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ระเบียบโรงเรียนสตรีภูเกต็ 
ว่าด้วยการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พทุธศักราช  2551    พ.ศ. 2552 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 โดยท่ีโรงเรียนสตรีภูเก็ตไดป้ระกาศใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 
ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี วก. 293/2551  ลงวนัท่ี  11  กรกฎาคม  2551  เร่ือง ให้ใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จึงเป็นการสมควรท่ีจะก าหนดระเบียบโรงเรียนสตรีภูเก็ต
ว่าดว้ย การวดัและประเมินผลการตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อให้
สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัค าสั่งดงักล่าว 
 ฉะนั้ น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งระเบียบพระราชบัญญัติบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงวางระเบียบไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา่ ระเบียบโรงเรียนสตรีภูเก็ตวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 พ.ศ. 2552 
 ขอ้ 2  ระเบียบน้ีใหบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา  2552  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลิก ระเบียบโรงเรียนสตรีภูเก็ต วา่ดว้ย การวดัและประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร
โรงเรียนสตรีภูเก็ต พุทธศกัราช 2544 ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2548 บรรดาขอ้บงัคบั หรือค าสั่งอ่ืนใด ใน
ส่วนท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี หรือซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ี  ควบคู่กบัหลกัสูตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  พ.ศ. 2552 
 ขอ้ 5  ใหผู้อ้  านวยการโรงเรียนรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบฉบบัน้ี 
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หมวด 1 
หลกัการประเมนิผลการเรียน 

 

 ขอ้ 6  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลกัการ  ดงัน้ี 
  โรงเรียนมีหน้าท่ีวดัและประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  ทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
เป็นรายวิชาให้สอดคล้องกบั ตวัช้ีวดั/มาตรฐานการเรียนรู้ ของแต่ละกลุ่มสาระ   การเรียนรู้  โดยคิดเป็น
ชัว่โมงหรือหน่วยกิต  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามหลกัการดงัต่อไปน้ี 
  1.  ด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนของนกัเรียนทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหว่าง
เรียน และหลงัเรียน ตาม ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ของ  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ประเมินผลกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  การอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  การวดัและประเมินผลปลายภาคของ
สถานศึกษา 
  2.  การตดัสินผลการเรียน โดยพิจารณาจากเกณฑ์การผ่านตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ ของ  8  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  
การวดัและประเมินผลปลายปี/ภาค 
  3.  อนุมติัผลการผา่นระดบัชั้น  การจบการศึกษาภาคบงัคบัและการจบหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา 
 ขอ้ 7  โรงเรียนมีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ และเพื่อตดัสิน
ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเน่ือง  ของการเรียนการสอน  เป็นกลไกในการ
พฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ข  
ส่งเสริมการเรียนรู้  ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  และน าไปใชใ้นการตดัสินผลการเรียน 
 

หมวด 2 
วธิีการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

 

 ขอ้ 8  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้  ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
8.1  แจ้งให้นักเรียนทราบมาตรฐาน/ ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  

วิธีการวดัและประเมินผล  เกณฑ์การผ่านมาตรฐาน / ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ โดยก าหนดเกณฑ์การวดัและ
ประเมินเป็นร้อยละ เป็นรายวชิา รายภาค  ดงัน้ี 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียน ก าหนดสัดส่วนของการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 
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 1. การวดัและประเมินระหวา่งเรียน เป็นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดว้ยสัดส่วนของ 

1.1 คะแนนก่อนกลางภาค 
1.2 คะแนนกลางภาค 
1.3 คะแนนปลายภาค 
1.4 คะแนนจิตพิสัย 

 2. การวดัและประเมินผลปลายภาค เป็นการวดัและประเมินผลจากการทดสอบภาคปฏิบติัหรือภาค
ความรู้ของผูเ้รียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีก าหนดระยะเวลาไวช้ดัเจนตามตารางการวดัและประเมิน
ท่ีฝ่ายวชิาการก าหนด 
 3. การก าหนดสัดส่วนคะแนน ระหวา่งเรียน กบั ปลายภาค เป็นดงัน้ี 
 

กลุ่มสาระ ระหวา่งเรียน ปลายภาค 
1. ภาษาไทย 70 30 
2. คณิตศาสตร์ 70 30 
3. วทิยาศาสตร์ 70 30 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 70 30 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 70 20 
6. ศิลปะ 70 20 
7. การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี 70 20 
8. ภาษาต่างประเทศ 70 30 
 

โดยจะตอ้งไดรั้บผลการประเมินตั้งแต่ระดบั 1 ข้ึนไปทุกรายวชิาท่ีเป็นรายวชิาพื้นฐาน 
8.2  แจง้ใหน้กัเรียนทราบผลการเรียนรู้และเวลาร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเกณฑก์ารตดัสิน

