวั ได้ไม่เกิ น 2 ครั้ ง ถ้าผูเ้ รี ยนไม่ดาเนิ นการสอบแก้ตวั ตามระยะเวลาที่

-9สถานศึกษากาหนด ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรี ยน สาหรับภาคเรี ยน
ที่ 2 ต้องดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น
ถ้าสอบแก้ตวั 2 ครั้ งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรี ยน “ 0 ” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน โดยปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ถ้าเป็ นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรี ยนซ้ ารายวิชานั้น
(2) ถ้าเป็ นรายวิชาเพิ่มเติม ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรี ยนซ้ าหรื อเปลี่ยนรายวิชาใหม่ ใน
กรณี ที่เปลี่ยนรายวิชาใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรี ยนว่าแทนรายวิชาใด
12.2 การเปลีย่ นผลการเรียนจาก “ ร ” ให้ผเู ้ รี ยนดาเนินการแก้ไข “ ร “ ตามสาเหตุ เมื่อผูเ้ รี ยนแก้ไข
ปั ญหาเสร็ จแล้วให้ได้ระดับผลการเรี ยนตามปกติ (ตั้งแต่ 0 - 4 )
ถ้าผูเ้ รี ยนไม่ดาเนิ นการแก้ไข “ ร ” กรณี ที่ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหว่างเรี ยนและปลาย
ภาคให้ผสู ้ อนนาข้อมูลที่มีอยูต่ ดั สิ นผลการเรี ยน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลา
การแก้ “ ร ” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรี ยน สาหรับภาคเรี ยนที่ 2 ต้องดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น
เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วให้เรี ยนซ้ า หากผลการเรี ยนเป็ น “ 0 ” ให้ดาเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์
12.3 การเปลีย่ นผลการเรียน “ มส ” มี 2 กรณี
1) กรณี ผเู้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “ มส ” เพราะมีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ย
กว่าร้ อยละ 60 ของเวลาเรี ยนในรายวิชานั้น ให้ครู ผูส้ อนจัดให้เรี ยนเพิ่ มเติ มโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่ อมเสริ ม หรื อ
มอบหมายงานให้ทา จนมีเวลาเรี ยนครบตามที่กาหนดไว้สาหรับวิชานั้น แล้วจึงให้วดั ผลปลายภาคเป็ นกรณี พิเศษ ผล
การแก้ “ มส ” ให้ได้ระดับผลการเรี ยนไม่เกิน “ 1 ” การแก้ “ มส ” กรณี น้ ี ให้กระทาให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษา
นั้น ถ้าผูเ้ รี ยนไม่มาดาเนิ นการแก้ “ มส ” ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้น้ ี ให้เรี ยนซ้ า ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ มส ” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรี ยน
2) กรณี ผเู้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “ มส ” เพราะมีเวลาน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาทั้งหมด ให้
สถานศึกษาดาเนินการดังนี้
(1) ถ้าเป็ นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรี ยนซ้ ารายวิชานั้น
(2) ถ้าเป็ นรายวิชาเพิ่มเติม ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรี ยนซ้ าหรื อเปลี่ยนรายวิชาใหม่ ใน
เกณฑ์เปลี่ยน
การเรี ยนซ้ ารายวิชา ผูเ้ รี ยนที่ ไ ด้รับ การสอนซ่ อมเสริ มและสอบแก้ตวั แล้ว 2 ครั้ งแล้วไม่ ผ่า นเกณฑ์ก าร
ประเมิ น ให้เรี ยนซ้ ารายวิชานั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุ ลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรี ยนซ้ าในช่ วงใดช่ วงหนึ่ งที่
สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชัว่ โมงว่างหลังเลิกเรี ยน ภาคฤดูร้อน เป็ นต้น
ในกรณี ภาคเรี ยนที่ 2 หากผูเ้ รี ยนยังมีผลการเรี ยน “๐” “ร” “มส” ให้ดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ น ก่อนเปิ ดเรี ยนปี
การศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิ ดการเรี ยนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้ ทั้งนี้ หาก

- 10 สถานศึกษาใดไม่สามารถดาเนิ นการเปิ ดสอนภาคฤดูร้อนได้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัดเป็ นผูพ้ ิจารณา
ประสานงานให้มีการดาเนินการเรี ยนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
12.4 การเปลีย่ นผล “มผ” กรณี ที่ผเู้ รี ยนได้ผล “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริ มให้ผเู ้ รี ยนทา
กิจกรรมในส่ วนที่ผเู ้ รี ยนไม่ได้เข้าร่ วมหรื อไม่ได้ทาจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็ น “ผ” ได้ ทั้งนี้ ดาเนินการ
ให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนนั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไป
อีกไม่เกิน 1 ภาคเรี ยน สาหรับภาคเรี ยนที่ 2 ต้องดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น
ข้ อ 13 การเลือ่ นชั้น เมื่อสิ้ นปี การศึกษา ผูเ้ รี ยนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
13.1 รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
13.2 ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดให้
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
13.3 ระดับผลการเรี ยนเฉลี่ยในปี การศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ากว่า 1.00 ทั้งนี้ รายวิชาใดที่ไม่ผา่ น
เกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่ อมเสริ มผูเ้ รี ยนให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรี ยนถัดไป ทั้งนี้ สาหรับภาคเรี ยนที่ 2
ต้องดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น
ข้ อ 14 การสอนซ่ อมเสริ ม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดให้
สถานศึกษาจัดสอนซ่อมเสริ มเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเต็มตามศักยภาพ
การสอนซ่อมเสริ ม เป็ นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่ อง กรณี ที่ผเู้ รี ยนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ
หรื อเจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่ อมเสริ มเป็ นกรณี พิเศษ
นอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพื่อพัฒนาให้ผเู้ รี ยนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ /ตัวชี้ วดั ที่กาหนดไว้ เป็ น
การให้โอกาสแก่ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ และพัฒนา โดยจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
การสอนซ่อมเสริ มสามารถดาเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
1) ผูเ้ รี ยนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัดการสอน
ซ่อมเสริ มปรับความรู ้/ทักษะพื้นฐาน
2) ผูเ้ รี ยนไม่สามารถแสดงความรู ้ ทักษะ กระบวนการ หรื อเจตคติ/คุณลักษณะที่กาหนดไว้
ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้/ตัวชี้ วดั ในการประเมินผลระหว่างเรี ยน
3) ผูเ้ รี ยนที่ได้ระดับผลการเรี ยน “๐” ให้จดั การสอนซ่อมเสริ มก่อนสอบแก้ตวั
4) กรณี ผเู ้ รี ยนมีผลการเรี ยนไม่ผา่ น สามารถจัดสอนซ่อมเสริ มในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผล
การเรี ยน ทั้งนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา

- 11 ข้ อ 15 การเรียนซ้าชั้ น ผูเ้ รี ยนที่ไม่ผา่ นรายวิชาจานวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็ นปั ญหาต่อการเรี ยนใน
ระดับชั้นที่ สูงขึ้ นสถานศึ กษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรี ยนซ้ าชั้นได้ท้ งั นี้ ให้คานึ งถึ งวุฒิภาวะและความรู้
ความสามารถของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
การเรี ยนซ้ าชั้น มี 2 ลักษณะ คือ
1) ผูเ้ รี ยนมีระดับผลการเรี ยนเฉลี่ยในปี การศึกษานั้นต่ากว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่า
จะเป็ นปั ญหาต่อการเรี ยนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
2) ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยน 0 , ร และ มส เกินครึ่ งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรี ยนในปี การศึกษานั้น
ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรื อทั้ง 2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา หากเห็น
ว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าชั้น โดยยกเลิกผลการเรี ยนเดิมและให้ใช้ผลการเรี ยนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ตอ้ ง
เรี ยนซ้ าชั้น ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรี ยน

- 12 หมวด 4
การเทียบโอนผลการเรียน
ข้ อ 16 การเทียบโอนผลการเรียน เป็ นการนาผลการเรี ยนซึ่ งเป็ นความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของ
ผูเ้ รี ยนที่ เกิ ดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มาประเมินเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การศึกษาตามหลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่ง
แนวการดาเนิ นการเทียบโอนผลการเรี ยน ให้เป็ นไปตามระเบียบสถานศึกษา ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรี ยน ดังนี้
16.1 ผูข้ อเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาของสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ ง
