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คํานํา 

หลักสูตรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

พุทธศักราช ๒๕63 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560)  มีจุดประสงคที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีด

ความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมศักยภาพของนักเรียนใหสูงขึ้น สามารถดํารงชีวิต

อยางมีความสุขบนพื้นฐานของความเปนไทยและความเปนสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบ

อาชีพ หรือศึกษาตอตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของแตละบุคคล 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนมาตรการหนึ่งที่จะชวยใหไดมาซึ่งขอมูลมาพัฒนา

นักเรียนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร เพื ่อความเขาใจตรงกันและมีแนวทางปฏิบัต ิในเรื ่องการ

ประเมินผลการเรียนไปในทิศทางเดียวกัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จึงไดจัดทําระเบียบวาดวย

การวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อใหผู บริหาร ครู และผูที่เกี่ยวของเขาใจสาระและเจตนารมณของ

ระเบียบ ตลอดจนแนวปฏิบัติท่ีถูกตอง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ไดนําระเบียบวาดวยการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูไปใชประกอบกับหลักสูตรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัย    

การกีฬาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕63 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และไดมีการปรับปรุงบางกลุมสาระการเรียนรู ดังนั้นระเบียบวาดวยการวัด

และประเมินผลการเรียนรู จึงตองมีการปรับปรุงเพื่อใหมีความสอดคลองกับหลักสูตรโรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕63  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ

ของโรงเรียนที่ไดรวมกันปรับปรุงระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรูของโรงเรียน มา ณ ที่นี้

ดวย หวังเปนอยางยิ่งวา ระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรูฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู อันจะนําไปสู การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 
 
 

 
(นายศุภกิจ   จันทรตรี) 

ผูอำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
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- เกณฑการจบระดับการศึกษา ๑4 

หมวดท่ี ๕  การเทียบโอนผลการเรียน ๑5 

หมวดท่ี ๖  เอกสารหลักฐานการศึกษา ๑6 

หมวดท่ี ๗  การรายงานผลการเรียน 17 

หมวดท่ี ๘  บทเฉพาะกาล 18 
 
 
 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู 19 

 



 
 

 
 

ระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
หลักสูตรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ พุทธศักราช 2563            

ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  
พ.ศ. ๒๕64 

 
โดยท่ี โรง เรียนกีฬาจังหวัด อุบลราชธานี  ได ใชหลักสูตรโรงเรียนกีฬาจังหวัด อุบลราชธานี               

สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 293/2551               
ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี  สพฐ 1239/2560 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง ใหใชมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 พรอมท้ังคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 921/2561 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 
2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สาระท่ี 2 การออกแบบเทคโนโลยี และสาระ ท่ี 3 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุมสาระการเรียนรู จึงเปนการสมควรท่ีจะ
กําหนดระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรู หลักสูตรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สังกัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) พ.ศ. ๒๕64 เพ่ือใหการปฏิบัติงานและสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับคำสั่งดังกลาว  

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ              
พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรู หลักสูตรโรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) พ.ศ. ๒๕64” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2564 เปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ซ่ึงขัดแยงระเบียบนี้ ให

ใชระเบียบนี้แทน 
ขอ 4 ระเบียบนี้ใหใชควบคูกับหลักสูตรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  

พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
ขอ 5 ใหผูอํานวยการโรงเรียนรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
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หมวดท่ี ๑ 

หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

ขอ 6 การประเมินผลการเรียนรู ใหเปนไปตามหลักการตอไปนี้ 

6.1 โรงเรียนเปนผูรับผิดชอบประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน โดยเปดโอกาสใหทุกฝายท่ี

เก่ียวของมีสวนรวม 

6.2 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนานักเรียนและตัดสินผลการเรียน 

6.3 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ตามกลุมสาระการเรียนรูท่ีกําหนดในหลักสูตรโรงเรียน และจัดใหมีการประเมินการอาน คิด

วิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะสําคัญของนักเรียน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักเรียน 

6.4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

ตองดําเนินการดวยวิธีท่ีหลากหลาย เพ่ือใหสาสมารถวัดและประเมินผลนักเรียนไดอยางรอบดาน ท้ังดานความรู 

ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งท่ีตองการวัดตามธรรมชาติวิชาและระดับชั้นของ

นักเรียน โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานความเท่ียงตรง ยุติธรรมและเชื่อถือได 

6.5 การประเมินนักเรียนพิจารณาจากพัฒนาการของนักเรียน ความประพฤติ การสังเกต

พฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

ของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 

6.6 เปดโอกาสใหนักเรียนและผูมีสวนเก่ียวของตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู 

6.7 ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางโรงเรียนและระหวางรูปแบบการศึกษาตางๆ 

6.8 ใหโรงเรียนจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา เพ่ือเปนหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู                    

การรายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของนักเรียน 

 

หมวดท่ี 2     

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน 

ขอ 7  การวัดและประเมินผลการเรยีนรูตามกลุมสาระการเรียนรู ใหถือปฏิบ ัต ิดังนี้ 

7.๑ ใหครูผูสอนวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนเปนรายวิชาตามตัวชี้วัดในรายวิชา

พ้ืนฐานและตามผลการเรียนรูในรายวิชาเพ่ิมเติม 

7.๒ ใหครูผูสอนใชวิธีการท่ีหลากหลายในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 

เพ่ือใหไดผลการประเมินที่สะทอนความรูความสามารถที่แทจริงของนักเรียน โดยตองวัดและประเมินผลการ

เรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่องไปพรอมกับการจ ัดการเรียนการสอน 

7.๓ ใหครูผูสอนเนนการประเมินตามสภาพจริง เชน การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจาก

โครงงาน หรือการประเมินจากแฟมสะสมงาน ฯลฯ ควบคูไปกับการใชการทดสอบแบบตางๆ อยางสมดุล 

7.๔  ครูผ ูสอน ตอง ใหความสำคัญ กับการประ เมินร ะ หวางเรียน มากกวา การประ เมินปลายภาค  

ตามส ัดสวนคะแนนด ังน ี้ 
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กลุมสาระการเรียนร ู การประเม ินระหวางเรียน การประเม ินปลายภาค 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- วิทยาศาสตร 
- เทคโนโลยี และกลุมวิชาโครงงาน 

วิทยาศาสตร/เทคนิคปฏิบัติการ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

- สุขศึกษา 
- พลศึกษา 

ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาตางประเทศ 

๗๐ 
๗๐ 

 
๗๐ 
๘๐ 

 
๗๐ 
70 

 
8๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๗๐ 

๓๐ 
๓๐ 

 
๓๐ 
๒๐ 

 
๓๐ 
3๐ 

 
2๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๓๐ 

 
อัตราสวนการวัดและประเมินผลระหวางเรียน  (K : P : A) 

ในการวัดและประเมินผลระหวางเรียน จะตองประเมินทุกผลการเรียนรูตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู 
และใหครอบคลุมคุณลักษณะ 3 ดาน คือ ความรู  ทักษะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยมีอัตราสวนดังนี้ 
 

กลุมสาระการเรียนรู       K   :  P  : A 
กลุมสาระภาษาไทย      = 40 : 40 : 20 
กลุมสาระคณิตศาสตร      = 50 : 30 : 20 
กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    = 40 : 40 : 20 

- เทคโนโลยี /กลุมวิชาโครงงานวิทยาศาสตร/เทคนิคปฏิบัติการ = 20 : 50 : 30 
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    = 40 : 30 : 30 

- ประวัติศาสตร       = 40 : 30 : 30 
กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา   

- สุขศึกษา       = 50 : 30 : 20 

- พลศึกษา       = 20 : 50 : 30 
กลุมสาระศิลปะ       = 20 : 50 : 30 
กลุมสาระการงานอาชีพ      = 20 : 50 : 30 
กลุมสาระภาษาตางประเทศ      = 40 : 40 : 20 
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ขอ  8 การประเมินการอาน ค ิดวิเคราะห  และเขียน  ใหถือปฏิบ ัต ิ ดังนี้ 
8.๑ ใหครูผูสอนแตละรายวิชา มีหนาท่ีประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ใหกับนักเรียน

ทุกคน โดยครูผูประเมินตองศึกษาความหมาย ขอบเขตการประเมิน และตัวชี้วัด ความสามารถในการอาน                     
คิดวิเคราะห และเขียน ในแตละระดับการศึกษา ควรประเมิน ในหองเรียนตามปกติ หรือใชเวลานอกหองเรียนจาก
การมอบหมายใหนักเรียนทํางานกลุมท่ี สะทอนความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียนเปนพิเศษ จัด
กิจกรรม การเรียนการสอน และการประเมินหลายครั้งแลวนําผลมาสรุปรวม 

8.๒ ใหครูผูสอนบันทึกผลการประเมินในสมุดบันทึกการประเมินคุณภาพนักเรียนตามแบบท่ีโรงเรียน
กําหนด แลวรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ท่ีโรงเรียนแตงตั้ง 

8.๓ ใหคณะกรรมการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ท่ีโรงเรียนแตงตั้งนําผลการ
ประเมินจากครูผูสอนไปสรุปในภาพรวมเปนผลการประเมินความสามารถการอาน คิดวิเคราะห และเขียนราย
ภาค โดยใชคาสถิติฐานนิยม (Mode)  หากคาสถิติฐานนิยมเทากัน  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

ในการดําเนินการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห และเขียน นักเรียนทุกคนตองไดรับการประเมินอยาง
ตอเนื่อง และสรุปผลเปนรายภาคเพ่ือวินิจฉัยและใชเปนขอมูลในการพัฒนานักเรียนและประเมินการเลื่อนชั้น  
ตลอดจนการจบระดบัการศึกษา 
 