การผา่นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นผา่นและไม่ผา่น ดงัน้ี 
  ผา่น หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ร่วมท ากิจกรรมและผา่นผลการ
เรียนรู้ของแต่ละกิจกรรม 
  ไม่ผา่น หมายถึง ผูเ้รียนไม่มีคุณสมบติัตามเกณฑ ์“ผา่น” ตามท่ีก าหนด 
      

  8.3  แจง้ใหน้กัเรียนทราบคุณลกัษณะพึงประสงค ์ ของโรงเรียน  วธีิการประเมินผล  และเกณฑ์
การตดัสิน  โดยนกัเรียนมีพฤติกรรมในแต่ละคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ก าหนด และผา่นการประเมินอยา่ง
ต่อเน่ือง  ทั้งในและนอกห้องเรียน  และมีผลการประเมินในระดบั “ดีเยีย่ม”  “ ดี”  “ผา่น” และ “ไม่ผา่น” ดงัน้ี 
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  ดีเยีย่ม หมายถึง  ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบติัจนเป็นนิสัย และ 
                                                   น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและชุมชน 
  ดี หมายถึง  ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์เพื่อให้ 
                                                    เป็นท่ียอมรับของสังคม 
  ผา่น หมายถึง   ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์เง่ือนไขท่ีก าหนด 
  ไม่ผา่น หมายถึง   ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบติัไดไ้ม่ครบตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี  
                   โรงเรียนก าหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดบั  
                   ไม่ผา่น ตั้งแต่ 1 คุณลกัษณะ 
  8.4  แจง้ใหน้กัเรียนทราบมาตรฐานการอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียน  วธีิการประเมินและ
เกณฑก์ารตดัสิน  โดยนกัเรียนมีมาตรฐานการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ผา่นการประเมินอยา่งต่อเน่ือง 
ระหวา่งเรียน และหรือการประเมินปลายภาค และมีผลการประเมินในระดบั “ดีเยีย่ม” “ ดี” “ผา่น” และ “ไม่
ผา่น” ดงัน้ี 
  ดีเยีย่ม หมายถึง เขียนส่ือความตรงประเด็นและครอบคลุม โดยใชภ้าษาท่ี  
                 ถูกตอ้ง มีล าดบัขั้นตอน/ความต่อเน่ืองในการน าเสนอ มี  
                 การส่ือความท่ีสะทอ้นการคิดสังเคราะห์/วเิคราะห์/   
     สร้างสรรคจิ์นตนาการ/การแกปั้ญหา 
  ดี หมายถึง  เขียนส่ือความตรงประเด็นและครอบคลุม โดยใชภ้าษาท่ี  
                  ถูกตอ้ง ล าดบัขั้นตอ้น/ความต่อเน่ืองในการน าเสนอไม่  
                 ครบถว้น มีการส่ือความท่ีสะทอ้นการคิดสังเคราะห์/  
      วเิคราะห์/สร้างสรรคจิ์นตนาการ/การแกปั้ญหา 
  ผา่น หมายถึง  เขียนส่ือความตรงประเด็นแต่ไม่ครอบคลุม โดยใชภ้าษา  
                  ท่ีถูกตอ้ง ล าดบัขั้นตอน/ความต่อเน่ืองในการน าเสนอไม่  
                 ครบถว้น มีการส่ือความท่ีสะทอ้นการคิดสังเคราะห์/  
      วเิคราะห์/สร้างสรรคจิ์นตนาการ 
  ไม่ผา่น หมายถึง  เขียนส่ือความไม่ตรงประเด็นและไม่ครอบคลุม ใชภ้าษา  
                  ไม่ถูกตอ้งล าดบัขั้นตอนสับสนไม่ต่อเน่ืองในการน าเสนอ   
                  มีการส่ือความท่ีสะทอ้นเพียงความรู้ความเขา้ใจ 
  8.5 ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ครูผูส้อนจะตอ้งประเมินผลก่อนเรียนเพื่อ
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทกัษะเบ้ืองตน้ของผูเ้รียน  โดยก่อนจดักิจกรรมการเรียนการสอนครูผูส้อน
จะตอ้งตรวจสอบความรู้ทกัษะ  และความรู้ต่าง ๆ ของผูเ้รียน  ท่ีเป็นพื้นฐานของเร่ืองใหม่ ๆ ดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลายและเหมาะสม 
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  8.6 ระหวา่งจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ให้ผูส้อนประเมินผลการเรียนของนกัเรียนเป็น
ระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบพฒันาการของนกัเรียนวา่บรรลุมาตรฐาน / ตวัช้ีวดั / ผลการเรียนรู้ ตามท่ีก าหนดไวใ้น
แผนการจดัการเรียนรู้  เม่ือมีนกัเรียนไม่ผา่นการประเมิน  ให้ครูจดักิจกรรมสอนซ่อมเสริมหรือพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง  และประเมินจนกวา่จะผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 ขอ้ 9  ให้โรงเรียนอนุมติัการผ่านระดับชั้น การซ ้ าชั้น  การจบการศึกษาภาคบงัคบั  และการจบ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเ้ป็นไปตามท่ีโรงเรียนก าหนดให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ขอ้ 10  ให้ใชต้วัเลขแสดงผลการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ  โดยน าคะแนนผลการประเมินระหวา่งเรียน
รวมกบัคะแนนประเมินปลายภาค  ตามสัดส่วนท่ีโรงเรียนก าหนด  แลว้น ามาเปล่ียนเป็นระดบัผลการเรียน  
โดยใชต้วัเลขแสดงระดบัผลการเรียน  8  ระดบั คือ  “4”  “3.5”  “3”  “2.5” “2”  “1.5”  “1”  “0”  ดงัน้ี 
 

ระดบัผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนน 
4 ผลการเรียนดีเยีย่ม 80 - 100 
3.5 ผลการเรียนดีมาก 75 - 79 
3 ผลการเรียนดี 70 - 74 
2.5 ผลการเรียนค่อนขา้งดี 65 - 69 
2 ผลการเรียนน่าพอใจ 60 - 64 
1.5 ผลการเรียนพอใช้ 55 - 59 
1 ผลการเรียนผา่นเกณฑข์ั้นต ่า 50- 54 
0 ผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ์ 0 - 49 

    

 ขอ้ 11  ใหใ้ชค้  าวา่  “ผา่น”  และ  “ไม่ผา่น”  แสดงผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใชค้  าวา่  “ดี
เยีย่ม”  “ดี”  และ “ผา่น” ในการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และการประเมินความสามารถในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ส าหรับการประเมินในแต่ละระดบัชั้น  และประเมินการผา่นระดบัชั้น 
 เกณฑก์ารประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละการอ่าน คิดวเิคราะห์และ
เขียน ก าหนดเกณฑแ์ละสัดส่วนของการประเมิน ดงัน้ี 
 

ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ก าหนดดงัน้ี 
 

ผลการประเมิน ความหมาย ช่วงคะแนน 
ผา่น 1. มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม 

2. ร่วมท ากิจกรรม 
3. ผา่นผลการเรียนรู้ทุกกิจกรรม 

ร้อยละ  80 
 

ร้อยละ  70 
ไม่ผา่น ไม่ผา่นเกณฑท์ั้งสองเกณฑห์รือเกณฑใ์ดเกณฑห์น่ึง  
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ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
ส าหรับแต่ละชั้นและการผา่นระดบัชั้น  ก าหนดดงัน้ี 

 

ผลการเรียน ความหมาย 
3 ดีเยีย่ม 
2 ดี 
1 ผา่น 
0 ควรปรับปรุง 

 

 ขอ้ 12  ใหแ้จง้ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล  รายงานผลการเรียนทั้ง  8  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ความสามารถในการอ่าน  คิด
วเิคราะห์  และเขียน  ใหผู้ป้กครองทราบเป็นระยะ ๆ 
 ทั้งน้ี เพื่อจุดมุ่งหมายใหท้างโรงเรียนและทางบา้นไดรั้บรู้ถึงสภาพการเรียนและการพฒันาต่าง ๆ  
ของผูเ้รียนร่วมกนั  พร้อมทั้งร่วมกนัแกปั้ญหา  และส่งเสริมผูเ้รียนไดพ้ฒันาไปตามความสามารถ  โดย
โรงเรียนจะตอ้งแจง้ผลการเรียนทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ผลการประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ความสามารถในการอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียน  ใหผู้ป้กครองทราบ  อยา่ง
นอ้ยภาคเรียนละ  1  คร้ัง 
 

หมวด  3 
การตัดสินผลการเรียน 

 

 ขอ้ 13 การพิจารณาการเล่ือนชั้นภายในชั้นปีเม่ือส้ินปีการศึกษา  โรงเรียนตอ้งจดัใหน้กัเรียนเล่ือนชั้น
ท่ีสูงข้ึนไปในชั้นปีนั้น ๆ ยกเวน้ในกรณีท่ีพบวา่นกัเรียนมีผลการประเมินไม่ผา่นเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด
และมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาเพิ่มเติมในดา้นต่าง ๆ  เป็นอยา่งมาก  ก็ใหเ้รียนซ ้ าชั้นได ้
 แนวปฏิบติัในการเล่ือนชั้น การซ ้ าชั้นเรียน การสอนซ่อมเสริมและการเปล่ียนผลการเรียน ใหย้ดึ
แนวปฏิบติัดงัน้ี 
 

