
 

  

 

 

ระเบียบโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทยีนดัด(นครผลพทิยาคาร) 

ว่าด้วยการวดัและการประเมนิผลการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทยีนดัด(นครผลพทิยาคาร)  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั-นพื-นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

***************************************** 

                      ตามที�พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช ๒๕๔๒  และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� ๒)        
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๔ มาตราที� ๒๖  กาํหนดให้การวดัและการประเมินผล การตดัสินผลการเรียน การผ่าน
ช่วงชั1น และการจบหลกัสูตร เป็นอาํนาจหน้าที�ของสถานศึกษา   และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน  พุทธศกัราช ๒๕๕๑  ตามคาํสั�งกระทรวงศึกษาธิการที� สพฐ. ๒๙๓/
๒๕๕๑  ลงวนัที�  ๑๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  กาํหนดให้สถานศึกษาตอ้งจดัทาํระเบียบวา่ดว้ยการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัที�เป็น
ขอ้กาํหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ โดยมีการดาํเนินการในเรื�อง 
ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และแนวทางการวดัผลและการประเมินผล 

ฉะนั1น เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช  ๒๕๔๒  และที�แก้ไข
เพิ�มเติม (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๔ มาตราที� ๒๖ และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พ.ศ. 
๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร)  จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปนี1  
              ข้อ ๑  ระเบียบนี1 เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร)  วา่ดว้ยการวดั
และการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) 
พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑” 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี1ใชบ้งัคบั ตั1งแต่  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  เป็นตน้ไป        
 ข้อ ๓ ให้ใช้ระเบียบโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)  ว่าด้วยการวดัและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร)  พุทธศกัราช  
๒๕๕๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑”   
                        บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือคาํสั�งอื�นใด ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยา
คาร) ในส่วนที�กาํหนดไวแ้ลว้ ซึ� งขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี1   ใหใ้ชร้ะเบียบนี1แทน 
             ข้อ ๔  ให้ใช้ระเบียบนี1 ควบคู่กบัหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร)  
พุทธศกัราช ๒๕๕๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  



 ข้อ ๕  การแกไ้ข  ปรับปรุง  ออกระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หรือคาํสั�งอื�นใดในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัระเบียบนี1   
ให้อยูใ่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั
(นครผลพิทยาคาร) 
              ข้อ ๖  ให้ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร)  รักษาการให้
เป็นไปตามระเบียบนี1  

หมวด  ๑ 
หลกัการวดัและการประเมนิผลการเรียน 

 

ข้อ ๖   การวดัและการประเมินผลการเรียนใหเ้ป็นไปตามหลกัการต่อไปนี1  
        ๖.๑  สถานศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยเปิดโอกาสใหทุ้ก
ฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งมีส่วนร่วม 
   ๖.๒ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งสอดคลอ้งและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัชี1 วดัตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที�กาํหนดในหลกัสูตรและจดัให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตลอดจนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
   ๖.๓  การประเมินผูเ้รียนพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา 
   ๖.๔  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการจดัการเรียนการสอน
ตอ้งดาํเนินการดว้ยเทคนิควิธีการที�หลากหลาย เพื�อให้สามารถวดัและประเมินผลผูเ้รียนไดอ้ย่างรอบดา้นทั1ง
ดา้นความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกบัสิ�งที�ตอ้งการวดั ธรรมชาติวิชา และ
ระดบัชั1นของผูเ้รียน โดยตั1งอยูบ่นพื1นฐานความเที�ยงตรง ยติุธรรม และเชื�อถือได ้

                ๖.๕  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื�อปรับปรุงพฒันาผูเ้รียน ตดัสินผล
การเรียน  และนาํผลไปใช้เป็นขอ้มูลพื1นฐาน สําหรับการวิจยัที�จะนาํไปสู่การปรับปรุงการจดัการเรียนการ
สอน  และวางแผนพฒันาหลกัสูตร   
       ๖.๖  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนและผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ 
                                ๖.๗ ใหส้ถานศึกษาจดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษา เพื�อเป็นหลกัฐานการประเมินผล 
การเรียนรู้รายงานผลการเรียน แสดงวฒิุการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผูเ้รียน 
                  ข้อ ๗  การวดัและการประเมินผลการเรียน  จดัแบ่งออกเป็น  ๔  ระดบั  คือ 
                                    ๗.๑  การวดัและการประเมินผลการเรียนระดบัชั1นเรียน  เป็นการวดัและการประเมินผล
การเรียน ที�อยูใ่นกระบวนการจดัการเรียนรู้  ผูส้อนดาํเนินการเป็นปกติและสมํ�าเสมอ  ในการจดัการเรียนการ
สอน  ใชเ้ทคนิคการประเมินอยา่งหลากหลาย  โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเอง  หรือเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนประเมิน
ตนเอง  เพื�อนประเมินเพื�อน  ผูป้กครองร่วมประเมิน  ในกรณีที�ไม่ผา่นตวัชี1วดั ใหมี้การสอนซ่อมเสริม 



