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ระเบียบโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา   โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  พ.ศ.  2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  

------------------------------    
                โดยที่กระทรวงศึกษาธิการ      ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551  ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ สพฐ 293/2551  ลงวันที่ 11  กรกฎคม  พ.ศ. 2551  
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 และให้สอดคล้องกับคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการสมควรที่จะกำหนดระเบียบโรงเรียนเขมราฐ -
พิทยาคม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2560) พ.ศ.  2561  ไว้เป็นแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
                   ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม พ.ศ. 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  พ.ศ.  2561 ” 
                  ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2565  เป็นต้นไป 
                   ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม พุทธศักราช 2553 และ
ระเบียบโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม   พุทธศักราช  2553 
                   บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ หรือคำสั่งอ่ืนใด  ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัด 
หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
                  ข้อ  4  ให้ใช้ระเบียบนี้ควบคู่กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
                  ข้อ 5  ให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานวิชาการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
หมวด  1 

หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

                   ข้อ  6  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักการต่อไปนี้ 
                          6.1  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษา 
                           6.2 วดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายวิชา โดยคิดเป็นหน่วยกิต และการคิดจำนวน
หน่วยกิตให้ถือปฏิบัติตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 



                           6.3  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  เพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ 
                          6.4  วัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน 
 
 
 

หมวด  2 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

 
                     ข้อ  7  การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
                               7.1 แจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามสาระการเรียนรู้  
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน เกณฑ์การผ่านตัวชี้วัดและเกณฑ์ข้ันต่ำของการผ่านรายวิชา ก่อนสอน
รายวิชานั้น 
                              7.2 วัดและประเมินผลก่อนเรียน  เพื่อศึกษาความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน 
                              7.3 วัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียนเป็นการประเมินระดับชั้นเรียนเพื่อ
ตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด ที่สำคัญยังเป็น
ข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของตนด้วย     ทั้งนี้การวัดและประเมินผลต้องให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   และเพ่ือนำคะแนนจากการวัดผลประเมินผลไปรวมกับคะแนน
การวัดผลปลายภาคเรียน                                        
                                        การวัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียน  ประกอบด้วย 
                                             1) วัดและประเมินผลก่อนและหลังการวัดผลกลางภาคเรียน  เป็นการวัด
และประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการเรียนรู้  ผู้สอนดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอในการจัดการเรียนการ
สอน  โดยใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย  เช่น  การซักถาม  การสังเกต  การตรวจการบ้าน  การ
ประเมินโครงงาน  การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน  การใช้แบบสอบถาม ฯลฯ  โดยผูส้อนเป็นผู้
ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง  เพ่ือนประเมินเพ่ือน  ผู้ปกครองร่วมประเมิน   
                                            2)  วัดและประเมินผลกลางภาคเรียนอย่างน้อย  1 ครั้ง    
                              7.4 วัดและประเมินผลปลายภาคเรียน เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนโดยวัดให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดที่สำคัญตามที่หลักสูตรหรือโรงเรียนกำหนด 
                       ข้อ 8 การตัดสินผลการเรียน  ให้นำคะแนนระหว่างภาคเรียนรวมกับคะแนนปลายภาคเรียน
ตามอัตราส่วนที่โรงเรียนกำหนด  แล้วนำมาเปลี่ยนเป็นระดับผลการเรียน 
                      ข้อ  9  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชาดังต่อไปนี้ 
                                          4       หมายถึง   ระดับผลการเรียน  ดีเยี่ยม 
                                          3.5    หมายถึง   ระดับผลการเรียน  ดีมาก  



                                          3       หมายถึง   ระดับผลการเรียน  ดี 
                                          2.5    หมายถึง   ระดับผลการเรียน  ค่อนข้างดี 
                                          2       หมายถึง   ระดับผลการเรียน  น่าพอใจ 
                                          1.5    หมายถึง   ระดับผลการเรียน  พอใช้ 
                                          1       หมายถึง   ระดับผลการเรียน  ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 
                                          0       หมายถึง   ระดับผลการเรียน  ต่ำกว่าเกณฑ์ 
                      ข้อ 10  ให้ใช้อักษรแสดงผลการเรียนที่ไม่ได้รับการประเมินและมีเงื่อนไขในแต่ละรายวิชา  
ดังนี้ 
                                         มส   หมายถึง  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน 
                                          ร     หมายถึง  รอการตัดสินหรือยังตัดสินไม่ได้      
 