ทั้งนี้ โดยผูข้ อเทียบโอนจะต้องไม่เป็ นผูท้ ี่กาลังศึกษาอยู่ในระบบ โดยสถานศึกษาดังกล่าวดาเนิ นการเทียบโอนผลการ
เรี ยน ในภาคเรี ยนแรกที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา ยกเว้นกรณี มีเหตุจาเป็ น
16.2 จานวนสาระการเรี ยนรู ้ รายวิชา จานวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอน และอายุของผลการ
เรี ยนที่จะนามาเทียบโอน ให้อยู่ในดุ ลพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษา ทั้งนี้ เมื่ อ
เทียบโอนแล้วต้องมีเวลาเรี ยนอยูใ่ นสถานศึกษาที่จะรับเทียบโอนไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
16.3 การเทียบโอนผลการเรี ยนให้ดาเนินการในรู ปของคณะกรรมการ การเทียบโอนผลการ
เรี ยนจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
ข้ อ 17 การเทียบโอนระดับการศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
17.1 การเทียบระดับการศึกษา หมายถึง การนาผลการเรี ยน ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จาก
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษานอกระบบ ไม่แบ่งระดับมาประเมินเพื่อเทียบเท่าการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ ง มี
แนวทางการเทียบระดับการศึกษาดังนี้
1) ผูข้ อเทียบระดับการศึกษา จะต้องไม่เป็ นผูท้ ี่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาในระบบ
หรื อสถานศึ ก ษานอกระบบ ที่ จดั การศึ ก ษาเป็ นระบบเดี ยวกันกับการศึ ก ษาในระบบและเป็ นผูส้ าเร็ จการศึ กษาตาม
หลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การ ในระดับที่ต่ากว่าระดับการศึกษาที่ขอเทียบ 1 ระดับ ผูไ้ ม่เคยมีวฒ
ุ ิการศึกษา
ใด ๆ จะขอเทียบระดับการศึกษาได้ไม่เกินระดับประถมศึกษา
2) ให้สถานศึกษาซึ่งเป็ นที่ทาการเทียบระดับการศึกษา ดาเนินการเทียบระดับด้วยการ
ประเมินความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ ของผูข้ อเทียบระดับ ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งด้วยการทดสอบ การ
ประเมิ นแฟ้ มผลงาน การสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุ มคุ ณลักษณะของผูเ้ รี ยนทั้งด้านพุทธิ พิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสู ตรที่ขอเทียบระดับ
3) ผูผ้ า่ นการประเมินจะได้รับหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับความรู ้และ
ใบประกาศนียบัตรรับรองระดับความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ
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17.2 การเทียบโอนผลการเรี ยน หมายถึง การนาผลการเรี ยนซึ่งเป็ นความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และผลการศึกษาจาก
ต่างสถานศึกษา มาประเมินเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่งที่กาลังศึกษา มีแนวการดาเนิ นการ
ดังนี้
1) คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และวิชาการของสถานศึกษากาหนดจานวนรายวิชา
จานวนหน่วยกิต ที่สถานศึกษาจากัดให้ผเู ้ รี ยนสามารถขอเทียบโอนได้ในการศึกษาตามหลักสู ตรของสถานศึกษา แต่ละ
ช่วงชั้น ทั้งนี้ ผเู ้ รี ยนจะต้องเหลื อรายวิชาที่จะต้องศึกษาในสถานศึกษาอีกอย่างน้อย 1 ภาคเรี ยน พร้ อมกับการกาหนด
แนวทางและวิธีการเทียบโอน ทั้งกรณี เทียบโอนผลการเรี ยนเดิ มที่ผเู ้ รี ยนศึกษาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา และกรณี
เทียบโอนผลการเรี ยนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรี ยนด้วย
2) สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยนของสถานศึกษาให้
ปฏิบตั ิหน้าที่กาหนดสาระ จัดสร้างเครื่ องมือ สาหรับการเทียบโอนผลการเรี ยนและดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
3) คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน ทาการเทียบโอนผลการเรี ยนให้
ผูเ้ รี ยนในกรณี ต่อไปนี้
กรณี ก ารเที ย บโอนผลการเรี ย นเดิ ม ที่ ผู ้เ รี ย นศึ ก ษามาก่ อ นเข้า ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาให้
ดาเนินการดังนี้
(1) ให้ดาเนินการให้เสร็ จในภาคเรี ยนแรกที่ผเู้ รี ยนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
(2) ให้เทียบโอนผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา
(3) ผูเ้ รี ยนยืน่ คาร้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรขอเทียบความรู้ ตามรายวิชาในหลักสู ตรของ
สถานศึกษา ตามจานวนรายวิชาที่สถานศึกษากาหนดไว้ในระเบียบการเทียบโอนผลการเรี ยนของสถานศึกษาให้ผเู ้ รี ยน
ยืน่ คาร้อง พร้อมเอกสารหลักสู ตรที่นามาขอเทียบ และเอกสารการศึกษาที่ได้รับมา (ถ้าผูเ้ รี ยนมี)