                                  ๗.๒ การวดัและการประเมินผลการเรียนระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินผลที�
สถานศึกษา  ดาํเนินการเพื�อตดัสินผลการเรียนรู้เป็นรายภาค/รายปี  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เพื�อให้ไดข้อ้มูลเกี�ยวกบัการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา  ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายหรือไม่  ผูเ้รียนมีจุดพฒันาในด้านใด  รวมทั1ง
สามารถนําผลการเรียนของผูเ้รียนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ  และเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื�อ
ปรับปรุงนโยบาย  หลกัสูตร  โครงการ หรือวิธีการจดัการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื�อการจดัทาํแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

                                ๗.๓ การประเมินผลระดบัเขตพื1นที�การศึกษา  เป็นการประเมินคุณภาพการเรียนในระดบั
เขตพื1นที�การศึกษา  ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน ในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของเขตพื1นที�การศึกษา 
                                ๗.๔ การประเมินระดบัชาติ  เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียน  ในระดบัชาติ  ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน 

                 ข้อ ๘  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนของผูเ้รียน ในกรณีต่าง  ๆ  ไดแ้ก่  การยา้ยสถานศึกษา  การ
เปลี�ยนรูปแบบการศึกษา  การยา้ยหลกัสูตร  การออกกลางคนัและขอกลบัเขา้รับการศึกษาต่อ นอกจากนี1   ยงั
สามารถเทียบโอนความรู้  ทกัษะ  ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้อื�น ๆ เช่น สถานประกอบการ  สถาบนัศาสนา  
สถาบนัการฝึกอบรมอาชีพ  การจดัการศึกษาโดยครอบครัว 

             การเทียบโอนผลการเรียน  ให้เป็นไปตามประกาศหรือแนวปฏิบติัของกระทรวง ศึกษาธิการ 

หมวด  ๒ 
วธีิการวดัและการประเมินผล   

 ข้อ  ๙  การประเมินผลสาระการเรียนรู้เพื�อปรับปรุงการเรียน  ใหถื้อปฏิบติัดงันี1  
 ๙.๑  แจง้ใหผู้เ้รียนทราบตวัชี1 วดัชั1นปี วธีิการประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑก์ารผา่นตวัชี1วดั   

ชั1นปี และเกณฑข์ั1นตํ�าของการผา่นรายวชิา ก่อนสอนรายวิชานั1น 
 ๙.๒  ประเมินผลก่อนเรียน เพื�อศึกษาความรู้พื1นฐานของผูเ้รียนประเมินผลระหวา่งเรียน   

เพื�อตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รียนว่าบรรลุตามตวัชี1 วดัชั1นปี เพื�อจดัการสอนซ่อมเสริม  และเพื�อนาํคะแนน
จากการวดัและประเมินผลไปรวมกบัการวดัผลปลายปี  โดยให้วดัและประเมินตามตวัชี1 วดัรายปี   การวดัผล
และประเมินผลระหวา่งเรียน โดยวดัและประเมินผลระหว่างเรียนเป็นระยะ ๆ  โดยให้สถานศึกษาใชต้วัชี1 วดั
ในหลกัสูตรเป็นเป้าหมายในการประเมิน 
 ๙.๓  วดัผลปลายปี / ปลายภาค  เพื�อตรวจสอบผลการเรียน ตดัสินแบบ ได ้– ตก ใหใ้ช ้
ระดบัผลการเรียน โดยวดัให้ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัตวัชี1 วดัชั1นปีที�สําคญัตามที�หลกัสูตรสถานศึกษา
กาํหนด 

ข้อ  ๑๐  ใหมี้การวดัและการประเมินผลการเรียนครอบคลุมมาตรฐานและตวัชี1วดัทั1ง  ๔  ดา้น  ดงันี1  
          ๑๐.๑  การวดัและการประเมินผลสาระการเรียนรู้ครบทั1ง  ๘  กลุ่มสาระ 



          ๑๐.๒  การวดัและการประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
          ๑๐.๓  การวดัและการประเมินผลคุณลกัษณะอนัพึงประสงคผ์ูเ้รียน 
          ๑๐.๔  การวดัและการประเมินผลการอ่าน คิดวเิคราะห์  และการเขียน 
การวดัและการประเมินผลการเรียน  ให้อยู่ในอาํนาจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ

วชิาการเห็นชอบ เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่งตั1ง 
ข้อ  ๑๑  การวดัและการประเมินผลการเรียนในขอ้ ๑๐  ให้ดาํเนินการ  ดงันี1        

๑๑.๑   การวดัและการประเมินผลมาตรฐานและตวัชี1วดั  กลุ่มสาระทั1ง  ๘  กลุ่มสาระ ให้ระดบั
ผลการเรียน หรือระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียน  เป็นระบบตวัเลข ดงันี1  

 

      ๑๑.๑.๑  การประเมินมาตรฐานและตวัชี1วดั  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัชี1วดั   โดย
ใชร้ะบบตวัเลข  ดงันี1  
 ระดบั  ๒   หมายถึง    ระดบัคุณภาพ   ดีเยี�ยม           ไดค้ะแนนร้อยละ   ๘๐  ขึ1นไป 
 ระดบั  ๑   หมายถึง    ระดบัคุณภาพ   ดี                     ไดค้ะแนนร้อยละ  ๖๐ – ๗๙ 
 ระดบั  ๐   หมายถึง   ระดบัคุณภาพ   ปรับปรุง         ไดค้ะแนนร้อยละ   ๕๙  ลงมา    
  