แนวปฏิบัติในการเลือ่นช้ันเรียน ดังนี้ 
 1.  ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 2.  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดัและผา่นตวัช้ีวดัทุกตวัในแต่ละกลุ่มสาระ  การเรียนรู้ 
 3.  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา และมีผลการเรียนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 1.00 
 4.  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท่ี์โรงเรียนก าหนดในการ
ประเมินผลการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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 อน่ึง หากผลการประเมินผูเ้รียนไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด หรือขาดคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง และเป็น
เหตุผลท่ีไดรั้บการยกเวน้ตามท่ีโรงเรียนก าหนด รวมทั้งมีขอ้บกพร่องไม่มากนกั ซ่ึงครูผูส้อนสามารถท าการ
ซ่อมเสริมได ้ใหผู้เ้รียนมีโอกาสในการซ่อมเสริม เพื่อใหผ้า่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
  

แนวปฏิบัติในการซ ้าช้ันเรียน ดงัน้ี 
 ผูเ้รียนท่ีไม่มีคุณสมบติัตามเกณฑ์การอนุมติัเล่ือนชั้นเรียนโรงเรียนจะตอ้งจดัให้เรียนซ ้ าชั้น   
 ในกรณีท่ีผูเ้รียนขาดคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง โรงเรียนอาจใชดุ้ลพินิจใหเ้ล่ือนชั้นได ้หากพิจารณา
เห็นวา่ 
 1.  ผูเ้รียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80  อนัเน่ืองจากสาเหตุจ าเป็น  หรือเหตุสุดวสิัย   แต่มีคุณสมบติั
ตามขอ้อ่ืน ๆ ครบถว้น 

2.  ผูเ้รียนผา่นมาตรฐานและตวัช้ีวดัไม่ถึงเกณฑต์ามท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ละรายวชิา  และเห็นวา่
สามารถสอนซ่อมเสริมไดใ้นปีการศึกษาถดัไป  และมีคุณสมบติัขอ้อ่ืน ๆ  ครบถว้น 
  

แนวปฏิบัติการสอนซ่อมเสริม ดังนี้ 
 การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูเ้รียนมีความรู้/ทกัษะพื้นฐานไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาในแต่ละรายวชิานั้น ควรจดัการสอนซ่อม
เสริม ปรับความรู้/ทกัษะพื้นฐาน   
 2. การประเมินระหวา่งเรียนผูเ้รียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทกัษะกระบวนการ  หรือเจตคติ / 
คุณลกัษณะ  ท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั   
   3. ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ ์และ/หรือต ่ากวา่เกณฑก์ารประเมิน  โดยผูเ้รียนไดร้ะดบัผลการเรียน  “0” 
ตอ้งจดัการซ่อมสอนเสริมก่อนจะใหผู้เ้รียนสอบแกต้วั 
 4. ผูเ้รียนมีผลการเรียนไม่ผา่น  สามารถจดัสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน  ทั้งน้ีให้อยูใ่นดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา 
 

แนวปฏิบัติของการเปลี่ยนผลการประเมินและหรือผลการเรียน ดังนี้ 
 

แนวการเปลีย่นผลการเรียน “0” 
  สามารถด าเนินการไดด้งัน้ี 

 ผลการประเมิน “ 0 “ โรงเรียนจดัให้มีการสอนซ่อมเสริมในตวัช้ีวดัท่ีผูเ้รียนสอบไม่ผา่นก่อน แลว้
จึงสอบแกต้วัให้ และให้สอบแกต้วัไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น   
  ถา้ผูเ้รียนไม่มาด าเนินการสอบแกต้วัตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวน้ี้ ให้อยูใ่นดุลยพินิจของ
โรงเรียนท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1  ภาคเรียน ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปี
การศึกษานั้น   
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  ถา้สอบแกต้วั 2 คร้ังแลว้ ยงัไดร้ะดบัผลการเรียน “0” อีก ใหโ้รงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการแกผ้ลการเรียนของผูเ้รียนโดยปฏิบติัดงัน้ี 
  (1)  ถา้เป็นรายวชิาพื้นฐาน  ใหเ้รียนซ ้ ารายวชิา 
  (2)  ถา้เป็นรายวชิาเพิ่มเติม   ใหเ้รียนซ ้ าหรือเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่   ให้อยูใ่นดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา  
 ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่ ใหห้มายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) วา่ใหเ้รียนแทน
รายวชิาใด 
 

การเปลีย่นผลการเรียนทีม่ีเงื่อนไข “ ร “ “ มส “ หรือ “ไม่ผ่าน” สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
 