หมวด  3 
การตัดสินผลการเรียน 

 
                      ข้อ  11  การตัดสินผลการเรียนให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
                                 11.1 พิจารณาตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 
                                   11.2 พิจารณาตัดสินว่าผู้เรียนได้หน่วยกิต เฉพาะผู้ที่สอบได้ระดับผลการเรียน 1 
ถึง 4  เท่านั้น 
                                   11.3 วัดผลปลายภาคเรียนเฉพาะผู้เรียนที่มีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น 
                                        การอนุญาตให้ผู้เรียนเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนสำหรับผู้เรียนที่มีเวลา
เรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 
                                   11.4 ผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้นและไม่ได้
รับการผ่อนผันหรืออนุญาตให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  ให้ได้ผลการเรียน  “มส” 
                                 11.5  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้  ให้ได้ระดับผลการเรียน “0” 
                                 11.6 ผู้เรียนที่ทุจริตในการสอบหรือทุจริตในงานที่มอบหมายให้ทำในรายวิชาใด  
ครั้งใดก็ตาม  ให้ได้คะแนน “0”  ในครั้งนั้น 
                                   11.7  ผู้เรียนที่ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน  ไม่ได้วัดผลปลายภาคเรียน   ไม่ได้ส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้  ให้ได้ผลการเรียน “ร” 
                                         กรณีท่ีผู้เรียนได้ผลการเรียน “ร”  เพราะไม่ส่งงานนั้น  จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อน 
                      ข้อ  12  การเปลี่ยนระดับผลการเรียน   ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 



                                   12.1  การเปลี่ยนระดับผลการเรียนจาก “0”  ให้โรงเรียนหรือครูผู้สอนจัดสอน
ซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อนแล้วจึงสอบแก้ตัวให้  และให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง  ทั้งนี้ต้อง
ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป  ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้  ให้
อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาการแก้ “0” ออกไปอีก  1 ภาคเรียน    และ
ผลการสอบแก้ตัวให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1”                         
                                    ถ้าสอบแก้ตัว  2  ครั้งแล้ว  ยังได้ระดับผลการเรียน  “0”  อีก  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
                                                  1)   ถ้าเป็นรายวชิาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ำ 
                                                     2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการ
สถานศึกษาท่ีจะให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  หรือ ไม่ต้องสอบแก้ตัวอีกแล้วแต่กรณี 
                                 12.2  การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”  แยกเป็น  2  กรณี   ดังนี้ 
                                                     1) ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “ร”  เพราะเหตุสุดวิสัย  เมื่อ
ผู้เรียนได้เข้าสอบหรือส่งผลงานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว  หรือ แก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ได้ระดับผลการ
เรียนตามปกติ  (ตั้งแต่ 0 – 4 ) 
                                                     2) ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “ร”  โดยที่โรงเรียนพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่ใช่เพราะเหตุสุดวิสัย  เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบหรือส่งผลงานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว  หรือ 
แก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” 
                                      การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้กระทำให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป  ถ้า
ผู้เรียนไม่มาดำเนินการแก้ “ร”  ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้  ให้รวมคะแนนของผู้เรียนที่มีอยู่แล้วนำมา
เปลี่ยนเป็นระดับผลการเรียน ตามข้อ 9  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่
จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน 
                                 12.3  การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”  แยกเป็น  2  กรณี  ดังนี้ 
                                               1) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส”  เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 
แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด  ให้โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนเรียนเพ่ิมเติม  โดยใช้เวลา
ว่าง  หรือวันหยุด  หรือมอบหมายงานให้ทำจนมีเวลาเรียนครบตามที่กำหนดไว้สำหรับรายวิชานั้น  แล้วจึงสอบ
ให้เป็นกรณีพิเศษ  ผลการสอบแก้ “มส”  ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” 
                                       การแก้ “มส”  ในกรณีนี้ให้กระทำให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป  ถ้าผู้เรียน
ไม่มาดำเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ำ   ยกเว้นมีเหตุสุดวิสยัให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส”  ออกไปอีก 1 ภาคเรียน  แต่เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้เรียน
ซ้ำ 
                                              2) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 
ของเวลาเรียนทั้งหมด  ให้เรียนซ้ำ 
                                 12.4  การเรียนซ้ำให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จะกำหนด
ช่วงเวลาในการเรียนซ้ำให้เหมาะสม  และต้องประเมินผลการเรียนตามที่ระเบียบนี้กำหนดไว้ 
                                   การเรียนซ้ำจะได้ระดับผลการเรียนตามข้อ  9  หรือผลการเรียนตามข้อ 10  