                           ๑๑.๑.๒  การประเมินผลการเรียนใน  ๘  กลุ่มสาระ  ผูเ้รียนตอ้งผา่นเกณฑ ์ไดรั้บระดบัคุณภาพ   
โดยใชร้ะบบตวัเลข  ดงันี1                                           
  ระดบัผลการเรียน  ๔        หมายถึง    ผลการเรียนดีเยี�ยม ไดค้ะแนนร้อยละ  ๘๐  ขึ1นไป  
  ระดบัผลการเรียน  ๓.๕   หมายถึง   ผลการเรียนดีมาก ไดค้ะแนนร้อยละ  ๗๕ - ๗๙    
 ระดบัผลการเรียน  ๓       หมายถึง   ผลการเรียนดี  ไดค้ะแนนร้อยละ  ๗๐ - ๗๔    
 ระดบัผลการเรียน  ๒.๕   หมายถึง   ผลการเรียนค่อนขา้งดี ไดค้ะแนนร้อยละ  ๖๕ - ๖๙    
 ระดบัผลการเรียน  ๒  หมายถึง   ผลการเรียนน่าพอใจ ไดค้ะแนนร้อยละ  ๖๐ – ๖๔    
 ระดบัผลการเรียน  ๑.๕  หมายถึง   ผลการเรียนพอใช ้ ไดค้ะแนนร้อยละ  ๕๕ - ๕๙    
 ระดบัผลการเรียน  ๑        หมายถึง   ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์ ไดค้ะแนนร้อยละ  ๕๐ - ๕๔    
  ระดบัผลการเรียน  ๐        หมายถึง   ผลการเรียนตํ�ากวา่เกณฑข์ั1นตํ�า ไดค้ะแนนตํ�ากวา่ร้อยละ ๔๙   
  

                         ๑๑.๒    การวดัและการประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรม โดยมีเวลา
เรียนไม่นอ้ยกวา่  ร้อยละ  ๘๐ ของเวลาทั1งหมดที�จดักิจกรรมของแต่ละปี/ภาค และผา่นจุดประสงคข์อง
กิจกรรมที�สถานศึกษากาํหนด ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของจุดประสงคกิ์จกรรมพฒันาผูเ้รียน และแจง้ผลการ
เรียนวา่ ผา่น/ไม่ผา่น   

     ๑๑.๓   การวดัและการประเมินผลคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน   ให้แจง้ผลการ
เรียนเป็นคุณภาพ     ดีเยี�ยม  ดี  ผา่น  ผูเ้รียนจะตอ้งผา่นเกณฑ์การประเมิน  ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
และวชิาการ    เป็นผูก้าํหนดการผา่นเกณฑ ์



                         ๑๑.๔  การวดัและการประเมินผล การอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียน  ใหแ้จง้ผลการประเมินเป็น
คุณภาพ      ดีเยี�ยม  ดี  ผา่น  ผูเ้รียนจะตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมิน  ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ
วชิาการ    เป็นผูก้าํหนดการ 

ข้อ  ๑๒  การรายงานผลการเรียน  การรายงานผลการเรียนเป็นการสื�อสารให้ผูป้กครอง  และผูเ้รียน
ทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู ้เ รียน  ซึ� งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมิน  และจัดทํา
เอกสารรายงานใหผู้ป้กครองทราบเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  ๑  ครั1 ง 

 
 

หมวด  ๓ 
การตัดสินผลการเรียน 

 

 ข้อ ๑๓    หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร)  พุทธศกัราช 
๒๕๕๓ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ไดก้าํหนดโครงสร้าง เวลาเรียน  
มาตรฐานการเรียนรู้ตวัชี1วดั  การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน ที�สถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  มีคุณภาพเตม็ตามศกัยภาพ   โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียน
ดดั(นครผลพิทยาคาร)  จึงกาํหนดหลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เพื�อตดัสินผลการเรียนของ
ผูเ้รียนใหถื้อปฏิบติั ดงันี1                                
 - ระดับประถมศึกษา 

  ๑๓.๑  การตดัสินผลการเรียน  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผล
พิทยาคาร)  พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  กาํหนด
หลกัเกณฑก์ารตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียน ดงันี1  
    ๑)  ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั1งหมด 
   ๒)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัชี1วดั และผา่นตามเกณฑก์ารประเมินไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ ๘๐ ของจาํนวนตวัชี1 วดัทั1งหมด 
   ๓)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา 
   ๔)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑที์�สถานศึกษากาํหนด 
ในการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  ๑๓.๒ การใหร้ะดบัผลการเรียน หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑วดัเทียนดดั(นครผล
พิทยาคาร)  พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  กาํหนด
หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัผลการเรียน ดงันี1  
   ๑)  การตดัสินผลการเรียนรายวชิาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใหร้ะดบัผลการเรียน ๘ ระดบั 
พิจารณาตดัสินวา่ผูเ้รียนผา่นเกณฑส์าระการเรียนรู้ตามเกณฑที์�สถานศึกษากาํหนด ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียน 
“๑” ถึง “๔” เท่านั1น 