(4) คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยนพิจารณาหลักสู ตรและหลักฐาน
เอกสารเดิ มของผูเ้ รี ย น เพื่ อเปรี ยบเที ย บหลักสู ตรที่ เรี ย นมากับ หลัก สู ตรของสถานศึ ก ษาในรายวิช าที่ ข อเที ย บ ถ้า มี
จุดประสงค์และเนื้อหาสาระตรงกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ให้รับเทียบโอนได้ และให้ได้ระดับผลการเรี ยนที่ได้มาในกรณี
ที่ผเู ้ รี ยนย้ายสถานศึกษา แต่ถา้ เป็ นกรณี เทียบโอนผลการเรี ยนจากสถานศึกษาต่างระบบ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการ
เที ย บโอนพิ จ ารณาว่า ควรยอมรั บ ผลการเรี ย นเดิ ม หรื อไม่ ถ้า ไม่ ย อมรั บ ก็ ต้อ งประเมิ นให้ ใ หม่ ด้วยวิธี ก ารต่ า ง ๆ ที่
เหมาะสม
(5) คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน จัดให้มีการประเมินความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนใหม่ ตามผลการเรี ยนที่คาดหวังของรายวิชาที่ผเู ้ รี ยนขอเทียบในกรณี ที่ผเู ้ รี ยน
ไม่มีเอกสารหลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดง หรื อหลักสู ตรที่ผเู ้ รี ยนนามาขอเทียบโอน มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
และเนื้อหาสาระของหลักสู ตรที่ขอเทียบไม่ถึงร้อยละ 60

- 14 ผูเ้ รี ยนที่ผ่านการประเมินจะได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนได้ โดยได้ระดับผลการเรี ยนตามที่ประเมินได้ ส่ วนผูท้ ี่ไม่
ผ่านการประเมินจะไม่ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยน
กรณีผ้ เู รียนขออนุญาตไปศึกษารายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ต่างสถานศึกษา
หรื อขอศึกษาด้วยตนเองให้ดาเนินการดังนี้
(1) ให้ดาเนินการโดยผูเ้ รี ยนยืน่ คาร้องไปศึกษาต่างสถานที่หรื อต่างรู ปแบบต่อ
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรี ยน ซึ่งจะพิจารณาผลการเรี ยนและความจาเป็ นของผูเ้ รี ยนตามระเบียบการจัดการศึกษา
3 รู ปแบบ ของสถานศึกษาที่จะจัดการศึกษาในระบบ
(2) รายวิชาที่ผเู ้ รี ยนขอไปศึกษาต่างสถานที่ หรื อต่างรู ปแบบต้องมีจุดประสงค์
และเนื้อหาสาระสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสู ตรของสถานศึกษาที่จะนามาเทียบโอนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
(3) กรณี ผเู ้ รี ยนขอไปศึกษาต่างสถานศึกษาหรื อระบบที่มีสถานศึกษาจัดการ
เรี ย นการสอนแน่ น อน ถ้า เห็ นควรอนุ ญ าตให้ ไ ปเรี ย นได้ใ ห้มี ก ารประสานงานเรื่ องการจัด การเรี ย นการสอน การ
ประเมินผล และการรับโอนผลการเรี ยนก่อน เมื่อได้ตกลงร่ วมกันเรี ยบร้อยแล้วจึงจะอนุ ญาตเมื่อศึกษาสาเร็ จ ให้รับโอน
ผลการเรี ยนได้ทนั ที
(4) กรณี ผเู ้ รี ยนขออนุญาตศึกษาด้วยตนเอง หรื อศึกษาในสถานศึกษาที่ไม่
สามารถติดต่อประสานได้ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาความจาเป็ นแล้วเห็นควรอนุญาต เมื่อผูเ้ รี ยนมารายงานผลการเรี ยน
ให้คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการสถานศึกษา
(5) คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน รายงานผลการเทียบโอน
ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และเสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอนุมตั ิผล
การเทียบโอนผลการเรี ยน
(6) คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน รายงานผลการเทียบโอน
ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และเสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอนุมตั ิผล
การเทียบโอนผลการเรี ยน

- 15 หมวด 5
เอกสารหลักฐานการศึกษา
ข้ อ 18 ให้ สถานศึกษาจัดให้ มีเอกสารการประเมินผลการเรียน ต่าง ๆ ดังนี้
18.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1) เป็ นเอกสารบันทึกผลการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนตามสาระการเรี ยนรู ้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เรี ยนในแต่ละช่วงชั้นของหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้เป็ นหลักฐานแสดงสถานภาพและความสาเร็ จในการศึกษาของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ใช้เป็ นหลักฐานในการสมัครเข้า
ศึกษาต่อ สมัครทางานหรื อดาเนินการในเรื่ องอื่นที่เกี่ยวข้อง
18.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.2) เป็ นเอกสารที่
สถานศึกษาออกให้กบั ผูส้ าเร็ จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนนาไปใช้เป็ นหลักฐานแสดงระดับ
วุฒิการศึกษาของตน