แนวการแก้ไข  “ ร ”  
 “ ร ” หมายถึง รอการตดัสินและยงัตดัสินไม่ได ้โดยผูเ้รียนไม่มีขอ้มูลประเมินผลการเรียนรายวชิา
นั้นครบถว้น เช่น ไม่ไดว้ดัผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ไดส่้งงานท่ีมอบหมายใหท้ า ซ่ึงงานนั้นเป็น
ส่วนหน่ึงของการตดัสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวสิัยท่ีท าใหป้ระเมินผลการเรียนไม่ได ้อนัเน่ืองมาจาก 

1. มีผลการประเมินไม่ครบ  เช่น  ไม่ไดว้ดัผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน 
 2. ไม่ไดส่้งงานท่ีมอบหมายให้ท า   ซ่ึงงานนั้นเป็นส่วนหน่ึงของผลการเรียน ท่ีท าให้ตดัสินผล
การเรียนไม่ได ้ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูอ้  านวยการโรงเรียนก่อนให้ ผลการเรียน “ ร ”   

3. มีเหตุสุดวสิัย ท าใหป้ระเมินผลการเรียนไม่ได ้เช่น เจบ็ป่วย เม่ือผูเ้รียนไดเ้ขา้สอบหรือส่งผลงานท่ี
ติดคา้งอยูเ่สร็จเรียบร้อย หรือแกปั้ญหาเสร็จส้ินแลว้ ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนตามปกติ(ตั้งแต่ 0 - 4) 
 การเปล่ียนผลการเรียน “ ร ” ใหด้ าเนินการแกไ้ขตามสาเหตุใหเ้สร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น ถา้
ผูเ้รียนไม่มาด าเนินการแก ้“ ร ” ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ให้เรียนซ ้ ารายวิชา ยกเวน้มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่
ในดุลยพินิจของโรงเรียนท่ีจะขยายเวลาการแก ้“ ร ” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่เม่ือพน้ก าหนดน้ี
แลว้ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
  (1)  ถา้เป็นรายวชิาพื้นฐาน  ใหเ้รียนซ ้ ารายวชิา  
  (2)  ถา้เป็นรายวชิาเพิ่มเติม  ใหเ้รียนซ ้ าหรือเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่ ให้อยูใ่น 
ดุลยพินิจของโรงเรียน  
 ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่ ใหห้มายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) วา่ใหเ้รียนแทน
รายวชิาใด 
 

แนวการแก้ไข  “ มส”  
 “ มส ” หมายถึง ไม่มีสิทธิเขา้รับการประเมินผลปลายภาคเรียนโดยผูเ้รียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 
80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวชิา และไม่ไดรั้บการผอ่นผนัใหเ้ขา้รับการวดัผลปลายภาคเรียน 
 การเปล่ียนผลการเรียน “ มส ” มี  2  กรณี ดงัน้ี   
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1. กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “ มส ” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจดัให้เรียนเพิ่มเติม โดยใชช้ัว่โมงสอนซ่อมเสริม หรือเวลา
วา่ง หรือวนัหยุด  หรือมอบหมายงานให้ท า จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับรายวิชานั้นแลว้จึง
สอบให้เป็นกรณีพิเศษ ผลการสอบแก ้“ มส ” ให้ไดร้ะดบัผลการเรียนไม่เกิน “ 1 ” การแก ้“มส” กรณีน้ี
ใหก้ระท าใหเ้สร็จส้ินในปีการศึกษานั้น  ถา้ผูเ้รียนไม่มาด าเนินการแก ้“ มส ” ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวน้ี้ให้
เรียนซ ้ า ยกเวน้ มีเหตุสุดวสิัย ให้อยูใ่นดุลยพินิจของโรงเรียนท่ีจะขยายเวลาการแก ้“ มส ” ออกไปอีกไม่เกิน 
1 ภาคเรียน แต่เม่ือพน้ก าหนดน้ีแลว้ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
  1.1 ถา้เป็นรายวชิาพื้นฐาน ใหเ้รียนซ ้ ารายวชิา  
  1.2 ถา้เป็นรายวชิาเพิ่มเติม  ใหเ้รียนซ ้ าหรือเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่  ให้อยูใ่นดุลยพินิจของ
โรงเรียน  
 2. กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “ มส ” และมีเวลาเรียนนอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้
โรงเรียนจดัใหเ้รียนซ ้ าในรายวชิาพื้นฐานและรายวชิาเพิ่มเติม หรือเปล่ียนรายวชิาใหม่ได ้ส าหรับรายวชิา
เพิ่มเติมเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่ ใหห้มายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) วา่ใหเ้รียนแทน
รายวชิาใด    
 