   ๒)  การตดัสินผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ใหร้ะดบัผลการประเมินเป็นผา่นและไม่ผา่น กรณีที�ผา่นใหร้ะดบัผลการเรียนเป็น  “ดีเยี�ยม”   
“ ดี”   “ผา่น” 
   ๓)  การตดัสินผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตอ้งพิจารณาทั1งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม 
การปฏิบติักิจกรรม และผลงานของผูเ้รียนตามเกณฑที์�สถานศึกษากาํหนดและใหผ้ลการประเมินเป็น  
“ผา่น”  และ “ไม่ผา่น” 
  ๑๓.๓  การเลื�อนชั1น  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร)  
พุทธศกัราช  ๒๕๕๓ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  กาํหนดเกณฑก์าร
เลื�อนชั1น คือ 
   ๑)  ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั1งหมด 
   ๒)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัชี1วดัและผา่นตามเกณฑที์�สถานศึกษากาํหนด 
   ๓)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา 
   ๔.  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑที์�สถานศึกษากาํหนด
ในการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  ๑๓.๔  การเรียนซํ1 าชั1น  ผูเ้รียนที�ไม่ผา่นรายวชิาจาํนวนมาก และมีแนวโนม้วา่จะเป็นปัญหา  ต่อ
การเรียนในระดบัชั1นที�สูงขึ1น  สถานศึกษาตั1งคณะกรรมการพิจารณาใหเ้รียนซํ1 าชั1นได ้ทั1งนี1 ใหค้าํนึงถึงวฒิุ
ภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
  ผูเ้รียนที�ไม่มีคุณสมบติัตามเกณฑก์ารอนุมติัเลื�อนชั1นเรียน สถานศึกษาตอ้งจดัใหเ้รียนซํ1 าชั1น 
  ในกรณีที�ผูเ้รียนขาดคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หนึ�ง  คณะกรรมการดา้นการวดัและประเมินผลของ
สถานศึกษาอาจใชดุ้ลพินิจใหเ้ลื�อนชั1นได ้ หากพิจารณาเห็นวา่ 
   ๑)  ผูเ้รียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐  อนัเนื�องจากสาเหตุจาํเป็น หรือเหตุสุดวสิัย   แต่มี
คุณสมบติัตามขอ้อื�น ๆ ครบถว้น 
   ๒)  ผูเ้รียนผา่นมาตรฐานและตวัชี1วดัไม่ถึงเกณฑต์ามที�สถานศึกษากาํหนดในแต่ละรายวชิา  
แต่พิจารณาเห็นวา่สามารถสอนซ่อมเสริมไดใ้นปีการศึกษาถดัไปและมีคุณสมบติัขอ้อื�นๆ ครบถว้น 
   ๓)  ผูเ้รียนชั1นประถมศึกษาปีที� ๑ - ๓  มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้  และผูเ้รียนชั1นประถมศึกษาปีที� ๔ - ๖  มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมอยูใ่นเกณฑผ์า่น 
  ๑๓.๕  การสอนซ่อมเสริม  เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการจดัการเรียนรู้และเป็นการใหโ้อกาส
แก่ผูเ้รียนไดมี้เวลาเรียนรู้สิ�งต่าง ๆ เพิ�มขึ1น  การสอนซ่อมเสริมสามารถดาํเนินการไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี1  
   ๑)  ผูเ้รียนมีความรู้/ทกัษะพื1นฐานไม่เพียงพอที�จะศึกษาในแต่ละรายวชิานั1น ตอ้งจดัการ
สอนซ่อมเสริม  ปรับความรู้/ทกัษะพื1นฐาน 
   ๒)  การประเมินระหวา่งเรียน  ผูเ้รียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทกัษะกระบวนการ  หรือ
เจตคติ / คุณลกัษณะ ที�กาํหนดไวต้ามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชี1วดั   



   ๓)  ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑแ์ละ/หรือตํ�ากวา่เกณฑก์ารประเมิน  ตอ้งจดัการสอนซ่อมเสริม
ก่อนจะใหผู้เ้รียนสอบแกต้วั 
   ๔)  ผูเ้รียนมีผลการเรียนไม่ผา่น สามารถจดัสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน ทั1งนี1 ให้อยูใ่น
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 
  ๑๓.๖  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร)  พุทธศกัราช  
๒๕๕๓ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑   กาํหนดเกณฑก์ารจบระดบั
ประถมศึกษา  ดงันี1  
   ๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื1นฐานและรายวชิา/กิจกรรมเพิ�มเติม ตามโครงสร้างเวลาเรียนที�
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐานกาํหนด 
   ๒)  ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินรายวชิาพื1นฐานผา่นเกณฑก์ารประเมินตามที�สถานศึกษา
กาํหนด    
   ๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ตามที�สถานศึกษากาํหนด 
   ๔)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ตามที�สถานศึกษากาํหนด 
   ๕)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามที�
สถานศึกษากาํหนด 
 - ระดับมัธยมศึกษา 
  ๑๓.๗  การตดัสินผลการเรียนในระดบัมธัยมศึกษามีการตดัสินในการผา่นรายวชิากาํหนดเป็น
ภาคเรียน  การเลื�อนชั1นปีกาํหนดเป็นปีการศึกษา  และการจบระดบัชั1นกาํหนดเป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
หลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผลการเรียนรู้เพื�อตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียนในหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร)  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1น
พื1นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ใหถื้อปฏิบติัดงันี1  
   ๑)  ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวชิา ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่  
ร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั1งหมดในรายวชิานั1น ๆ 
   ๒)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัชี1วดั และผา่นตามเกณฑผ์า่นเกณฑก์ารประเมิน 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของจาํนวนตวัชี1วดัทั1งหมด 
   ๓)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา 
   ๔)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑที์�สถานศึกษากาํหนด
ในการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
  ๑๓.๘  การใหร้ะดบัผลการเรียน  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑วดัเทียนดดั(นครผล
พิทยาคาร)  พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  กาํหนด
หลกัเกณฑก์ารใหร้ะดบัผลการเรียน ดงันี1  