ขอ  9 การประเมินค ุณลักษณะอันพึงประสงค  

9.๑ ค ุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน มี 9 ค ุณลักษณะ ดังนี้  

    (๑)  รักชาต ิ ศาสน  กษัตริย 

(๒)  ซ่ือส ัตยส ุจริต 

(๓)  มีวินัย 

(๔)  ใฝเรยีนรู 

(๕)  อยูอยางพอเพียง 

(๖)  มุงม่ันในการทำงาน 

(๗)  รักความเป ็นไทย 

(๘)  มีจ ิตสาธารณะ 

(9)  มีน้ําใจนักกีฬา 
 

9.๒ ใหครูผูสอนแตละรายวิชามีหนาที่ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน

โดยใหประเมินนักเรียนทุกคนในแตละคุณลักษณะตามขอ 9.๑ ครูผูสอนตองมีความเขาใจเกี่ยวกับคุณลักษณะ

อันพึงประสงคอยางชัดเจน โดยพิจารณาจากนิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ และเกณฑการใหคะแนนตามแนว

ทางการประเมินค ุณลักษณะอันพึงประสงค  

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคควรจัดใหมีการประเมินเปนระยะๆ โดยอาจประเมินเปน

รายสัปดาห รายเดือน ดวยวิธีการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ในกิจกรรม

พัฒนานักเรียน โครงการพิเศษตางๆ รวมท้ังสอดแทรกในกิจวัตรประจําวันของโรงเรียน และบันทึกผลการ

ประเมินในแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด แลวรายงานผลการประเมินตอ

คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีโรงเรียนแตงตั้ง 
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9.๓  ใหคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ท่ีโรงเรียนแตงตั้งนําผลการประเมิน

จากครูผูสอนไปสรุปตามเกณฑการสรุปผลการประเมินรวมทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค รายภาคของนักเรียน

รายบุคคลในการดําเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคนักเรียนทุกคนตองไดรับการประเมินอยาง

ตอเนื่องและสรุปผลเปนรายภาคเพ่ือวินิจฉัย และใชเปนขอมูลในการพัฒนานักเรียนและประเมินการเลื่อนชั้น  

ตลอดจนการจบระดับการศึกษา 
 

ขอ ๑0  การประเมินสมรรถนะสําคัญของนักเรียน 

10. 1 สมรรถนะสําคัญของนักเรียน มี 6 สมรรถนะ ดังนี้ 

   1. ความสามารถในการกีฬา เปนความสามารถในการพัฒนาตนเองดานการกีฬาเพ่ือให

ถึงศักยภาพสูงสุดแหงตน มีความสามารถในการเลนและการแขงขันกีฬาเฉพาะชนิดกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ มีจิต

วิญญาณในการแขงขันกีฬา  มีความสามารถในการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิตเพ่ือ

ศักยภาพทางดานการกีฬา 

   2. ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการ

ใชภาษาถายทอด ความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลก เปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

และประสบการณอันจะเปนประโยชน ตอการ พัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลด

ปญหา ความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลัก เหตุผล และความถูกตอง ตลอดจนการ

เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมี ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

   3. ความสามารถในการคิด ความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะหการคิด

อยาง สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไป สูการสราง องคความรู หรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเอง และสังคม ไดอยางเหมาะสม 

   4. ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ี

เผชิญไดอยางถูก ตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสาร สนเทศ เขาใจความสัมพันธ

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไข 

ปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ี เกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

  5. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใช

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันใน

สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง บุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยาง

เหมาะสม การ ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอมและการ รูจัก หลีกเลี่ยงพฤติกรรม

ไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

 6. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดาน

ตาง ๆ และมีทักษะ กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในดาน การเรียนรู การสื่อสาร 

การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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 10.2 ใหครูผูสอนแตละรายวิชามีหนาท่ีประเมินสมรรถนะสําคัญของนักเรียนโดยใหประเมิน

นักเรียนทุกคนในแตละสมรรถนะตามขอ 10.๑ ครูผูสอนตองมีความเขาใจเก่ียวกับสมรรถนะอยางชัดเจน โดย

พิจารณาจาก ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ และเกณฑการใหคะแนนตามแนวทางการประเมินสมรรถนะสําคัญของนักเรียน 

การประเมินสมรรถนะสําคัญของนักเรียน ควรจัดใหมีการประเมินเปนระยะๆ โดยอาจประเมิน

เปนรายสัปดาห รายเดือน ดวยวิธีการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ในกิจกรรม

พัฒนานักเรียน โครงการพิเศษตางๆ รวมท้ังสอดแทรกในกิจวัตรประจําวันของโรงเรียน และบันทึกผลการประเมิน

ในสมุดบันทึกสมรรถนะสําคัญของนักเรียน ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด แลวรายงานผลการประเมินตอ

คณะกรรมการประเมินสมรรถนะสําคัญของนักเรียนท่ีโรงเรียนแตงตั้ง 

10.๓  ใหคณะกรรมการประเมินสมรรถนะสําคัญของนักเรียน ท่ีโรงเรียนแตงตั้งนําผลการ

ประเมินจากครูผูสอนไปสรุปตามเกณฑการสรุปผลการประเมินรวมทุกสมรรถนะสําคัญของนักเรียน รายภาคของ

นักเรียนรายบุคคลในการดําเนินการประเมินสมรรถนะสําคัญของนักเรียน นักเรียนทุกคนตองไดรับการประเมิน

อยางตอเนื่องและสรุปผลเปนรายภาคเพ่ือวินิจฉัย และใชเปนขอมูลในการพัฒนานักเรียนและประเมินการเลื่อน

ชั้น ตลอดจนการจบระดบัการศึกษา 
 

ขอ ๑1  การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน 

๑1.๑ กิจกรรมพัฒนานักเรยีน  มี ๓ ลักษณะ คือ 

(๑)  กิจกรรมแนะแนว 

   (๒)  กิจกรรมนักเรียน ซ่ึงประกอบดวย 

    ก.  กิจกรรมลูกเสือ  และนักศึกษาวิชาทหาร โดยใหนักเรยีนเลอืกอยางใดอยางหนึ่ง 

ข.  กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม 

ท ั้งน ี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จะตองเข ารวมกิจกรรม ท ั้งขอ ก. (ลูกเสือ) 

และข อ ข. สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเลือกเข ารวมกิจกรรม ขอ ก. (นักศึกษาวิชา

ทหาร)  และขอ ข. 

(๓)  กิจกรรมเพ่ือส ังคมและสาธารณประโยชน  

๑1.๒ ใหนักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนานักเรียน ทั้ง ๓ ลักษณะ ใน ๑ ป

การศึกษาและจะตองไดรับการต ัดสิน “ผ าน” ท้ัง ๓ กิจกรรม หากมีนักเรียนท ี่ไม ผ านใหครูผ ูสอนจัดซอมเสริมให

นักเรียนทํา กิจกรรมในสวนท่ีนักเรียนไมไดเขารวม  หรือไมไดทำจนครบถวน  แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียนจากไม

ผ านเป ็นผ าน ท ั้งน ี้ตองดำเนินการใหเสร็จส ิ้นภายในปการศึกษานั้น 

11.๓ ใหครูผูรับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ มีหนาท่ีประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนทุกคนโดย

พิจารณาจากการปฏิบัติกิจกรรม ผลงานของนักเรียนตองผานรอยละ ๘๐ และตองมีเวลาเขารวมกิจกรรมอยางนอยรอย

ละ ๘๐ แลวบันทึกผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินตอหัวหนางานกิจกรรมพัฒนานักเรียนท่ีโรงเรียนแตงตั้ง 

11.๔ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน นักเรียนทุกคนตองเขารวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม

และสาธารณประโยชน และมีบันทึกเปนหลักฐานรองรอย รูปภาพ และขอมูล รายละเอียดการทํากิจกรรม  ดังนี้ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ใหนักเรียนทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ท้ัง

ภายในโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนใหบูรณาการรวมกับการจัดกิจกรรมแนะแนว/

หรือกิจกรรมนักเรียน  และภายนอกโรงเรียน จํานวน 15 ชั่วโมง ตอภาคเรียน รวมปการศึกษาละ 30 ชั่วโมง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใหนักเรียนทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

ท้ังภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน จาํนวน 20 ชั่วโมง ตอภาคเรียน รวม ปการศึกษา ละ 4๐ ชั่วโมง 

๑1.๕ หัวหนางานกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่โรงเรียนแตงตั้งรวบรวมผลการประเมินแตละ

กิจกรรม นํามาสรุปผลการประเมินเปนรายภาค เพ่ือวินิจฉัยและใชเปนขอมูลในการพัฒนานักเรียนและประเมิน

การเลื่อนช ั้นเรยีนตลอดจนการจบการศึกษาในระดับต างๆ 

 
หมวดท่ี  ๓  

เกณฑ การว ัดและประเมินผลการเรียนร ู 

ขอ  12  การตัดสินผลการเรียนโรงเรียนกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือตัดสินผล

การเรียนของนักเรียน ดังนี้ 

๑2.๑ ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา โดยใชผลการประเมินระหวางภาคและปลายภาค 

นักเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 

๑2.๒  นักเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด โดยแตละตัวชี้วัดตองผานรอยละ ๕๐ หรือมี

ระดับคุณภาพ ๑ ข้ึนไป 

๑2.๓ นักเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

๑2.๔ นักเรียนตองไดรับการประเมิน การอาน คิดวิเคราะห และเขียน การประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค การประเมินสมรรถนะสําคัญของนักเรียน การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน และมีผลการ

ประเมินในระดับผาน 

 