แนวการแก้ไข “ มผ” 
 ในกรณีท่ีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “ มผ ” สถานศึกษาตอ้งจดัซ่อมเสริมให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมจนครบ
ตามเวลาท่ีก าหนด  หรือปฏิบติักิจกรรมเพื่อพฒันาคุณลกัษณะท่ีตอ้งปรับปรุง  แกไ้ข  แลว้จึงเปล่ียนผลการ
เรียน  จาก “ มผ ”  เป็น “ ผ ”  ทั้งน้ีด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  ยกเวน้มีเหตุสุดวิสัย  ให้อยู่
ในดุลยพินิจของโรงเรียน 
 ขอ้ 14  การอนุมติัการจบการศึกษาภาคบงัคบั (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) และจบหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 ผูเ้รียนมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 

จบหลกัสูตรการศึกษาภาคบงัคบั (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) ผูเ้รียนมีผลการเรียนตลอดหลกัสูตร ดงัน้ี 
 

 หลกัสูตรการศึกษาภาคบงัคบั (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) ผูเ้รียนมีผลการเรียนตลอดหลกัสูตร ดงัน้ี 
 (1) ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน 66 หน่วย
กิต และรายวชิาเพิ่มเติมไม่เกิน 15 หน่วยกิต ยกเวน้โครงการ SMP และ EP ใหเ้รียนรายวชิาพื้นฐานและ
เพิ่มเติมเกิน 81 หน่วยกิตได ้โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต ส่วนท่ีเหลือเป็นรายวชิาเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม 
 (2) ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิต ตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน 66 
หน่วยกิต และรายวชิาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่ 11 หน่วยกิต 
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(3) ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ในระดบั“ ดีเยีย่ม”  “ ดี”  หรือ “ผา่น” 
(4) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบั“ ดีเยีย่ม”  “ ดี”  หรือ “ผา่น” 
(5) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินในระดบั “ผา่น” ทุกกิจกรรม 

 ขอ้ 16  นกัเรียนไม่ไดเ้ขา้รับการวดัและประเมินผลภาค  เพราะเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวสิัย  โรงเรียน
อาจจดัใหเ้ขา้รับการประเมินผลภาค  ภายหลงัได ้
 

หมวด 4 
การเทยีบโอนผลการเรียน 

  

 ขอ้ 17  การเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลกัการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ระดบัต ่ากวา่ปริญญา ประกาศ ณ วนัท่ี  10 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการ
เทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงจัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

หมวด 5 
การย้ายทีเ่รียน 

 

ขอ้ 18  นักเรียนคนใดจ าเป็นตอ้งยา้ยท่ีเรียน โรงเรียนตอ้งจดัเอกสารหลกัฐานให้นักเรียนน าไปท่ี
โรงเรียนแห่งใหม่คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และหลกัฐานทางการศึกษาอ่ืนเท่าท่ีจ  าเป็น เพื่อให้
ผูป้กครองและผูเ้รียน น าไปแสดงผลการเรียนรู้ท่ีผ่านมาให้กบัสถานศึกษาแห่งใหม่พิจารณารับยา้ยผูเ้รียน 
ดงัน้ี 

18.1 กรณีนกัเรียนอยูใ่นระหวา่งเรียน  ใหใ้ชเ้อกสารรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
รายบุคคล  เอกสารระเบียนสะสม  ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน  ผลการประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไปให้โรงเรียนใหม่ดว้ย เท่าท่ี
ด าเนินการไปแลว้ 

18.2 กรณีนกัเรียนจบช่วงชั้น ใหใ้ชร้ะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เอกสารรายงานผล
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล เอกสารระเบียนสะสม และเอกสาร    อ่ืน ๆ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
เท่าท่ีจ  าเป็น 
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หมวด 6 
หลกัฐานส าคญัทางการศึกษา 

  

 ขอ้ 19  โรงเรียนตอ้งมีเอกสารประเมินผลการเรียนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  19.1  เอกสารหลกัฐานการศึกษาควบคุมและบงัคบั 
  เป็นเอกสารส าคญัท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดไวใ้หเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั  เพื่อใหเ้ป็น
หลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษา  และรับรองผลการเรียนของเด็กนกัเรียน  ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานส าหรับ
การตรวจสอบ  ยนืยนั และรับรองคุณสมบติัทางการศึกษาของนกัเรียนไดต้ลอดไป  ดงัน้ี 
      19.1.1  ระเบียบแสดงผลการเรียน(Transcript)  (ปพ.1) 
      เป็นเอกสารหลกัฐานแสดงผลการเรียนของผูเ้รียนส าหรับบนัทึกขอ้มูลผล     การเรียน
ของนกัเรียนตามเกณฑก์ารผา่นระดบัชั้นของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ ผลการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ ผลการประเมินการอ่าน  
คิดวเิคราะห์ และเขียน ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา และผลการประเมิน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โรงเรียนจะตอ้งจดัท าและออกเอกสารน้ีใหก้บัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เม่ือจบหรือไม่จบ
การศึกษา เพื่อใชป้ระโยชน์ ดงัน้ี 