   ๑)  การตดัสินผลการเรียนรายวชิาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใหร้ะดบัผลการเรียน ๘ ระดบั 
พิจารณาตดัสินวา่ผูเ้รียนผา่นเกณฑส์าระการเรียนรู้ตามเกณฑที์�สถานศึกษากาํหนด ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียน 
“๑” ถึง “๔” เท่านั1น  รายวชิาที�จะนบัหน่วยกิต จะตอ้งไดร้ะดบัผลการเรียนตั1งแต่ ๑ ขึ1นไป 
   ๒)  การตดัสินผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ใหร้ะดบัผลการประเมินเป็นผา่นและไม่ผา่น กรณีที�ผา่นใหร้ะดบัผลการเรียนเป็น  “ดีเยี�ยม”   
“ ดี”   “ผา่น” 
   ๓)  การตดัสินผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตอ้งพิจารณาทั1งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม 
การปฏิบติักิจกรรม และผลงานของผูเ้รียนตามเกณฑที์�สถานศึกษากาํหนดและใหผ้ลการประเมินเป็น  
“ผา่น”  และ “ไม่ผา่น” 
  ๑๓.๙  การจบระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
   ๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื1นฐานและเพิ�มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวชิาพื1นฐาน  ๖๓ 
หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ�มเติม ๑๘ หน่วยกิต   
   ๒)  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๗๗ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวชิา
พื1นฐาน  ๖๓  หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ�มเติมไม่นอ้ยกวา่  ๑๔  หน่วยกิต 
   ๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ตามที�สถานศึกษากาํหนด 
   ๔)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามที�
สถานศึกษากาํหนด 
   ๕)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามที�
สถานศึกษากาํหนด 
  ๑๓.๑๐  ผลการเรียนที�มีเงื�อนไข  ผลการเรียนที�มีเงื�อนไข ไดแ้ก่ ไม่มีสิทธิQ เขา้รับการประเมินผล
ปลายภาคในรายวชิา และรอการตดัสิน  ใหใ้ชต้วัอกัษรระบุเงื�อนไขแสดงผลการเรียน ประกอบดว้ย 
   ๑)  ตวัอกัษรแสดงผลการเรียนแต่ละรายวชิาใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้   
    “มส”  หมายถึง  ไม่มีสิทธิเขา้รับการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยผูเ้รียนที�มีเวลาเรียนไม่
ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวชิาและไม่ไดรั้บการผอ่นผนัใหเ้ขา้รับการวดัผลปลายภาคเรียน 
    “ร”  หมายถึง  รอการตดัสินและยงัตดัสินไม่ได ้ โดยผูเ้รียนไม่มีขอ้มูลผลการเรียน
รายวชิานั1นครบถว้น  เช่น  ไม่ไดว้ดัผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน  ไม่ไดส่้งงานที�มอบหมายใหท้าํซึ� งงาน
นั1นเป็นส่วนหนึ�งของการตดัสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวสิัยที�ทาํใหป้ระเมินผลการเรียนไม่ได ้

๒)  ตวัอกัษรแสดงผลการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  “ผ”   หมายถึง     ผา่นเกณฑที์�สถานศึกษากาํหนด 
  “มผ”   หมายถึง    ไม่ผา่นเกณฑที์�สถานศึกษากาํหนด 

  ๑๓.๑๑  การเปลี�ยนผลการเรียน “๐”   จดัให้มีการสอนซ่อมเสริมในตวัชี1 วดัที�ผูเ้รียนสอบ 