 
หมวด  4 

การประเมินทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียน 
 

                     ข้อ  13  ให้มีการประเมินทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรที่กำหนด    ดังนี้ 
                                   13.1  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
                                   13.2  คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
                                   13.3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                     ข้อ  14  การประเมินผลการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้เป็น
หน้าที่ของครูผู้สอนรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ คณะกรรมการที่โรงเรียนมอบหมาย  โดยทำการ
ประเมินผลเป็นระยะๆ  และให้เป็นไปตามหลักการของหลักสูตรหรือแนวทางที่โรงเรียนกำหนด 
                     ข้อ  15  การตัดสินผลการประเมิน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนกำหนด 
                     ข้อ  16  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการประเมิน  ดังนี้ 
                                          3   หมายถึง   ดีเยี่ยม 
                                          2   หมายถึง   ดี 
                                          1   หมายถึง   ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                                          0   หมายถึง   ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                     ข้อ  17  การแก้ผลการประเมินคุณลักษณะตามข้อ 14 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ให้ถือ
ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการที่โรงเรียนกำหนด 
 
                     ข้อ  18  ให้มีการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3  ลักษณะ  ดังนี้ 
                                   18.1  กิจกรรมแนะแนว 
                                   18.2  กิจกรรมนักเรียน 
                                   18.3  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
                      ข้อ  19  การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่
โรงเรียนกำหนด 
                      ข้อ  20  ให้ใช้อักษรแสดงผลการประเมิน    ดังนี้ 
                                       ผ  หมายถึง  ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่ละภาคเรียน  และผ่านตัวชี้วัดสำคัญของกิจกรรมตามที่
กำหนด 
                                     มผ หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 
80 ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่ละภาคเรียน  และไม่ผ่านตัวชี้วัดสำคัญของกิจกรรมตามที่กำหนด 
 
 



หมวด  5 
การอนุมัติการจบหลักสูตร 

 
                     ข้อ  21  การอนุมัติการจบหลักสูตร ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
                                  21.1  ผู้เรียนที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้จบการศึกษาภาคบังคับ  (ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3)   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                           1) ต้องเรียนวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม  ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างไม่น้อย
กว่า 81 หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66  หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมที่โรงเรียนกำหนด 
                                         2)  ต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
                                           3) ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77  หน่วยกิต  โดยเป็น
รายวิชาพ้ืนฐาน  66  หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
                                           4) ต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กำหนด  ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
                                  21.2 ผู้เรียนที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 6)   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)   ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
                                           1) ต้องเรียนวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม  ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างไม่น้อย
กว่า 81 หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41  หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมที่โรงเรียนกำหนด 
                                         2)  ต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
                                         3) ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต  โดยเป็น
รายวิชาพ้ืนฐาน  41  หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
                                           4) ต้องได้รับการประเมิน  และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กำหนด  ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
                                 21.3  ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการเรียน ผลการประเมินกิจกรรม 
และการจบหลักสูตร 

 
หมวด  6 

การเทียบโอนผลการเรียน 
 

                       ข้อ  22   โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนได้   โดยใช้หลักการดังนี้ 
                                     22.1 การเทียบโอนผลการเรียนได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การออกกลางคันและขอกลับเข้าศึกษาต่อ  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้า



ศึกษาในประเทศ   นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น  
สถานประกอบการ  สถาบันศาสนา  สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
                                    22.2 การเทียบโอนผลการเรียน  ต้องดำเนินการในช่วงก่อนปิดภาคเรียน  หรือ
ต้นภาคเรียนที่โรงเรียนรับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษา
ต่อเนื่องในโรงเรียนที่รับโอนอย่างน้อย  1  ภาคเรียน  โดยที่โรงเรียนต้องกำหนดรายวิชา/จำนวนหน่วยกิตท่ีจะ
รับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
                                     22.3  การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 
                                                1) พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ  ที่ให้ข้อมูลแสดง
ความรู้  ความสามารถของผู้เรียน 
                                                2) พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วย
วิธีการต่าง ๆ ทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ 
                                             3)   พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง 
                                     22.4 การพิจารณารับการเทียบโอนให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร หรือ เจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนมอบหมาย 
                                    22.5 การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศ หรือ แนวปฏิบัติของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 

หมวด  7 
หน้าที่ของสถานศึกษา 

                      ข้อ  23   ให้สถานศึกษาจัดให้มีเอกสารการประเมินผลการเรียนรู้    ดังนี้ 
                                    23.1  ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) 
                                    23.2  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2) 
                                    23.3  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  (ปพ.3) 
                                    23.4  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (ปพ.4) 
                                    23.5  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (ปพ.5) 
                                    23.6  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  (ปพ.6) 
                                    23.7  ใบรับรองผลการศึกษา  (ปพ.7) 
                                    23.8  ระเบียนสะสม  (ปพ.8) 
                                    23.9  สมุดบันทึกผลการเรียนรู้  (ปพ.9) 
                       ข้อ  24  การออกประกาศนียบัตร  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ออกประกาศนียบัตร 