18.3 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็ นแบบรายงานรายชื่อและข้อมูลของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็ นหลักฐานสาหรับตรวจสอบยืนยันและรับรอง
ความสาเร็ จและวุฒิการศึกษาของผูส้ าเร็ จการศึกษาแต่ละคน ต่อเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิ การ
18.4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) เป็ นเอกสารรายงาน
พัฒนาการด้านคุ ณลักษณะของผูเ้ รี ยนเกี่ ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษา
กาหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นพิเศษ เพื่อการแก้ปัญหาหรื อสร้างเอกลักษณ์ให้ผเู ้ รี ยนตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา เป็ น
การรายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพหรื อระดับคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม หรื อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผูเ้ รี ยนในแต่ละช่วงชั้น สถานศึกษาต้องจัดทาเอกสารนี้ให้ผเู ้ รี ยนทุก ๆ คน ควบคู่กบั ระเบียนแสดงผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
เพื่อนาไปใช้เป็ นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนเพื่อประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรื อสมัครทางาน
18.5 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.5) เป็ นเอกสารสาหรับผูส้ อนใช้
บันทึกเวลาเรี ยน ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรี ยน ข้อมูลการพัฒนาคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนแต่ละ
คนที่เรี ยนในห้องเรี ยนกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ปรับปรุ ง แก้ไข ส่ งเสริ มและ
ตัดสิ นผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน รวมทั้งใช้เป็ นหลักฐานสาหรับตรวจสอบยืนยัน สภาพการเรี ยน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ และผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
18.6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) เป็ นเอกสารสาหรับ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรี ยน พัฒนาการในด้านต่าง ๆและข้อมูลอื่น ๆ ของผูเ้ รี ยน
18.7 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) เป็ นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผเู้ รี ยนเป็ นการ
เฉพาะกิจเพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผูเ้ รี ยนเป็ นการชัว่ คราว ทั้งกรณี ผเู ้ รี ยนยังไม่สาเร็ จการศึกษาและสาเร็ จ
การศึกษาแล้ว
18.8 ระเบียนสะสม (ปพ.8) เป็ นเอกสารสาหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและ

- 16 ผลงานด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนทั้งที่สถานศึกษาและที่บา้ น เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผูเ้ รี ยนในทุก ๆ ด้าน
18.9 สมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.9) เป็ นสมุดบันทึกผลการเรี ยนรู้ที่สถานศึกษาจัดทา
ขึ้นเพื่อบันทึกรายการรายวิชาต่าง ๆ ที่ผเู ้ รี ยนจะต้องเรี ยนในแต่ละช่วงชั้น ตามโครงสร้างหลักสู ตรของสถานศึกษา พร้อม
ด้วยผลการประเมินผลการเรี ยนของแต่ละรายวิชา และสถานศึกษา ออกให้ผเู ้ รี ยนสาหรับใช้ศึกษาและนาไปแสดงให้
บุคคลหรื อหน่วยงานที่สนใจได้ทราบโครงสร้างหลักสู ตรและรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ของสถานศึกษา พร้อมด้วย
ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนจากการเรี ยนแต่ละรายวิชา กรณี ที่ผเู ้ รี ยนย้ายสถานศึกษาข้อมูลในสมุดบันทึกผลการเรี ยนรู ้จะเป็ น
ประโยชน์ในการนาไปใช้เป็ นข้อมูลในการเทีย บโอนผลการเรี ยนจากสถานศึกษาเดิมไปเป็ นผลการเรี ยนตามหลักสู ตร
ของสถานศึกษาใหม่
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บทเฉพาะกาล
ข้ อ 20 ในกรณี นกั เรี ยนที่เรี ยนตามหลักสู ตรสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนยางซ้ายพิทยาคม
พุทธศักราช 2546 และ ควรจะจบหลักสู ตรในปี การศึกษา 2554 หรื อก่อนปี การศึกษา 2554 แต่ไม่สามารถจบหลักสู ตร
ได้ตามกาหนด ให้ใช้ระเบียบฉบับนี้
ข้ อ 21 ให้ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษา รักษาการให้เป็ นไป
ตามระเบียบนี้
ข้ อ 22 กรณี มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้เสนอคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุ มตั ิและให้ความเป็ น
ชอบก่อนนาไปใช้
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายสังวาลย์ พลอยดา)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนยางซ้ายพิทยาคม