ขอ ๑3  การใหระดับผลการเรียน  โรงเรียนกำหนดใหการตัดสินเพ่ือใหระดับผล การเรียน 

รายวิชาของกลุมสาระการเรยีนรู  ใหใช ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน  ๘  ระดับ ดังนี้ 

ระด ับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ 
๔ ดีเยี่ยม ๘๐ - ๑๐๐ 

๓.๕ ดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓ ด ี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ คอนขางด ี ๖๕ - ๖๙ 
๒ ปานกลาง ๖๐ - ๖๔ 

๑.๕ พอใช  ๕๕ - ๕๙ 
๑ ผ านเกณฑข้ันต่ํา ๕๐ - ๕๔ 

๐ ต่ํากวาเกณฑ ๐ - ๔๙ 
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กรณีท่ีรวมคะแนนแลว ได 

ชวงคะแนนเปน  49.5 - ๔9.๙ ใหไดระดับผลการเรียนเปน  ๑ 

ชวงคะแนนเปน  ๕๔.๕ - ๕๔.๙ ใหไดระดับผลการเรียนเปน  ๑.๕ 

ชวงคะแนนเปน  ๕๙.๕ - ๕๙.๙ ใหไดระดับผลการเรียนเปน  ๒ 

ชวงคะแนนเปน  ๖๔.๕ - ๖๔.๙ ใหไดระดับผลการเรียนเปน  ๒.๕ 

ชวงคะแนนเปน  ๖๙.๕ - ๖๙.๙ ใหไดระดับผลการเรียนเปน  ๓ 

ชวงคะแนนเปน  ๗๔.๕ – ๗๔.๙ ใหไดระดับผลการเรียนเปน  ๓.๕ 

ชวงคะแนนเปน  ๗๙.๕ – ๗๙.๙ ใหไดระดับผลการเรียนเปน  ๔ 
 

ขอ 14  การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะสําคัญ

ของนักเรียน ใหระดับผลการประเมินเปน “ผาน” และ “ไมผาน” กรณีท่ีผานใหระดับผลการประเมินเปน        

“ดีเยี่ยม” “ดี” และ “ผาน” ดังนี้ 

14.๑  การสรุปผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เพ่ือการเลื่อนระดับชั้นและจบ

การศึกษากําหนดเกณฑการตัดสินเปน  ๔ ระดับ และความหมายของแตละระดับดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 

4.๒ การสรุปผลการประเมินค ุณลักษณะอันพึงประสงค  รวมทุกค ุณลักษณะเพ่ือการเล ื่อน

ระด ับช ั้นและจบการศ ึกษา กําหนดเกณฑการต ัดส ินเปน ๔ ระด ับ และความหมายของแต ละระด ับด ังน ี้ 

 

ด ีเย่ียม หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัยและนําไปใช
ในชีวิตประจําวันเพ่ือประโยชนสุขของตนเองและสังคมโดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๕ – 9 
คุณลักษณะและไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํา
กวาระดับดี 

ด ีเย่ียม หมายถึง 1. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน  ๔ - ๕  ตัวชี้วัด และ  
ไมมีตัวชี้วัดใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับด ี

ดี หมายถึง ๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑ - ๓ ตัวชี้วัด และไมมี 
ตัวชี้วัดใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับ ดี   หรือ 
๒.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจํานวน ๔ ตัวชี้วัด และไมมี
ตัวชี้วัดใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับ ผานหรือ 
๓.  ไดผลการประเมินระดับ ดี จํานวน ๕ ตัวชี้วัด และไมมีตัวชี้วัด
ใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับ ผาน 

ผาน หมายถึง ๑.  ไดผลการประเมินระดับผาน จํานวน ๕ ตัวชี้วัด และไมมี  
ตัวชี้วัดใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน หรือ 
๒.  ไดผลการประเมินระดับดี จํานวน ๑ - ๒  ตัวชี้วัด และไมมี 
ตัวชี้วัดใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับ ผาน 

ไมผาน หมายถึง 1. ไดผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต  ๑  ตัวชีว้ัด 
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ดี หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
เพ่ือใหเปน การยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก 
(๑) ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑ - ๔ 
คุณลักษณะและไม มี คุณลักษณะใดไดผลการ 
ประเมินต่ํากวาระดับดี หรือ 
(๒) ไดผลการประเมินระดับดี เยี่ยมจํานวน ๔  
คุณลักษณะ และไม มีคุณลักษณะใดไดผลการ
ประเมินต่ํากวาระดับผาน  หรือ 
(๓) ไดผลการประเมินระดับดี จํานวน ๕ – 9 
คุณลักษณะ และไม มีคุณลักษณะใดไดผลการ 
ประเมินต่ํากวาระดับผาน 

ผาน หมายถึง นักเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑ และเง่ือนไข 
ท่ีโรงเรียนกําหนด โดยพิจารณาจาก 
(๑) ไดผลการประเมินระดับผาน จํานวน ๕ - 9 
คุณลักษณะ และไม มีคุณลักษณะใดไดผลการ
ประเมินต่ํากวาระดับผาน หรือ 
( ๒ )  ได ผ ล การประ เ มิน ระ ดับ ดี  จํ านวน  ๔ 
คุณลักษณะ และไม มีคุณลักษณะใดไดผลการ
ประเมินต่ํากวาระดับผาน 

ไมผาน หมายถึง นักเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและ
เง่ือนไข ท่ีโรงเรียนกําหนด โดยพิจารณาจากมีผล
การประเมินระดับไมผาน ตั้งแต ๑ คุณลักษณะ 

 

14.3  การสรุปผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของนักเรียน รวมทุกสมรรถนะเพ่ือการเลื่อน

ระดับชั้นและจบการศึกษากําหนดเกณฑการตัดสินเปน  ๔ ระดับ และความหมายของแตละระดับดังนี้ 

ด ีเย่ียม หมายถึง ผูเรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเปนนิสัย และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน เพ่ือประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดย 
พิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน 4-6 
สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ํากวา
ระดับด ี

ดี หมายถึง 1) ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน 1 - 2 สมรรถนะ 
และไมมีสมรรถนะใด ไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดี หรือ 

2) ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน 3 สมรรถนะ และ
ไมมีสมรรถนะใด ไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน หรือ  

3) ไดผลการประเมินระดับดี จํานวน 5 - 6 สมรรถนะ และ
ไมมีสมรรถนะใด ไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน 
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ขอ 15 การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนจะตองพิจารณาท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรมอยางนอย

รอยละ ๘๐ การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของนักเรียนตองผานรอยละ ๘๐ และใหผลการประเมิน เปนผาน

และไมผาน   โดยใหใชตัวอักษรแสดงผลการประเมินดังนี้ 

 “ผ” หมายถึง นักเรียนมีเวลาการเขารวมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรม และ มีผลงาน ผานเกณฑ 

 “มผ” หมายถึง นักเรียนมีเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และ มีผลงาน ไมผานเกณฑ 

ในกรณีท่ีนักเรียนไดผลการเรียน “มผ” ใหครูผูสอนจัดซอมเสริมใหนักเรียนทำ กิจกรรม ในสวนท ี่

นักเรียนไมไดเขารวม หรือไมไดทำจนครบถวน แล วจ ึงเปล ี่ยนผลการเรียนจากไม  ผ านเป ็นผ าน ท ั้งน ี้ตอง

ดำเนินการใหเสร็จส ิ้นภายในปการศึกษานั้น 
 

ขอ 16  การสอนซอมเสริม 
การสอนซอมเสริม เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรูและเปนการใหโอกาสแก

นักเรียนไดมีเวลาเรียนรูสิ่งตางๆ เพ่ิมข้ึน จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู      

ท่ีกําหนดไว การสอนซอมเสริม เปนการสอนเพ่ือแกไขขอบกพรอง กรณีท่ีนักเรียนมีความรู ทักษะกระบวนการ  

หรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

การดําเนินการสอนซอมเสริม ใหครูผูสอนจัดสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนเปนกรณีพิเศษ

นอกเหนือไปจากการสอนปกต ิเพ่ือพัฒนาใหนักเรียนสามารถบรรลุมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู 

เปดโอกาสแกนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย และตอบสนองความ

แตกตางระหวางบุคคล 

การสอนซอมเสริม  ดําเนินการไดในกรณีดังนี้ 

๑) นักเรียนมีความรู / ทักษะพ้ืนฐาน ไมเพียงพอท่ีจะศึกษาในแตละรายวิชานั้น เพ่ือ
ปรับความรู/ทักษะพ้ืนฐาน 

๒) การประเมินระหวางเรียน นักเรียนไมสามารถแสดงความรู ทักษะ/กระบวนการ หรือ
เจตคติ/คุณลักษณะ ท่ีกําหนดไวตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู 

๓) ผลการเรียนไมถึงเกณฑและ/หรือต่ํากวาเกณฑการประเมิน โดยนักเรียนไดระดับ 
ผลการเรียน “๐” ตองจัดสอนซอมเสริมกอนจะใหนักเรียนสอบแกตัว 

๔) นักเรียนมีผลการเรียนไมผาน ใหจัดสอนซอมเสริมในภาคฤดูรอน ท้ังนี้ ใหอยูในดุลย
พินิจของโรงเรียน 

 

 

ผาน หมายถึง 1) ไดผลการประเมินระดับผาน จํานวน 5 - 6 สมรรถนะ 
และไมมีคุณลักษณะใด ไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน หรือ 

2) ไดผลการประเมินระดับดี จํานวน 3 สมรรถนะ และไมมี
สมรรถนะใด ไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน 