ไม่ผ่านก่อน แลว้จึงสอบแกต้วัให้และใหส้อบแกต้วัไดไ้ม่เกิน ๒ ครั1 ง  ทั1งนี1ตอ้งดาํเนินการให้เสร็จสิ1น
ภายในปีการศึกษานั1น   
  ถา้ผูเ้รียนไม่ดาํเนินการสอบแกต้วัตามระยะเวลาที�กาํหนดไวนี้1  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที�จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน  
  ถา้สอบแกต้วั ๒ ครั1 ง แลว้ ยงัไดร้ะดบั ผลการเรียน “๐” อีก ใหส้ถานศึกษาแต่งตั1งคณะกรรมการ
ดาํเนินการเกี�ยวกบัการแกผ้ลการเรียนของผูเ้รียนโดยปฏิบติัดงันี1  
   ๑)  ใหเ้รียนซํ1 ารายวชิาถา้เป็นรายวชิาพื1นฐาน 
   ๒)  ใหเ้รียนซํ1 าหรือเปลี�ยนรายวชิาเรียนใหม่  ถา้เป็นรายวชิาเพิ�มเติม โดยใหอ้ยูใ่น 
ดุลยพินิจของสถานศึกษา  
   ในกรณีที�เปลี�ยนรายวชิาเรียนใหม่ ใหห้มายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา่เรียนแทน
รายวชิาใด 
  ๑๓.๑๒   การเปลี�ยนผลการเรียน “ร”   มี ๒ กรณี คือ 
  ๑.  มีเหตุสุดวสิัย ทาํใหป้ระเมินผลการเรียนไม่ได ้ เช่น  เจบ็ป่วย  เมื�อผูเ้รียนไดเ้ขา้สอบหรือ
ส่งผลงานที�ติดคา้งอยูเ่สร็จเรียบร้อย หรือแกปั้ญหาเสร็จสิ1นแลว้ ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนตามปกติ  
(ตั1งแต่ ๐ - ๔) 
  ๒.  ถา้สถานศึกษาพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่ใช่เหตุสุดวสิัย  เมื�อผูเ้รียนไดเ้ขา้สอบ หรือส่งผลงานที�
ติดคา้งอยูเ่สร็จเรียบร้อย หรือแกปั้ญหาเสร็จสิ1นแลว้ ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนไม่เกิน “๑” 
  การเปลี�ยนผลการเรียน “ร”  ใหด้าํเนินการแกไ้ขตามสาเหตุใหเ้สร็จสิ1นภายในปีการศึกษานั1น  ถา้
ผูเ้รียนไม่มาดาํเนินการแก ้“ร” ตามระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้หเ้รียนซํ1 ารายวชิา ยกเวน้มีเหตุสุดวสิัย ใหอ้ยูใ่นดุลย
พินิจของสถานศึกษาที�จะขยายเวลาการแก ้ “ร”  ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แต่เมื�อพน้กาํหนดนี1แลว้ให้
ปฏิบติัดงันี1  
   ๑)  ใหเ้รียนซํ1 ารายวชิา ถา้เป็นรายวชิาพื1นฐาน 
   ๒) ใหเ้รียนซํ1 าหรือเปลี�ยนรายวชิาเรียนใหม่ ถา้เป็นรายวชิาเพิ�มเติม โดยใหอ้ยูใ่น 
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 
   ในกรณีที�เปลี�ยนรายวชิาเรียนใหม่ ใหห้มายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา่ เรียนแทน
รายวชิาใด  
    ๑๓.๑๓  การเปลี�ยนผลการเรียน “มส”   มี ๒ กรณี ดงันี1  
   ๑)  กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มส”  เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐  แต่มีเวลาเรียนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั1งหมด ใหส้ถานศึกษาจดัใหเ้รียนเพิ�มเติมโดยใชช้ั�วโมงสอนซ่อมเสริม หรือ
เวลาวา่ง หรือวนัหยดุ หรือมอบหมายงานใหท้าํ จนมีเวลาเรียนครบตามที�กาํหนดไวส้าํหรับรายวชิานั1นแลว้จึง
ใหส้อบเป็นกรณีพิเศษ  ผลการสอบแก ้“มส” ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนไม่เกิน “๑”  การแก ้“มส” กรณีนี1 ใหก้ระทาํ
ใหเ้สร็จสิ1นในปีการศึกษานั1น  ถา้ผูเ้รียนไม่มาดาํเนินการแก ้“มส” ตามระยะเวลาที�กาํหนดไวนี้1 ให้เรียนซํ1 า 



ยกเวน้ มีเหตุสุดวสิัย ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาที�จะขยายเวลาการแก ้“มส” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาค
เรียน แต่เมื�อพน้กาํหนดนี1แลว้ ใหป้ฏิบติัดงันี1  
    ๑.๑  ใหเ้รียนซํ1 ารายวชิา ถา้เป็นรายวชิาพื1นฐาน 
    ๑.๒  เรียนซํ1 าหรือเปลี�ยนรายวชิาเรียนใหม่  ถา้เป็นรายวชิาเพิ�มเติมโดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา  
   ๒)  กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนนอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียน
ทั1งหมด  ใหส้ถานศึกษาจดัใหเ้รียนซํ1 าในรายวชิาพื1นฐานและรายวชิาเพิ�มเติม หรือเปลี�ยนรายวชิาใหม่ได ้
สาํหรับรายวชิาเพิ�มเติมเท่านั1น 
   ในกรณีที�เปลี�ยนรายวชิาเรียนใหม่ ใหห้มายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา่เรียนแทน
รายวชิาใด 
  ในกรณีภาคเรียนที�  ๒  หากผูเ้รียนยงัมีผลการเรียน  “๐”   “ร”  “มส”  ให้ดาํเนินการให้เสร็จสิ1น
ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถดัไป  โดยสถานศึกษาจะเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื�อแกไ้ขผลการเรียน
ของผูเ้รียน  ทั1งนี1  โดยสาํนกังานเขตพื-นที8การศึกษาตน้สังกดัจะเป็นผูพ้ิจารณาประสานให้มีการดาํเนินการเรียน
การสอนในภาคฤดูร้อนเพื�อแกไ้ขผลการเรียนของผูเ้รียน 
  ๑๓.๑๔  การเปลี�ยนผลการเรียน “มผ”  ใหส้ถานศึกษาให้ถือปฏิบติัดงันี1  
  ในกรณีที�ผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มผ”  สถานศึกษาตอ้งจดัซ่อมเสริมใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรม  เช่น
กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนกัเรียน  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมเพื�อสังคมและสาธารณประโยชน์ อยา่งใดอยา่ง หนึ�งจน
ครบตามเวลาที�กาํหนด หรือปฏิบติักิจกรรมเพื�อพฒันาคุณลกัษณะที�ตอ้งปรับปรุง แกไ้ข แลว้จึงเปลี�ยนผล 
การเรียนจาก “มผ”  เป็น “ผ”  ทั1งนี1ดาํเนินการให้เสร็จสิ1นภายในปีการศึกษานั1น  ยกเวน้มีเหตุสุดวสิัยใหอ้ยูใ่น
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 ข้อ ๑๔   เกณฑก์ารเลื�อนชั1น ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ใหถื้อปฏิบติั ดงันี1  
  ๑๔.๑  การเลื�อนชั1น ผูเ้รียนจะไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกภาคเรียน และไดรั้บการเลื�อนชั1นเมื�อ
สิ1นปีการศึกษา  ตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑ ์ดงันี1    
   ๑)  รายวชิาพื1นฐาน  ไดรั้บการตดัสินผลการเรียนผา่นทุกรายวชิา 
   ๒)  รายวชิาเพิ�มเติม  ไดรั้บการตดัสินผลการเรียนผา่นตามเกณฑที์�สถานศึกษากาํหนด 
   ๓)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑที์�สถานศึกษากาํหนด  ใน
การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
   ๔)  ระดบัผลการเรียนเฉลี�ยในปีการศึกษานั1นไดไ้ม่ตํ�ากวา่ ๑.๐๐ 
   ทั1งนี1 รายวชิาใดที�ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผูเ้รียนใหไ้ดรั้บ
การแกไ้ขในภาคเรียนถดัไป 
  ๑๔.๒  การเรียนซํ1 า  สถานศึกษาจะจดัใหผู้เ้รียนเรียนซํ1 าใน ๒ กรณี คือ 