- แสดงผลการเรียนของนกัเรียนตามโครงการสร้างหลกัสูตรของสถานศึกษา 
- รับรองผลการเรียนของนกัเรียนตามขอ้มูลท่ีบนัทึกในเอกสาร 
- ตรวจสอบผลการเรียนและวฒิุการศึกษาของนกัเรียน 

   -  ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษาเพื่อสมคัรเขา้ศึกษาต่อ สมคัรงานหรือขอรับสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีพึงมีพึงไดต้ามวฒิุการศึกษานั้น 
  -  และมอบใหก้บันกัเรียนในทุกกรณีท่ีนกัเรียนออกจากโรงเรียน เช่น จบการศึกษา  ลาออก  
ยา้ยท่ีเรียน เป็นตน้ 
  19.1.2  หลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษา (ใบประกาศนียบตัร) (ปพ.2) 
  เป็นเอกสารท่ีมอบให้นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) และนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ) เพื่อประกาศและรับรองวุฒิการศึกษาของนกัเรียน ส่งผลใหน้กัเรียนไดรั้บ
ศกัด์ิและสิทธิต่าง ๆ ของผูส้ าเร็จการศึกษาตามวฒิุแห่งประกาศนียบตัรนั้น ประกาศนียบตัรสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดด้งัน้ี 

- แสดงวฒิุทางการศึกษาของผูเ้รียน 
- ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผูเ้รียน 

  -  ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษาเพื่อสมคัรเขา้ศึกษาต่อ สมคัรงานหรือขอรับสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีพึงมีพึงไดต้ามวฒิุการศึกษาแห่งประกาศนียบตัรนั้น 
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  19.1.3  แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา  (ปพ.3) 
  เป็นเอกสารอนุมติัการจบหลกัสูตรการเรียนของนกัเรียนท่ีผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั (ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3) และผูจ้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นเอกสารทางการศึกษาท่ีส าคญัท่ีสุด ใช้เป็นหลกัฐานแสดงคุณสมบติัหรือ
คุณวุฒิทางการศึกษาของผูเ้รียน ผูมี้รายช่ือในเอกสารน้ีทุกคน จะได้รับการรับรองวุฒิทางการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารท่ีจดัท าข้ึนแลว้ โรงเรียนจะตอ้งเก็บรักษาไวใ้ห้ปลอดภยัระวงัมีให้เอกการช ารุด 
เสียหาย สูญหายหรือขอ้มูลถูกเปล่ียนแปลงแก้ไขไดเ้ป็นอนัขาด แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษาภาคบงัคบั 
(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) และผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6) ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โรงเรียนจะต้องจดัท าข้ึน 3 ชุด เก็บรักษาไวท่ี้โรงเรียน 1 ชุด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 ชุด และกระทรวงศึกษาธิการ 1 ชุด โดยถือว่าชุดท่ีเก็บรักษาไว้ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการเป็นเอกสารตน้ฉบบั  ซ่ึงน าไปใชป้ระโยชน์  ดงัน้ี 
   -  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ใชต้ดัสินและอนุมติัผลการเรียนของนกัเรียน 
   -  แสดงรายช่ือผูจ้บหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละชั้นท่ีไดรั้บการ
รับรองวฒิุจากกระทรวงศึกษาธิการ 
   -  หน่วยงานท่ีเก็บรักษาเอกสารใชส้ าหรับตรวจสอบ  คน้หา  พิสูจน์  ยนืยนั  และ
รับรองวฒิุหรือผลการเรียนของผูจ้บหลกัสูตร 