หมวด  8 
บทเฉพาะกาล 

 
                        ข้อ  25  ให้เริ่มใช้ระเบียบฉบับนี้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -  6   
ปีการศึกษา 2565    เป็นต้นไป 
 
                                 ประกาศ   ณ   วันที่      9    พฤษภาคม    พ.ศ.    2565    
  
 
 
 
                                  (นายวิเชียร  แสงศรี) 
                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(รายละเอียดตามคู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา  2565 : หน้า 40 - 46)  
1. การตัดสินผลการเรียน 

2. การแก้ไขผลการเรียน 
 

 การตัดสินผลการเรียน   ให้นำคะแนนระหว่างภาคเรียน มารวมกับ  คะแนนปลายภาค
เรียน  

การประเมิน 
คะแนนระหว่างภาคเรียน  

 

ปลายภาคเรียน 
  - ก่อนกลางภาคเรียน 
  - กลางภาคเรียน 
  - หลังกลางภาคเรียน 

 

 อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน : คะแนนปลายภาคเรียน  เช่น  70 : 30  หรือ  80 : 20 
- นำคะแนนที่ได้มาเปลี่ยนเป็นระดับผลการเรียน  ผลการเรียนที่ได้จะใช้ตัวเลขแสดงระดับ

ผลการเรียน  คือ 0 – 4 ( มี 8 เกรด)  ดังนี้ 
  4   หมายถึง คะแนน 80 – 100  คะแนน 

  3.5  หมายถึง  คะแนน 75 – 79   คะแนน 

  3.0  หมายถึง  คะแนน 70 – 74   คะแนน 

  2.5  หมายถึง  คะแนน 65 – 69   คะแนน 

  2.0  หมายถึง  คะแนน 60 – 64   คะแนน 

  1.5  หมายถึง  คะแนน 55 – 59   คะแนน 

  1.0  หมายถึง  คะแนน 50 – 54   คะแนน 

  0  หมายถึง  คะแนน  0 – 49   คะแนน 

 การตัดสินผลการเรียน    ใช้ตัวอักษรแสดงผลการเรียนที่ได้รับการประเมิน รายละเอียด ดังนี้ 

  -  มส.  หมายถึง  ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน คือ มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด 

  - ร   หมายถึง  รอการตัดสินหรือยังตัดสินไม่ได้  เนื่องจากนักเรียนขาดสอบกลางภาคเรียน 
หรือปลายภาคเรียน หรือ ร  ตามเงื่อนไขการติด “ ร ”  ที่ครูกำหนดการส่งงาน 

  - ผ    หมายถึง  ผ่านการประเมิน  (กิจกรรมต่าง ๆ )  
  - มผ  หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน  (กิจกรรมต่าง ๆ ) 

หมายเหตุ     นักเรียนจะจบหลักสูตรได้ ต้องมีระดับผลการเรียนตั้งแต่  1 เป็นต้นไป (ห้ามติด 0)  
                และ กิจกรรมผ่านทุกกิจกรรม (ห้ามมี มผ.) 



         

  การแก้ไขผลการเรียน   ผลการเรียนที่นักเรียนต้องดำเนินการแก้ไข คือ 0 , ร , มส. , มผ. 
วิธีดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 
   ให้นกัเรียนติดต่อขอรับงานจากครูผู้สอน / ครูมอบหมายงานให้กบันักเรียน /
นักเรียนทำงานส่งครูผู้สอน เมื่อ ผ่านตามเกณฑ์ที่ครูกำหนด ครูส่งผลการแก้ไขผลการเรียน ที่
แอพลิเคชัน่ไลน์ เพ่ืองานวัดผลฯ ดำเนินการแก้ไขในระบบต่อไป (ลดขั้นตอนการดำเนินการ
เพ่ือให้เร็วขึ้น )   

  เมื่อมีผลการเรียนเป็น  0 , ร , มส. , มผ  ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในภาคเรียน
ถัดไป      หากสะสมไว้จำนวนมาก จะทำให้จบไมพ่ร้อมรุ่น จึงให้แก้ไขผลการเรียนให้แล้ว
เสร็จตามกำหนด 
 

 

การตรวจสอบผลการเรียน มีวิธีการดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 