   กรณีที� ๑  เรียนซํ1 ารายวชิา หากผูเ้รียนไดรั้บการสอนซ่อมเสริมและสอบแกต้วั ๒ ครั1 งแลว้
ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ใหเ้รียนซํ1 ารายวชิานั1น  ทั1งนี1  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจดัใหเ้รียนซํ1 า
ในช่วงใดช่วงหนึ�งที�สถานศึกษาเห็นวา่เหมาะสม  เช่น  พกักลางวนั  วนัหยดุ  ชั�วโมงวา่งหลงัเลิกเรียน  ภาคฤดู
ร้อน เป็นตน้ 
   กรณีที� ๒   เรียนซํ1 าชั1น มี ๒ ลกัษณะ คือ 
    ลกัษณะที� ๑  ผูเ้รียนมีระดบัผลการเรียนเฉลี�ยในปีการศึกษานั1นตํ�ากวา่ ๑.๐๐  และมี
แนวโนม้วา่จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชั1นที�สูงขึ1น 
    ลกัษณะที� ๒  ผูเ้รียนมีผลการเรียน  ๐ , ร , มส  เกินครึ� งหนึ�งของรายวชิาที�ลงทะเบียนเรียนใน ปี
การศึกษานั1น 
   ทั1งนี1  หากเกิดลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง หรือทั1ง ๒ ลกัษณะ ใหส้ถานศึกษาแต่งตั1ง
คณะกรรมการพิจารณา  หากเห็นวา่ไม่มีเหตุผลอนัสมควรก็ใหซ้ํ1 าชั1น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใ้ชผ้ล
การเรียนใหม่แทน หากพิจารณาแลว้ไม่ตอ้งเรียนซํ1 าชั1น ให้อยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแกไ้ขผลการ
เรียน 
  ๑๔.๓  การสอนซ่อมเสริม   การสอนซ่อมเสริมเป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการจดัการเรียนรู้และ
เป็นการให้โอกาสแก่ผูเ้รียนไดมี้เวลาเรียนรู้สิ�งต่างๆ เพิ�มขึ1น จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ตวัชี1วดั
ที�กาํหนดไว ้ การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้
ปกติเพื�อแกไ้ขขอ้บกพร่องที�พบในผูเ้รียน  โดยจดักระบวนการเรียนรู้ที�หลากหลายและคาํนึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 
   การสอนซ่อมเสริมสามารถดาํเนินการไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี1  
   ๑)  ผูเ้รียนมีความรู้/ทกัษะพื1นฐานไม่เพียงพอที�จะศึกษาในแต่ละรายวชิานั1น  ควรจดั การ
สอนซ่อมเสริม  ปรับความรู้/ทกัษะพื1นฐาน   
   ๒)  การประเมินระหวา่งเรียน  ผูเ้รียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทกัษะกระบวนการ หรือเจต
คติ / คุณลกัษณะที�กาํหนดไวต้ามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชี1วดั   
   ๓)  ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ ์และ/หรือตํ�ากวา่เกณฑก์ารประเมิน  โดยผูเ้รียนไดร้ะดบัผลการ
เรียน  “๐”  ตอ้งจดัการสอนซ่อมเสริมก่อนจะใหผู้เ้รียนสอบแกต้วั 
   ๔)  ผูเ้รียนมีผลการเรียนไม่ผา่น  สามารถจดัสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน  ทั1งนี1 ให้อยูใ่น
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 

หมวด ๔ 
การเทยีบโอนผลการเรียน 

 

 ข้อ ๑๕   สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของนกัเรียนที�เรียนรู้จากสถานศึกษาไดใ้นกรณี  
การยา้ยสถานศึกษา  การเปลี�ยนรูปแบบการศึกษา  การยา้ยหลกัสูตร  การละทิ1งการศึกษาและขอกลบัเขา้รับ