ไมผาน หมายถึง นักเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑและเง่ือนไขท่ี
กําหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต 
1 สมรรถนะ 
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ขอ 17  ผลการเรียนท่ีมีเง่ือนไข 
 ผลการเรียนท่ีมีเง่ือนไข ไดแก ไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคในรายวิชา และรอการ

ตัดสินใหใชตัวอักษรระบุเง่ือนไขแสดงผลการเรียน ประกอบดวย 

๑)  ตัวอักษรแสดงผลการเรียนแตละรายวิชาใน ๘ กลุมสาระการเรียนรู 

“มส” หมายถึง  ไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยนักเรียนท่ีมีเวลา
เรียนไมถึงรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแตละรายวิชาและไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

“ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินไมได โดยนักเรียนไมมีขอมูลผลการเรียน
รายวิชานั้นครบถวน เชน ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงานที่มอบหมายใหทำ ซ่ึงงานน ั้น
เป ็นสวนหนึ่งของการตัดส ินผลการเรียน หรือมีเหต สุ ุดวิสัยท ี่ทำ ใหประเมินผลการเรียนไมได  

๒)  ตัวอักษรแสดงผลการเข ารวมกิจกรรมพัฒนานักเรียน “ผ” หมายถึง  ผ านเกณฑท่ีโรงเรียน

กำหนด  “มผ” หมายถึง  ไม ผ านเกณฑท ี่โรงเรียนกําหนด 
 

ขอ 18  การเปลีย่นผลการเรยีน “๐” โรงเรียนจัดใหมีการสอนซอมเสริมในตัวชี้วัดท่ีนักเรียนสอบไม

ผานกอน แลวจึงสอบแกตัวใหและใหสอบแกตัวไดไมเกิน ๒ ครั้ง ท ั้งนี้ตองดําเนินการใหเสร็จส ิ้นภายในป

การศึกษานั้นแลวใหระ ดับผลการเรยีน ไ มเกิน “ ๑”   

ถานักเรียนไมมาดำเนินการสอบแกตัวตามระยะเวลาท่ีกำหนดไวนี้ ใหอยูในด ุลยพินิจของ

โรงเรียนท ี่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรยีน 

ถาสอบแกตัว ๒ ครั้งแลว ยังไดระดับผลการเรียน “๐” อีก ใหโรงเรียนแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการเก่ียวกับการแกผลการเรียนของนักเรียนโดยปฏิบ ัต ิด ังน ี้ 

๑)  ใหเรียนซํ้ารายวชิาถาเป ็นรายวิชาพ้ืนฐาน 

๒)  ใหเรียนซํ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ถาเปนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยใหอยูใน 

ดุลยพินิจของโรงเรียน 

ในกรณีท่ีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา เรียนแทนรายวิชาใด 
 

ขอ 19  การเปลีย่นผลการเรยีน “ร” การเปลี่ยนผลการเรยีน “ร” มี ๒ กรณีดังนี้ 

๑)  มีเหตุสุดวิสัย ทําใหประเมินผลการเรียนไมได เชน เจ็บปวย เม่ือนักเรียนไดเขาสอบหรือสงผล 

งานท่ีติดคางอยูเสร็จเรียบรอย หรือแกปญหาเสร็จสิ้นแลว ใหไดระดับผลการเรียนตามปกติ  (ตั้งแต ๐ – ๔) 

๒)  ถาโรงเรียนพ ิจารณาแลวเหน็ว าไ มใชเห ต ุส ุดวิสัย เม่ือนักเรียนไดเข าสอบหรือส งผลงานท ี่

ต ิดค างอยูเสร็จเรียบรอยหรือแกปญหาเสร็จส ิ้นแลวให ไดระดับผลการเรียนไ มเกิน “๑”  

 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ใหดําเนินการแกไขตามสาเหตุใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น 

ถานักเรียนไมมาดําเนินการแก “ร” ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวใหเรียนซํ้ารายวิชา ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลย

พินิจของโรงเรียนท่ีจะขยายเวลาการแก “ร” ออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน แตเม่ือพนกําหนดนี้แลวใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ใหเรียนซํ้ารายวิชา ถาเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 

(๒) ใหเรียนซํ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ถาเปนรายวิชาเพ่ิมเติม โดยใหอยูใน 

ดุลยพินิจของโรงเรียน 

ในกรณีท่ีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา เรียนแทนรายวิชาใด 
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ขอ 20  การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้ 

๑) กรณีนักเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐  แตมีเวลาเรียน

ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหโรงเรียนจัดใหเรียนเพ่ิมเติมโดยใชชั่วโมงสอน ซอมเสริม 

หรือเวลาวาง หรือวันหยุด หรือมอบหมายงานใหทําจนมีเวลาเรียนครบตามท่ีกําหนดไวสําหรับ รายวิชานั้น

แลวจึงใหสอบเปนกรณีพิเศษ ผลการสอบแก “มส” ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “๑” การแก “มส” กรณี

นี้ใหกระทําใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้น ถานักเรียนไมมาดําเนินการแก  “มส” ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวนี้

ใหเรียนซํ้า ยกเวน มีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนท่ีจะขยาย เวลาการแก “มส” ออกไปอีกไม

เกิน ๑ ภาคเรียน แตเม่ือพนกําหนดนี้แลว ใหปฏิบัติดังนี้ 

 ใหเรียนซํ้ารายวิชา ถาเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 

 ใหเรียนซํ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ถาเปนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยใหอยูใน

ดุลยพินิจของโรงเรียน 

๒) กรณีนักเรียนไดผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรียน

ท้ังหมด  ใหโรงเรียนจัดใหเรียนซํ้าในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนรายวิชาใหมไดสําหรับ

รายวิชาเพ่ิมเติมเทานั้น 

ในกรณีท่ีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวาเรียนแทนรายวิชาใด 

 

 

 
 
 

ขอ ๒1  การเปลีย่นผลการเรยีน “มผ” 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กําหนดใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนานักเรียน ๓ กิจกรรม คือ 

๑) กิจกรรมแนะแนว 

๒) กิจกรรมนักเรียน ซึ ่งประกอบดวย กิจกรรมลูกเสือ โดยนักเรียนระดับชั ้น

มัธยมศึกษาตอนตน หรือนักศึกษาวิชาทหาร โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเลือกเขา

รวมกิจกรรมชมุนุมหรือชมรมอีก ๑ กิจกรรม 

๓) กิจกรรมเพ่ือส ังคมและสาธารณประโยชน  

ในกรณีท่ีนักเรียนไดผลการเรียน “มผ” โรงเรียนตองจัดซอมเสริมใหนักเรียนทําเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน จนครบตามเวลาท่ีกําหนด หรือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีตองปรับปรุง แกไข 

แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เปน “ผ” ท้ังนี้ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุ

สุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียน 

 

ในกรณีภาคเรียนท่ี 2 หากนักเรียนยังมีผลการเรียน “0” “ร” “มส” ใหดําเนินการใหเสร็จ
สิ้นกอนเปดเรียนปการศึกษาถัดไป  โรงเรียนอาจเปดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนเพ่ือแกไขผลการ
เรียนของนักเรียนได   
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หมวดท่ี  4 
เกณฑการจบระดับการศึกษา 

 

ขอ ๒2  การเลื่อนชั้น 

เม่ือส ิ้นปการศึกษา นักเร ียนจะไดรับการเล ื่อนช ั้น ตองมีค ุณสมบ ัต ิตามเกณฑ ด ังตอไปนี้ 

๒2.๑ นักเรียนมีเวลาเรียนตลอดปการศึกษาไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรยีนท้ังหมด 

๒2.๒ รายวิชาพ้ืนฐาน  ไดรับการต ดัส ินผลการเร ียนผ านทุกรายวิชา 

๒2.๓ รายวิชาเพ่ิมเติม  ไดรับการต ดัส ินผลการเรียนผ านตามเกณฑท่ีโรงเรียนกำหนด 

๒2.๔ นักเรียนตองไดรับการประเมินการอาน ค ิดวิเคราะห และเขียน การประเมิน

ค ุณลักษณะอันพึงประสงค  การประเมินสมรรถนะสําคัญของนักเรียน การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน โดย

ตองมีผลการประเมินในระดับผ าน 

๒2.๕  ระดับผลการเรียนเฉล ี่ยในปการศึกษานั้นควรได  ไมต่ํากวา 2.๐0 

 ท้ังนี้ ถานักเรียนมีขอบกพรองเพียงเล็กนอย และพิจารณาเห ็นวาสามารถพัฒนาและสอน

ซอมเสริมได ควรผอนผ ันให เลื่อนช ั้นได 

 

ขอ ๒3 การเลื่อนชั้นกลางปการศึกษา 

ในกรณีท่ีนักเรียนมีหลักฐานการเรียนรูท่ีแสดงวามีความสามารถดีเลิศ โรงเรียนอาจใหโอกาส

นักเรียนเลื่อนชั้นกลางปการศึกษา โดยใหคณะกรรมการประกอบดวยฝายวิชาการของโรงเรียนและผูแทนของตน

สังกัด ประเมินนักเรียนและตรวจสอบคุณสมบัติใหครบถวน ตามเง่ือนไขท้ัง ๓ ประการ ตอไปนี ้

(๑) มีผลการเรียนในปการศึกษาท่ีผานมาและมีผลการเรียนระหวางปท่ีกําลังศึกษาอยู

ในเกณฑดีเยี่ยม 

(๒) มีวุฒิภาวะเหมาะสมท่ีจะเรียนในชั้นท่ีสูงข้ึน 

(๓) ผานการประเมินผลความรูความสามารถทุกรายวิชาของชั้นปท่ีเรียนปจจุบันและ

ความรูความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นปท่ีจะเลื่อนข้ึน การอนุมัติใหเลื่อนชั้นกลางปการศึกษา