20.   เอกสารหลกัฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนด าเนินการเอง 
  โรงเรียนจดัท าข้ึน เพื่อใชบ้นัทึกขอ้มูลของนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ ส าหรับใชป้ระกอบการ
ด าเนินงานจดัการศึกษา การประเมินและตดัสินผลการเรียน การออกแบบ จดัท าแบบพิมพ ์และควบคุมการ
จดัท าและการใชเ้อกสารโรงเรียนจดัท าเอง ส าหรับรูปแบบและแนวด าเนินการจดัท าใหส้อดคลอ้งกบัแนว
ปฏิบติัในการจดัการศึกษา และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  ดงัน้ี 
  20.1 แบบรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล 
  เป็นเอกสารบนัทึกขอ้มูลการประเมินผลการเรียนรู้และพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนแต่
ละคน ตามเกณฑก์ารผา่นชั้นเรียนของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งขอ้มูลดา้นอ่ืน ๆ ของ
ผูเ้รียนทั้งท่ีบา้นและโรงเรียน โดยจดัท าเป็นเอกสารรายบุคคล เพื่อใชส้ าหรับส่ือสารให้ผูป้กครองของผูเ้รียน
แต่ละคนไดรั้บทราบผลการเรียนและพฒันาการด้านต่าง ๆ ของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง แบบรายงานผลการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคลน าไปใชป้ระโยชน์ ดงัน้ี 
  -  รายงานผลการเรียน ความประพฤติและพฒันาการของผูเ้รียนใหผู้ป้กครองไดรั้บทราบ 
  -  ใชเ้ป็นเอกสารส่ือสาร ประสานงานเพื่อรวมมือในการพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขผูเ้รียน 
  -  เป็นเอกสารหลกัฐานส าหรับตรวจสอบ   ยนืยนั   และรับรองผลการเรียนและพฒันาการ
ต่าง ๆ ของผูเ้รียน 
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  20.2 เอกสารบนัทึกการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน (ปพ.5) 
          เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจดัท าข้ึน เพื่อใหผู้ส้อนใชบ้นัทึกขอ้มูลการวดัและการ
ประเมินผลการเรียนของนกัเรียน ตามแผนการจดัการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลส าหรับการพิจารณาตดัสินผลการเรียนแต่ละรายวิชา เอกสารบนัทึกผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน (ปพ.
5) สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ ดงัน้ี 
   -  ใชเ้ป็นเอกาสรประกอบการด าเนินงานในการวดัและประเมินผลการเรียนของ
นกัเรียน 
   -  ใชเ้ป็นหลกัฐานส าหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิการและ
กระบวนการวดัและประเมินผลการเรียน 
  20.3  ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.6) 
  เป็นเอกสารใชเ้ป็นเอกสารส าหรับรับรองสถานภาพนกัเรียนหรือผลการเรียนของผูเ้รียน
เป็นการชัว่คราวตามท่ีผูเ้รียนร้องขอ  ทั้งกรณีท่ีผูเ้รียนก าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนและ 
เม่ือจบการศึกษาไปแลว้  ใบรับรองผลการเรียน น าไปใชป้ระโยชน์  ดั้งน้ี 
  -  รับรองความเป็นผูเ้รียนของโรงเรียนท่ีเรียนหรือเคยเรียน 
  -  รับรองและแสดงความรู้ วุฒิของผูเ้รียน 
  -  ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงคุณสมบติัของผูเ้รียนในการสมคัรเขา้ศึกษาต่อ สมคัรเขา้ท างาน  
หรือเม่ือมีกรณีอ่ืนใดท่ีผูเ้รียนตอ้งแสดงคุณสมบติัเก่ียวกบัวฒิุความรู้ หรือสภาพการเป็นผูเ้รียนของตน 
  -  เป็นหลกัฐานส าหรับการตรวจสอบ รับรอง ยนืยนัการใชสิ้ทธ์ิความเป็นนกัเรียนหรือการ
ไดรั้บการรับรองจากโรงเรียน 
  20.4  ระเบียบสะสม (ปพ.7) 
  เป็นเอกสารบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาการของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ เป็นรายบุคคล  
โดยจะบนัทึกขอ้มูลของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 12 ปี ระเบียบสะสม ไปใชป้ระโยชน์  ดงัน้ี 
  -  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผูเ้รียน 
  -  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตวัของผูเ้รียน 
  -  ใชติ้ดต่อส่ือสาร รายงานพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 
  -  ใชเ้ป็นหลกัฐานส าหรับการตรวจสอบ รับรอง และยนืยนัคุณสมบติัของผูเ้รียน 
  20.5 แผนการเรียน (ปพ.8) 
  เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจดัท าข้ึน เพื่อแสดงรายวชิาทั้งหมดตามหลกัสูตรของโรงเรียนแต่ละ
ช่วงชั้น พร้อมดว้ยรายละเอียดของแต่ละวชิา ประกอบดว้ย ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั สาระการเรียนรู้ 
ค าอธิบายรายวชิา 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

161 

หมวด  7 
บทเฉพาะกจิ 

 

ขอ้ 21 ในกรณีผูเ้รียนท่ีเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 หรือหลกัสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน พุทธศักราช 2548 หรือเทียบเท่า ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย แต่ไม่สามารถจบหลกัสูตรไดต้ามก าหนด ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนสอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตร โรงเรียนสตรีภูเก็ตตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  พ.ศ. 2552 
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