การศึกษาต่อ  นอกจากนี1ยงัสามารถเทียบโอนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื�น ๆ  เช่น  
สถานประกอบการ  สถาบนัทางศาสนา  สถาบนัการฝึกอบรมอาชีพ  การศึกษาโดยครอบครัว    
 การเทียบโอนผลการเรียนสามารถดาํเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือตน้ภาคเรียนแรก   ที�
สถานศึกษารับผูข้อเทียบโอนเป็นนกัเรียน  ทั1งนี1นกัเรียนที�ไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนตอ้งศึกษาต่อเนื�อง
ในสถานศึกษาที�รับเทียบโอนอยา่งนอ้ย ๑ ภาคเรียน การพิจารณาการเทียบโอนใหด้าํเนินการ ดงันี1  
  ๑๕.๑  พิจารณาจากหลกัฐานการศึกษา ซึ� งจะใหข้อ้มูลที�แสดงความรู้  ความสามารถของ
นกัเรียนในดา้นต่าง ๆ  
  ๑๕.๒  พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์  
  ๑๕.๓  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบติัจริง 
  ๑๕.๔  ในกรณีมีเหตุผลจาํเป็นระหวา่งเรียน  นกัเรียนสามารถแจง้ความจาํนง ขอไปศึกษาบาง
รายวชิาในสถานศึกษา/สถานประกอบการอื�น  แลว้นาํมาเทียบโอนได ้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรและวชิาการของสถานศึกษา 
  ๑๕.๕  การเทียบโอนผลการเรียนใหด้าํเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอน 
จาํนวน ๓ คน  
  ๑๕.๖  การเทียบโอนให้ดาํเนินการดงันี1  
   ๑)  กรณีผูข้อเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลกัสูตรอื�น ใหน้าํรายวชิาหรือหน่วยกิตที�มี
ตวัชี1วดั/มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั/จุดประสงค/์เนื1อหาที�สอดคลอ้งกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐  
มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดบัผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรที�รับเทียบโอน 
   ๒)  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์  ใหพ้ิจารณาจากเอกสารหลกัฐาน (ถา้มี)  
โดยใหมี้การประเมินดว้ยเครื�องมือที�หลากหลายและใหร้ะดบัผลใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรที�รับเทียบโอน 
   ทั1งนี1  วธีิการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและ  
แนวปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้ง 

หมวด  ๕ 
เอกสารหลกัฐานการศึกษา 

   ข้อ ๑๖   หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร)  พุทธศกัราช  
๒๕๕๓ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  กาํหนดให้มีเอกสารประเมินผล
การเรียนต่าง ๆ ตามที�หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ กาํหนด ดงัต่อไปนี1  
        ๑๖.๑  เอกสารหลกัฐานการศึกษาที�กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด   เป็นเอกสารที�
กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบงัคบัแบบ  เพื�อใชเ้ป็นหลกัฐานสาํหรับการตรวจสอบ  ยนืยนัและรับรองผล
การเรียนของผูเ้รียน  สถานศึกษาตอ้งใชแ้บบพิมพข์องกระทรวงศึกษาธิการและดาํเนินการจดัทาํตามที�
กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดไวใ้หเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั  ประกอบดว้ย 
            ๑)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  



        ๒)  ประกาศนียบตัร (ปพ.๒) 
       ๓)  แบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
    ๑๖.๒  เอกสารหลกัฐานการศึกษาที�สถานศึกษากาํหนด  เป็นเอกสารที�สถานศึกษาจดัทาํขึ1น
เพื�อบนัทึกพฒันาการ  ผลการเรียนรู้  และขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบัผูเ้รียน  เช่น 
            ๑)  แบบบนัทึกผลการเรียนประจาํรายวชิา 
            ๒)  แบบรายงานประจาํตวันกัเรียน 
             ๓)  ระเบียนสะสม              

        ๔)  ใบรับรองผลการเรียน 
                       ๕)  เอกสารอื�น ๆ ตามวตัถุประสงคข์องการนาํเอกสารไปใช ้

หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

  

 ข้อ  ๑๗  ใหใ้ชร้ะเบียบโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) วา่ดว้ยการวดัและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) พุทธศกัราช 
๒๕๕๓  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ กบัผูเ้รียนในหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั
(นครผลพิทยาคาร) ดงัต่อไปนี1  
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในชั1นประถมศึกษาปีที� ๑-๖ และชั1นมธัยมศึกษาปีที� ๑   
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในชั1นประถมศึกษาปีที� ๑-๖ และชั1นมธัยมศึกษาปีที� ๑-๒ 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใชใ้นทุกชั1นเรียน    
 ข้อ  ๑๘  การเปลี�ยนแปลงแกไ้ข เพิ�มเติมระเบียบนี1  ตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและวชิาการของสถานศึกษา แลว้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั1นพื1นฐาน
ของโรงเรียนเพื�อประกาศใชต่้อไป 

ประกาศ  ณ  วนัที�   ๑   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
  

                                      สุรพงษ ์ อริยวฒัน์วงศ ์  
             ( นายสุรพงษ ์  อริยวฒัน์วงศ ์) 

       ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพิทยาคาร) 
 