ไปเรียนชั้นสูงข้ึนได ๑ ระดับชั้นนี้  ตองไดรับการยินยอมจากนักเรียนและผูปกครอง  และตองดําเนินการให

เสร็จสิ้นกอนเปดภาคเรียนท่ี ๒ ของปการศึกษานั้น 

 
ขอ 24 การเรียนซํ้า 

24.๑ นักเรียนท ี่ไมผานรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียน ใน

ระดับชั้นที่สูงขึ้น  ใหคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้งพิจารณาใหเรียนซํ้าได    โดยใหคำนึงถึงวุฒิภาวะ และ

ความรูความสามารถของนักเรียนเป น็สำคัญ โรงเรียนจะจ ัดใหนักเรียน เรียนซํ้าใน ๒ กรณ ี ดังนี้ 

กรณีท่ี ๑ เรียนซํ้ารายวิชา หากนักเรียนไดรับการสอนซอมเสริมและสอบแกตัว ๒ 

ครั้งแลวไมผานเกณฑการประเมิน ใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น ท้ังนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนในการจัดใหเรียน

ซํ้า ในชวงใดชวงหนึ่งท่ีโรงเรียนเห็นวาเหมาะสม 
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กรณ ีท ี่ ๒ เรียนซํ้าชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ 

 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นต่ํากวา 2.๐๐ และ

มีแนวโนม วาจะเป ็นปญหาตอการเรียนในระดับช ั้นท ี่ส ูงข้ึน 

 นักเรียนมีผลการเรียน ๐ , ร , มส, มผ. ตั้งแต ๙ รายวิชาขึ้นไปของ

จำ นวน รายวชิาและกิจกรรมพัฒนานักเรียน ท่ีนักเรียนไดลงทะเบียนเรียนไปแลวท้ังหมด 

ท้ังนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือท้ัง ๒ ลักษณะ ใหโรงเรียนแตงตั้ง คณะกรรมการ

พิจารณา หากเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรก็ใหซํ้าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใชผลการเรียนใหมแทน 

หากพิจารณาแลวไมตองเรียนซํ้าชั้น ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนในการแกไขผลการเรียน 

 

24.๒ นักเรียนท่ีไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการเลื่อนชั้นเรียน และควรใหเรียนซํ้าชั้นนั้น 

คณะกรรมการ/ฝายวิชาการอาจใชดุลพินิจใหเลื่อนชั้นได หากพิจารณาวานักเรียนมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑)   มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐  อันเนื่องจากสาเหตุจําเปน หรือเหตุสุดวิสัย แตมี

คุณสมบัติตามเกณฑการเลื่อนชั้นตามขออ่ืนๆ ครบถวน 

(๒) นักเรียนมีผลการประเมินผาน มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดไมถึงเกณฑ ตามท่ี

โรงเรียนกําหนดในแตละรายวิชา แตเห็นวาสามารถสอนซอมเสริมไดในปการศึกษานั้น และมีคุณสมบัติตาม

เกณฑการเลื่อนชั้นในขออ่ืนๆ ครบถวน 

(๓) นักเรียน มีผลการประเมินรายวิชาในกลุมสาระภาษาไทย คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยูในระดับผาน 

24.๓  กอนท่ีจะใหนักเรียนเรียนซํ้าชั้น คณะกรรมการ / ฝายวิชาการ ควรแจงใหผูปกครอง

และนักเรียนทราบเหตุผลของการเรียนซํ้าชั้น 
 

ขอ 25   เกณฑการจบระดับการศึกษาภาคบังคับ 
25.๑) นักเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หนวยกิต 

และรายว ิชาเพ่ิมเติม ตามโรงเรียนกำหนด 

25.๒) นักเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 96 หนวยกิต โดยเปน

รายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเต ิมไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

25.๓) นักเรียน มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมินข้ึนไป 

25.๔) นักเรียน มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมินข้ึนไป 

25.๕) นักเรียน มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของนักเรียน ในระดับผานเกณฑการประเมินข้ึนไป 

25.6) นักเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนานักเรียน โดยมีเวลาเขารวมกิจกรรมตลอดหลักสูตร    

ไมนอยกวา ๓๖๐ ชั่วโมง และมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินทุกกิจกรรม
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ขอ 26  เกณฑการจบการศึกษาภาคพ้ืนฐาน 

26.๑) นักเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หนวยกิต 

และรายวิชาเพ่ิมเต ิมตามโรงเรียนกำหนด 

26.๒) นักเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 123 หนวยกิต (แผนวิทย – คณิต) 

และนักเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 83 หนวยกิต (แผนศิลป – ภาษา)  โดยเปนรายวิชา

พ้ืนฐาน ๖๖ หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 57 หนวยกิต (แผนวิทย - คณิต) และรายวิชาเพ่ิมเติมไม

นอยกวา 42 หนวยกิต (แผนศิลป – ภาษา) 

26.๓) นักเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับ ผานเกณฑการประเมินข้ึนไป 

26.๔) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมินข้ึนไป 

26.๕) นักเรียน มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ในระดับผานเกณฑการประเมินข้ึนไป 

26.6) นักเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนานักเรียนโดยมีเวลาเขารวมกิจกรรมตลอดหลักสูตร       

ไมนอยกวา ๓๖๐ ชั่วโมงและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินทุกกิจกรรม 

 
หมวดท่ี  ๕  

การเทียบโอนผลการเรียน 

ขอ 27 การเทียบโอนผลการเรียน 
ใหคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนจำนวนไมนอยกวา ๓ คน และไมเกิน ๕ คน ท ี่

โรงเรียนแตงตั้งมีหนาที่เทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนจากโรงเรียนในกรณีตางๆ ไดแก การยายโรงเรียน 
การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักส ูตร การละท ิ้งการศึกษา และการขอกลับเขารับการศึกษาตอ 
การศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอในประเทศ  นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอน ความรู ทักษะ 
ประสบการณจากแหลงการเรียนรู อ่ืน ๆ เชน  สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝกอบรม
อาชีพ  การจ ัดการศึกษาโดยครอบครวั เป ็นตน 

ขอ 28  แนวทางในการเทียบโอนผลการเรียน  ดำเนินการดังนี้ 

(๑) กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ใหนำรายวิชาหรือหนวยกิตท ี่ม ี

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู/จุดประสงค/เน ือ้หาท ี่สอดคลองกัน ไม น อยกว ารอยละ ๖๐               

มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองก ับหลักส ูตรท่ีรับเท ียบโอน 

(๒) กรณีการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ ใหพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถามี) 

โดยใหมีการประเมินดวยเครื่องมือท่ีหลากหลาย และใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร ท่ีรับเทียบโอน 

(๓) กรณีการเทียบโอนท่ีนักเรียนเขาโครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศ ใหดําเนินการตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิารเรื่องหลกัการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน 

ขอ 29  การดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ใหคณะกรรมการเทียบโอนดำ เนินการในชวงกอน

เปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกท่ีโรงเรียนรับผ ูขอเทียบโอนเปนนักเรียน ท้ังนี้นักเรียนท่ีไดรับการ

เทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในโรงเรียนอยางนอย ๑ ภาคเรียน โดยคณะกรรมการเทียบโอน

ควรกำหนดรายวิชา  จำนวนหนวยกิต ท ี่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
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ขอ ๓0 การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนรู ใหคณะกรรมการเทียบโอนพิจารณาดังตอไปนี้ 

(๑)  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซ่ึงจะใหขอมูลท่ีแสดงความรู ความสามารถของนักเรียนในดานตางๆ  

(๒)  พิจารณาจากความรู ประสบการณ ตรงจากการปฏบิ ัต ิจริง การทดสอบ การส ัมภาษณ  เปนตน 

(๓)  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบ ัต ิจริง 

ขอ ๓1 วิธ ีการและแนวทางการเท ียบโอนผลการเรียน ใหเป ็นไปตามหล ักการและแนวทางการ เทียบ

โอนผลการเร ยีน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญา ประกาศ ณ วันท ี่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐และแนว

ปฏิบัติที่เกี ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบระดับการศึกษาข้ันพ ื้นฐาน ซ่ึงจ ัดทำโดย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ ื้นฐาน (ส ิงหาคม ๒๕๔๙) 

 

หมวดท่ี  ๖ 

เอกสารหลักฐานการศ ึกษา 

ขอ ๓2  โรงเรียนจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา เพ่ือใชในการดําเนินงานดานตางๆ ของการ             

จัดการศึกษาดังนี้ 

๓2.๑ เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ประกอบดวย 

 ๓2.๑.๑  ระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.๑) 

 ๓2.๑.๒ ประกาศนยีบัตร  (ปพ.๒) 

 ๓2.๑.๓  แบบรายงานผ ูสำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

รายละเอียดของเอกสารหลักฐานแต ละประเภท มีดังนี ้

๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เปนเอกสารเพ่ือแสดงผลการเรียนและรับรองผลการ 

เรียนของนักเรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงคของโรงเรียนและผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน โรงเรียนจะตองบันทึกขอมูล และออก

เอกสารนี้ใหนักเรียนเปนรายบุคคล เม่ือนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือเม่ือลาออก

จากโรงเรียนในทุกกรณี เพ่ือใชแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  

๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒) ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) เปนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของ    

ผูจบการศึกษาท่ีโรงเรียนใหไวแกผูจบการศึกษาภาคบังคับ และผูสําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓) แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เปนเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของนักเรียน โดยบันทึกรายชื่อและขอมูลทางการศึกษาของผูจบการศึกษาภาคบังคับ    

(ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3) และผูจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6) ใชเปนเอกสารสําหรับตัดสิน 

เสนออนุมัติผลการเรียนใหผูเรียนเปนผูสําเร็จการศึกษาและใชในการตรวจสอบยืนยันและรับรองความสําเร็จ

และวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาแตละคนตลอดไป 
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๓2.๒ เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนกําหนด  ประกอบดวย 

๓2.๒.๑  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค (ปพ.๔) เปน

เอกสารรายงานพัฒนาการดานคุณลักษณะของผูเรียนเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค ท่ีโรงเรียนกําหนดข้ึนเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนพิเศษ เพ่ือการแกปญหาหรือสรางเอกลักษณใหผูเรียน

ตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา เปนการรายงานผลการประเมินท่ีแสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในแตละชวงชั้น โรงเรียนตองจัดทําเอกสารนี้ใหนักเรียน   

ทุก ๆ คน ควบคูกับระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนเพ่ือนําไปใชเปนหลักฐานแสดงคุณลักษณะของ

นักเรียนเพ่ือประกอบการสมัครศึกษาตอหรือสมัครทํางาน 

๓2.๒.๒  เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน (ปพ.๕) เปนเอกสารสําหรับ

ครูผูสอนใชบันทึกเวลาเรียน ขอมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู ขอมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของนักเรียนแตละคนท่ีเรียนในหองเรียนกลุมเดียวกัน เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ปรับปรุง แกไข สงเสริมและตัดสินผลการเรียน รวมท้ังใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการ

เรียน การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแตละคน 

๓2.๒.๓  เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล (ปพ.๖)  เปนเอกสาร
สําหรับบันทึกขอมูลเก่ียวกับผลการเรียน พัฒนาการในดานตาง ๆ และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแตละคน 

๓2.๒.๔  ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.๗) เปนเอกสารท่ีสถานศึกษาออกใหนักเรียนเปน
การเฉพาะกิจ เพ่ือรับรองสถานภาพทางการศึกษาของนักเรียนเปนการชั่วคราว ท้ังกรณีนักเรียนยังไมสําเร็จ
การศึกษาและสําเร็จการศึกษาแลว 

๓2.๒.๕  เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.๘) )  เปนเอกสารสําหรับบันทึกขอมูลเก่ียวกับ
พัฒนาการและผลงานดานตาง  ๆของนักเรียนท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบาน เพ่ือประโยชนในการแนะแนวนักเรียนในทุก  ๆดาน 

๓2.๒.๖  เอกสารแสดงผลการเรียนรูรายวิชา (ปพ.๙) เปนสมุดบันทึกผลการเรียนรูท่ี

โรงเรียนจัดทําข้ึนเพ่ือบันทึกรายการรายวิชาตาง ๆ ท่ีนักเรียนจะตองเรียนในแตละชวงชั้น ตามโครงสราง

หลักสูตรของโรงเรียน พรอมดวยผลการประเมินผลการเรียนของแตละรายวิชา และโรงเรียน ออกใหนักเรียน

สําหรับใชศึกษาและนําไปแสดงใหบุคคลหรือหนวยงานท่ีสนใจไดทราบโครงสรางหลักสูตรและรายละเอียดของ

รายวิชาตาง ๆ ของโรงเรียน พรอมดวยผลการเรียนของนักเรียนจากการเรียนแตละรายวิชา กรณีท่ีนักเรียนเรียน

ยายสถานศึกษาขอมูลในสมุดบันทึกผลการเรียนรูจะเปนประโยชนในการนําไปใชเปนขอมูลในการเทียบโอนผล

การเรียนจากสถานศึกษาเดิมไปเปนผลการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหม 
 

หมวดท่ี  ๗ 

การรายงานผลการเรียน 

ขอ  ๓3  ใหครูผูสอน/ครูท่ีปรึกษา/ผูเก่ียวของ จัดทํารายงานความกาวหนาของนักเรียนดังนี้  

๓3.๑  ขอมูลระดับชั้นเรียน ประกอบดวย เวลามาเรียน ผลการประเมินความรูความสามารถ 
พฤติกรรมการเรียน ความประพฤติ และผลงานในการเรียนของนักเรียน เปนขอมูลสําหรับรายงานใหผูมีสวน
เก่ียวของ ไดแก นักเรียน ครูผูสอนและผูปกครอง ไดรับทราบความกาวหนา ความสําเร็จในการเรียนของ
นักเรียนเพ่ือนําไปใชในการวางแผนกําหนดเปาหมายและวิธีการในการพัฒนานักเรียน 
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๓3.๒ ขอมูลระดับโรงเรียน ประกอบดวย ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุมสาระ

การเรียนรู ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญของนักเรียน ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนรายป/รายภาค ผลการประเมิน
ความกาวหนาในการเรียนรูรายป/รายภาค โดยรวมของโรงเรียนเพ่ือใชเปนขอมูลและสารสนเทศในการพัฒนา การ
เรียน การสอนและคุณภาพของนักเรียน ใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด การตัดสินการเลื่อนชั้นและการ
ซอมเสริมนักเรียนท่ีมีขอบกพรองใหผานระดับชั้นและเปนขอมูลในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 

๓3.3 ขอมูลผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ  ไดแก ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนดวย
แบบประเมินท่ีเปนมาตรฐานระดับชาติในกลุมสาระการเรียนรูท่ีสําคัญในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี  ๖ ซ่ึงดําเนินการโดยหนวยงานระดับชาติ เปนขอมูลท่ีผูเก่ียวของใชวางแผนและดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาของนักเรียนโรงเรียน และ
ประเทศชาติ  รวมท้ังนําไปรายงาน ในเอกสารหลักฐานการศึกษาของนักเรียน 

๓3.4 ขอมูลพัฒนาการของนักเรียนดานอ่ืนๆ ประกอบดวย ขอมูลเก่ียวกับพัฒนาการทางดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและพฤติกรรมตางๆ เปนขอมูลสวนหนึ่งของการแนะแนวและจัดระบบการดูแล
ชวยเหลือเพ่ือแจงใหนักเรียน ครูผูสอน ผูปกครองและผูเก่ียวของไดรับทราบขอมูล โดยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบแตละ
ฝายนําไปใชปรับปรุงแกไขและพัฒนานักเรียนใหเกิดพัฒนาการอยางถูกตอง เหมาะสม รวมท้ังนําไปจัดทําเอกสาร
หลักฐานแสดงพัฒนาการของนักเรียน 

ขอ 34  ลักษณะขอมูลสำหรับการรายงาน 
การรายงานผลการเรียน จะคํานึงถึงประสิทธิภาพของการรายงานและการนําขอมูล ไปใชประโยชน

ของผูรับรายงานแตละฝาย สามารถรายงานเปนตัวเลข ตัวอักษร คํา หรือขอความท่ีเปนตัวแทนระดับความรู 
ความสามารถ ของนักเรียนท่ีเกิดจากการประมวลผล สรุปตัดสินขอมูลผลการเรียนรู ของนักเรียน ไดแก 

(๑) คะแนนท ี่ไดกับคะแนนเต็ม 
(๒) คะแนนรอยละ 
(๓) ระดับผลการเรียน “๐ – ๔” (๘ ระดับ) และผลการเรียนท่ีมีเง่ือนไข “ผ” “มผ” “ร” “มส” 
(๔) ผลการประเมินค ุณภาพ “ดีเยี่ยม”  “ด ี”  “ผ าน” 
(๕) ผลการตัดส ินผ านระดับชัน้ “ผ าน”  “ไมผาน 

 

หมวดท่ี  ๘  

บทเฉพาะกาล 

ขอ 35  ใหใชระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรู  หลักสูตรโรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) พ.ศ. ๒๕64 ต ั้งแตปการศึกษา  ๒๕64 เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี    8    มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 
  

(นายศุภกิจ   จนัทรตรี) 

ผูอำนวยการโรงเรยีนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี
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แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรยีนรู 
งานทะเบียนและวดัผล  ฝายวิชาการ 
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แนวปฏิบ ัต ิเกี่ยวก ับการเรียนการสอนและงานทะเบียนและว ัดผล 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี

กิจกรรม แนวปฏิบัติ 

การเตรียมการสอน 1. ครูท่ีปรึกษาวิเคราะห นักเรียนรายบุคคล (นักเรียนท่ีปรึกษา) เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน 

2. ครูผ ูสอนวิเคราะหเป าหมายหลักส ูตร มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู 
ค ุณลักษณะอันพึงประสงค  การอานค ิดวิเคราะหและเขียนสมรรถนะสำคัญของ
นักเรียน 

3. ครูผ ูสอนนำขอมูลมาวิเคราะหนักเรียนในกลุมนักเรียนท ี่สอนรายบุคคล 

4. ครูจ ัดทำแผนการจ ัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเป ็นสำค ัญครอบคล ุมสมรรถนะ 6 
สมรรถนะ ค ุณลักษณะอันพ่ึงประสงค  9 ค ุณลักษณะ เฉพาะวิชา และอานค ิด
วิเคราะหและเขียน 5 ตัวชี้วัด ตามหล ักส ูตรแกนกลางการศึกษาข ั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับหลักส ูตรโรงเรียน   

5. ในรายวิชาเดียวกัน ครูควรกําหนดกรอบการวัดและประเมินผลตามตารางวิเคราะห 
โครงสรางรายวิชาเปนแนวเดียวกัน โดยเนนการประเมินผลตามสภาพจริง 

6. กรณีรายวิชาเดียวกันท่ีมีครูผ ูสอนหลายคน ครูต องจ ัดทำตารางวิเคราะหโครงสราง 
หลักส ูตรรวมกัน ซ่ึงประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดหรือ ผลการเรียนรู 
หนวยการเรียนรู คะแนนหนวยการเรียนรู (K : P : A) ให ใชแบบทดสอบกลางภาค 
ปลายภาคเรียน ช ุดเด ียวกัน มีภาระงาน ช ิ้นงานเปน ็ แนวเด ียวกันโดยใหสอดคล องกับ 
ตัวชี้วัด หรือ ผลการเรียนรู  

การลงทะเบียน 

รายวิชาเพ ิ่มเติม 

กรณ ีนักเรียนท ี่ไมลงทะเบียนรายวชิาเพ่ิม งานทะเบียนขอสงวนส ิทธิ์ในการลงทะเบียน 

ใหแกนักเรียนใหจำนวนครบตามจำนวนท่ีกำหนด ท ั้งน ี้จะประสานกับครผู ูสอนอีกทางหนึง่ 

กิจกรรมการเรียน 

   การสอน 

1. ครูผ ูสอนเขา – ออกหองสอนตรงเวลา 

2. ครูแจ งมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วดั ผลการเรยีนรู จ ุดประสงคการเรียนรู แนวการจัด 
กิจกรรมการเรยีนรู เกณฑการวัดและประเมินผลแกนักเรียน 

3. ครูจ ัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจ ัดการเรยีนรูท ี่จ ัดทำไว 

4. กรณ ีครูผ ูสอน ลา หรือไปราชการ ใหจ ัดทำบนัท ึกสอนแทน เสนอผ านหัวหน างาน   

หลักสูตรและการสอน 

5. ครูสํารวจรายชื่อนักเรียนกอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือบนัทึกการเขาเรียน
ของ นักเรียน 

6. ครูดูแล เอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคลอยางท่ัวถึง ใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 

7. ครูมีบันทึกหล ังสอนทุกแผนการจ ัดการเรียนรู 

8. ครูและนักเรยีนดูแลความเรียบรอยของหองเรียนกอนออกจากหองเรยีน เชน ปดไฟฟา 
ปดพัดลม ปดคอมพิวเตอร ปดหนาตาง ฯ 

9. ต ิดตามนักเรยีนท ี่ขาดเรยีนบอยๆ รวมมือกับครูท่ีปรึกษา / ฝ ายวชิาการ / ผูปกครอง 
    ในการแกไขป ัญหา 
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  การรายงาน 

 การหนเีรียน/ ขาด   

เร ียนของน ักเร ียน 

และการให มส. 

1. ครูผ ูสอนบันทึกการขาดเรยีน/หนีเรยีนทุกครั้งท่ีเข าสอน 

2. การติดตามและรายงานการหนีเรยีนขาดเรยีน ใหครูผ ูสอนสอบถามปญหา ประสานคร ู
ท่ีปรึกษา ตักเตือนใหคำแนะนำ  ด ังน ี้ 

2.1 กรณีขาดเรียนร อยละ 6 – 10 
0.5 หนวยกิต ค ิดเป ็นเวลา 2 ชั่วโมง 
1.0 หนวยกิต ค ิดเป ็นเวลา 3 - 5 ชั่วโมง 
1.5 หนวยกิต ค ิดเป ็นเวลา 4 - 8 ชั่วโมง 
2.0 หนวยกิต ค ิดเป ็นเวลา 5 - 11  ชัว่โมง 
5.0 หนวยกิต ค ิดเป ็นเวลา 12 – 20 ชั่วโมง 

ข้ันตอนการดําเนิน ง าน  

1. ครูผ ูสอนรายงานฝายวชิาการ ตามแบบรายงานท่ีกำหนด / ประสานงานครูท่ีปรึกษา 

2. ฝายวิชาการทำหน ังส ือราชการแจ งผ ูปกครองน ักเรียนและน กัเรียนทำพันธส ัญญาครั้งท ี่ 1 

2.2 ขาดเรียนร อยละ 11 - 20 
0.5 หนวยกิต ค ิดเป ็นเวลา 3  ชั่วโมง 
1.0 หนวยกิต ค ิดเป ็นเวลา 6 - 8 ชั่วโมง 
1.5 หนวยกิต ค ิดเป ็นเวลา 9 - 12 ชั่วโมง 
2.0 หนวยกิต ค ิดเป ็นเวลา 12 - 16 ชั่วโมง 
5.0 หนวยกิต ค ิดเป ็นเวลา 30 - 40  ชั่วโมง 

ข้ันตอนการดําเนิน ง าน  

1. ครูผ ูสอนรายงานฝายวชิาการ 

2. ฝายวิชาการทําหนังสือราชการเชิญผูปกครองพบและนักเรียนทําพันธสัญญาครั้งท่ี 2 
โดยครูผูสอน / ครูท่ีปรึกษาเขารวมประชุม 

2.3 ขาดเรียนเก ินร อยละ 20 
0.5 หนวยกิตค ิดเป ็นเวลามากกวา 4 ชั่วโมง 
1.0 หนวยกิตค ิดเป ็นเวลามากกวา 8 ชั่วโมง 
1.5 หนวยกิตค ิดเป ็นเวลามากกวา 12  ชั่วโมง 
2.0 หนวยกิตค ิดเป ็นเวลามากกวา 16  ชั่วโมง 
5.0 หนวยกิตค ิดเป ็นเวลามากกวา 40   ชัว่โมง 

ข้ันตอนการดําเนิน ง าน 

1. ครูผ ูสอนส งรายชื่อนักเรยีนท่ีมีเวลาเรยีนไมถ ึงรอยละ 80 

2. งานวัดผลประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม ถึงรอยละ 80 

3. นักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไมถ ึงรอยละ 80 ยื่นคำรองขอมีส ิทธิ์สอบ 

4. คณะกรรมการพิจารณาคำรองขอมีส ิทธิ์สอบ 
5. ประกาศรายชื่อนักเรียนท ี่ไมมีส ิทธิ์สอบ 
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การสอบ/ 

กลางภาคเรียน/ 

ปลายภาคเรียน 

ทุกรายวชิาตองมีการวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรยีน 

1. การสอบในตาราง 

1.1  สอบรายวชิาพ้ืนฐานทุกรายวิชา ยกเวนวชิาพลศึกษาและการงานอาชีพ 
1.2  รายว ิชาเพ่ิมเติมท ี่สำคัญ เชน คณ ิตศาสตรเพ่ิมเติม  วทิยาศาสตรเพ่ิมเติม 

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม เปนตน 
2. การสอบนอกตาราง 

2.1  ทุกรายวชิาท ี่ไมได สอบในตาราง จะตองสอบนอกตารางโดยครผู ูสอน 

       กําหนด วัน – เวลาในการสอบเอง 
2.2 ครูผ ูสอนจะตองแจ งกำหนดการสอบใหนักเรียนทราบลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห 

-  หากนกัเรียนไมได เขาสอบตามกำหนดจะต องดําเนินการใหเสร็จส้ินกอนวัน 
สอบกลางภาค / ปลายภาคตามตารางสอบของวิชาการ 
3. กรณีนักเรียนขาดสอบ 

3.1 กลางภาคเรยีน  นักเรียนนำหลักฐานสาเหตุการขาดสอบมายื่นตองานวัดผล       
แลวนําใบขอสอบยืน่ตอครูประจำ วชิาเพ่ือดำเนนิการสอบ 

3.2 สอบปลายภาค นักเรียนนําหลักฐานสาเหตุการขาดสอบมายื่นตองานวัดผล 
งานวัดผลจะเปนผูดําเนินการจัดสอบ 

การจ ัดทำขอสอบ 1. ขอสอบท ี่ใช สอบตองตรงตามมาตรฐานการเรียนรู / ตวัชีว้ัด / ผลการเรยีนรูท่ีระบุใน 

ตารางวิเคราะหและแผนการประเมินผลท่ีแนบท าย ปพ.5 

2. ขอสอบท ั้งฉบ ับตองผ านการหาค ุณภาพของขอสอบอยางนอย คือ หาค า IOC  (คาความ
เท่ียงตรงของแบบทดสอบ หรือคาสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา) 

3. ขอสอบควรมีการกระจายทุกพ ุทธิพ ิสัย 6 พฤติกรรม (ความรู ความจำ ความ
เข าใจ การนำไปใชวิเคราะห ส ังเคราะห ประเมินค า) 

4. ตัวโจทย ตัวเลือก พิมพ ดวยแบบอักษร TH Sarabun ขนาดตวัอักษรขนาด 16 Piont 

5. ฟอรมสวนหนาควรเป ็นรูปแบบตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
6. เวลาท ี่ใช ในการสอบ รายวิชาท ี่มี  0.5  หนวยกิต ใชเวลาอย างนอย 30 นาท ี 

รายวิชาท่ีมี 1.0  หนวยกิต  ใชเวลาอยางนอย 60 นาท ี 
รายวิชาท ี่มี 1.5 หน วยก ิต ใช เวลาอยางน อย 60 - 90 นาท ี 
รายวิชาท่ีมี 2.0 หนวยกิต  ใชเวลาอยางนอย 90 - 120 นาที 
รายวิชาท่ีมี 5.0 หนวยกิต  ใชเวลาอยางนอย 30 นาที
(เนื่องจากเปนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา) 

7. ตองแจ งเวลาสอบใหงานวดัผลทราบภายในเวลาท่ีกําหนดตามแบบสำรวจเวลาสอบ 

8. การจัดทําขอสอบตองมีท้ังแบบปรนัยและอัตนัยโดยมีสัดสวนของคะแนนแบบปรนัย 70 
อัตนัย 30 (ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการ
ใชขอสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพนักเรียน) 
9. ระด ับช ั้นมัธยมศึกษาตอนตน ขอสอบปรน ัย มี 4 ต ัวเล ือก ระด ับช ั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ขอสอบปรน ัย มี 5 ต ัวเล ือก 
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อ ัตราสวนคะแนน 

การว ัดประเมินผล 

คะแนนระหวางเรียน + สอบกลางภาค : สอบปลายภาค 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ 
เปน 70 : 30  
เทคโนโลยีและกลุมวิชาโครงงานวิทยาศาสตร การงานอาชีพ ศิลปะ และสุขศึกษาและ
พลศึกษา  เปน 80 : 20 

การค ุมสอบ 1. กรรมการคุมสอบใหไปถึงหองสอบกอนเวลาอยางนอย 15 นาที 
2. ตรวจสอบความเรียบรอยของท่ีนั่งสอบ แจงตําแหนงท่ีนั่งผูเขาสอบ รายวิชาท่ีสอบใน  

แตละวันบนกระดาน 
3. เม่ือถึงเวลาสอบ หากหองสอบใดมีกรรมการคุมสอบไมครบใหถือวาคนท่ีขาดไปนั้นไม 

ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย ใหกรรมการคุมสอบหองดังกลาวท่ีมาปฏิบัติงาน แจง 
ฝายวิชาการทันที 

4. ประกาศใหนักเรียนปฏิบัติดังนี้ 

4.1 ปดโทรศัพทมือถือและเครื่องมือสื่อสารอิเลคทรอนิกสอ่ืนๆ แตอนุญาตใหนักเรียน 
นํากระเปาเงิน โทรศัพทและทรัพยสินมีคาเขาหองสอบได โดยใหวางไวใตโตะท่ีนั่ง 
สอบใหเรียบรอย ผูใดฝาฝนถือวาทุจริตในการสอบ 

4.2 เม่ือสอบเสร็จแลวหามนั่งรออยูหนาหองสอบ ใหออกไปนอกบริเวณหนาหองสอบ 
เพ่ือไมใหรบกวนสมาธิผูสอบคนอ่ืนๆ 

5. ดูแล กํากับใหนักเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการสอบอยางเครงครัดระหวางการสอบ 
ไมอนุญาตใหนักเรียนออกจากหองสอบยกเวนเหตุสุดวิสัย 

6. กรรมการคุมหองสอบจะตองอยูในหองสอบ และไมควรทํากิจกรรมอ่ืนระหวางคุมหอง 
สอบกรณีมีความจําเปนตองออกไปทําธุระสวนตัวไมควรนานเกินไปและใหแจงให 
กรรมการคุมหองสอบเดียวกันทราบ 

7. กรรมการคุมหองสอบไมกระทําการอันเปนการรบกวนสมาธิของผูสอบ เชน ครูแกไข 
ขอสอบ ครูทวงงานนักเรียนในหองสอบ เปนตน 

8. ควบคุมเวลาสอบใหเปนไปตามตารางสอบ 

9. ใหนักเรียนลงชื่อเขาสอบตามแบบบันทึกเขาสอบไวเปนหลักฐาน กรณีนักเรียนขาดสอบ 
ใหครูผูคุมสอบใชปากกาแดงขีดและเขียนวา “ขาดสอบ” 

10. กรณีจํานวนกระดาษคําตอบและ/หรือขอสอบไมพอ และ/หรือ มีปญหาอ่ืนๆ ให 
กรรมการคุมหองสอบ แจงกรรมการกลาง 

11. กรณีนักเรียนมาสอบชาเกิน 20 นาที ใหกรรมการคุมหองสอบ ติดตองานวิชาการ 
เพ่ือพิจารณาตัดสินวาอนุญาตเขาหองสอบไดหรือไม 

12. นักเรียนจะออกหองสอบไดตองใชเวลาทําขอ สอบ 2 ใน 3 ของ เวลา สอบแตละ ราย 
วิชา เชน กําหนดเวลาสอบ 30 นาที นักเรียนตองใชเวลาทําขอสอบอยางนอย 20 นาที 

13. กรณีนักเรียนทุจริตหรือละเมิดขอปฏิบัติเก่ียวกับการสอบ ใหบันทึกแจงประธาน 
กรรมการอํานวยการสอบ โดยใหนักเรียนท่ีทุจริตหรือละเมิดขอปฏิบัติเก่ียวกับการสอบลง
ชื่อรับทราบ และกรรมการคุมหองสอบท้ังสองคนลงชื่อแลวนําบันทึกขอความดังกลาวสง 
ฝายวิชาการ  พรอมกระดาษคําตอบและ/หรือหลักฐานการทุจริตของนักเรียน 
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 14. การเก็บรวบรวมกระดาษคำตอบ และ/หรือขอสอบให จ ัดเรียงด ังน ี้ 

14.1 กระดาษคำตอบ เรยีงลำดับเลขท ี่จากนอยไปหามาก กรณีมีนักเรียนขาดสอบ
ให กรรมการคุมหองสอบแทรกกระดาษคำ ตอบและข ีดครอมวา “ขาดสอบ” 
พรอมท ั้งเขียนรายละเอียดในปะหน าขอสอบใหช ัดเจน ครบถวน แลวเย็บปก 
กระดาษคำตอบ 

14.2 กรรมการคุมหองสอบท้ัง 3 คน ลงช ื่อในใบปะหนากระดาษคำตอบทุกรายวชิา 

14.3 ขอสอบ ใหเก็บคืนทุกรายวิชาโดยตรวจนับใหตรงตามจํานวนท่ีระบุไวหนาซอง
ขอสอบ 

15. กรรมการคุมหองสอบท่ีมีเหต ุความจำเปนไมสามารถปฏิบ ัติงาน คำ สั่ง ไ ด ใหช ี้แจง  

 เหตุผ ลผ าน ฝายวชิาการพร อมท้ัง เสน อชื่อ ผ ูคุม สอ บแทน หรอืสับ เปลีย่น คร ูผ ูคุมสอ บ เพ่ือขอ 
อนุมัต ิตอผูอำนวยการโรงเรียน (ตามแบบบ ันทึกข อความขอส ับเปลี่ยนวันคุมหองสอบ) 

การตรวจ 

กระดาษคำตอบ 

1. ครูผ ูสอนตองตรวจกระดาษคำตอบดวยตนเอง 
2. บ ันทึกคะแนนลงในแบบบนัทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ.5) และตรวจสอบ
ความถูกตอง 
3. ครูผ ูสอนเก็บหลักฐานกระดาษคำตอบไวอยางนอย 1 ปการศึกษาเพ่ือการ

ตรวจสอบ เม่ือมีการรองขอจากผูปกครองและ/หรือผ ูท่ีเก่ียวของ 

การรายงานคะแนน 

คร ึ่งภาคเรียน 

1. ท ุกรายวิชาต องมีการรายงานคะแนนครึ่งภาคเรียน ประกอบด วยคะแนนหน วยการเรียน 
และคะแนนกลางภาคเรียน รายว ิชาเด ียวกันจำนวนหน วยการเรียนและคะแนนเต ็ม 
(K:P:A) ต องเท ากัน 

 2. ครูผูสอนสงผลการเรียนตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ท่ีงานทะเบียนและวัดผล 
3. ครูผ ูสอนแจ งคะแนนรวม/ภาระงาน/ช ิ้นงานท ี่ค างส ง เพ่ือให โอกาสน ักเรียนปรบัปรุงผลงาน 
4. หล ังการรายงานผลครึง่ภาคเรียนหากมีการซอมเสริม หรอืส งภาระงานช ิ้นงาน หรือ 

ปรับปรุงผลงาน ค ุณครูสามารถปรับปรุงคะแนน คะแนนกลางภาคได ครึ่งหนึ่งของ 
คะแนนเต็ม สวนคะแนนหนวยการเรียนปรับปรุงได ตามความเหมาะสม 

 
การสงผลการ 

ประเมินรายวิชา และ 
ปพ.5 

1. ครูผูสอนสงคะแนนท่ีเปนผลการประเมินของนักเรียน ตามวัน เวลาท่ีกําหนด โดยสงเลม 
แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรยีน (ปพ. 5) ท่ีงานทะเบียนและวัดผล โดย 
1.1 กลุมสาระฯ เปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตองของแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน (ปพ. 5) และบันทึกขอบกพรองตามแบบรายงานการตรวจ แบบบันทึกผลการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ. 5) ตามเวลาท่ีกําหนด 

1.2 งานทะเบียนและวัดผลแจงครผููสอนแกไขขอบกพรอง แบบบันทึกผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน (ปพ. 5) ใหตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

1.3 ไมควรมีการแกไขผลการเรียนของนักเรียนหลังจากการสรุปประมวลผลเรียบรอยแลว 
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คณะผูจัดทํา 
คณะที่ปรึกษา 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. นายศุภกิจ  จันทรตรี       ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นางรัชณีวรรณ    สันตะวงศ        รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
4. นายแวน  วัณณะพันธุ ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร 
5. สิบเอกบทชาย    พนยาก           ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาการกีฬา 
6. นายธีระพงษ  ธาระพันธ ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 

 
คณะกรรมการจัดทํา 
 

1. นางรัชณีวรรณ   สันตะวงศ    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ประธานกรรมการ    
2. นายแวน   วัณณะพันธุ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ รองประธานกรรมการ    
3. นายธีระพงษ    ธาระพันธ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กรรมการ 
4. จาเอกสุพิช    จันทะสิทธ์ิ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
5. นายสวิง    หนอแกว หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรรมการ 
6. นางสาวมนัสนันท   ศรีสาพันธ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี กรรมการ 
7. นายชัยนาท    จันทรกัน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ กรรมการ 
8. นางสาวเยาวลักษณ    ศิลาทะ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
9. นายศาศวัต    กันเทพา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวภัทรียา วงษศรีแกว เจาหนาท่ีงานทะเบียนและวัดผล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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