ระเบียบโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ว่ าด้ วยการวัดและการประเมินผลการเรียนตามหลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั-นพืน- ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
*****************************************

ตามทีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๔ มาตราที ๒๖ กําหนดให้การวัดและการประเมินผล การตัดสิ นผลการเรี ยน การผ่าน
ช่ วงชั1น และการจบหลักสู ตร เป็ นอํานาจหน้าทีของสถานศึกษา และกระทรวงศึ กษาธิ การ ได้ประกาศใช้
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคําสังกระทรวงศึกษาธิ การที สพฐ. ๒๙๓/
๒๕๕๑ ลงวันที ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทําระเบียบว่าด้วยการวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิทีเป็ น
ข้อกําหนดของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมี การดําเนิ นการในเรื อง
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการวัดผลและการประเมินผล
ฉะนั1น เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุท ธศัก ราช ๒๕๔๒ และที แก้ไ ข
เพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๔ มาตราที ๒๖ และหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑ โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี1
ข้ อ ๑ ระเบียบนี1 เรี ยกว่า “ระเบียบโรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ว่าด้วยการวัด
และการประเมิ นผลการเรี ยนตามหลักสู ตรสถานศึ กษาโรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี1ใช้บงั คับ ตั1งแต่ ปี การศึกษา ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ใ ช้ระเบี ย บโรงเรี ย นเทศบาล ๑ วัดเที ย นดัด(นครผลพิ ท ยาคาร) ว่า ด้วยการวัดและการ
ประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) พุทธศักราช
๒๕๕๓ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑”
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคําสังอืนใด ของโรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยา
คาร) ในส่ วนทีกําหนดไว้แล้ว ซึ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี1 ให้ใช้ระเบียบนี1แทน
ข้ อ ๔ ให้ใช้ระเบียบนี1 ควบคู่กบั หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ข้ อ ๕ การแก้ไข ปรับปรุ ง ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคําสังอืนใดในส่ วนทีเกียวข้องกับระเบียบนี1
ให้อยูใ่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการ ของโรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
(นครผลพิทยาคาร)
ข้ อ ๖ ให้ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) รักษาการให้
เป็ นไปตามระเบียบนี1

หมวด ๑
หลักการวัดและการประเมินผลการเรียน
ข้ อ ๖ การวัดและการประเมินผลการเรี ยนให้เป็ นไปตามหลักการต่อไปนี1
๖.๑ สถานศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้ทุก
ฝ่ ายทีเกียวข้องมีส่วนร่ วม
๖.๒ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ตอ้ งสอดคล้องและครอบคลุ มมาตรฐานการเรี ยนรู ้ /
ตัวชี1 วดั ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทีกําหนดในหลักสู ตรและจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๖.๓ การประเมิ นผูเ้ รี ย นพิ จารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสั งเกต
พฤติ กรรมการเรี ย นรู ้ การร่ ว มกิ จ กรรมและการทดสอบควบคู่ ไ ปในกระบวนการเรี ย นการสอน ตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับและรู ปแบบการศึกษา
๖.๔ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้เป็ นส่ วนหนึงของกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ต้องดําเนิ นการด้วยเทคนิ ควิธีการทีหลากหลาย เพือให้สามารถวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนได้อย่างรอบด้านทั1ง
ด้านความรู ้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ งทีต้องการวัด ธรรมชาติวิชา และ
ระดับชั1นของผูเ้ รี ยน โดยตั1งอยูบ่ นพื1นฐานความเทียงตรง ยุติธรรม และเชือถือได้
๖.๕ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ มีจุดมุ่งหมายเพือปรับปรุ งพัฒนาผูเ้ รี ยน ตัดสิ นผล
การเรี ยน และนําผลไปใช้เป็ นข้อมูลพื1นฐาน สําหรั บการวิจยั ที จะนําไปสู่ การปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการ
สอน และวางแผนพัฒนาหลักสู ตร
๖.๖ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนเกียวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรี ยนรู ้
๖.๗ ให้สถานศึกษาจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา เพือเป็ นหลักฐานการประเมินผล
การเรี ยนรู ้รายงานผลการเรี ยน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ข้ อ ๗ การวัดและการประเมินผลการเรี ยน จัดแบ่งออกเป็ น ๔ ระดับ คือ
๗.๑ การวัดและการประเมินผลการเรี ยนระดับชั1นเรี ยน เป็ นการวัดและการประเมินผล
การเรี ยน ทีอยูใ่ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนดําเนิ นการเป็ นปกติและสมําเสมอ ในการจัดการเรี ยนการ
สอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย โดยผูส้ อนเป็ นผูป้ ระเมินเอง หรื อเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนประเมิน
ตนเอง เพือนประเมินเพือน ผูป้ กครองร่ วมประเมิน ในกรณี ทีไม่ผา่ นตัวชี1วดั ให้มีการสอนซ่อมเสริ ม

๗.๒ การวัด และการประเมิ นผลการเรี ย นระดับ สถานศึ ก ษา เป็ นการประเมิ น ผลที
สถานศึกษา ดําเนิ นการเพือตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้เป็ นรายภาค/รายปี ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เพือให้ได้ขอ้ มูลเกี ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึ กษา ว่าส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนตามเป้ าหมายหรื อไม่ ผูเ้ รี ยนมี จุดพัฒนาในด้านใด รวมทั1ง
สามารถนํา ผลการเรี ย นของผูเ้ รี ย นเปรี ย บเที ย บกับ เกณฑ์ ระดับ ชาติ และเป็ นข้อมู ล และสารสนเทศเพื อ
ปรับปรุ งนโยบาย หลักสู ตร โครงการ หรื อวิธีการจัดการเรี ยนการสอน ตลอดจนเพือการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
๗.๓ การประเมินผลระดับเขตพื1นทีการศึกษา เป็ นการประเมินคุณภาพการเรี ยนในระดับ
เขตพื1นที การศึ กษา ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั1นพื1นฐาน ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพื1นทีการศึกษา
๗.๔ การประเมินระดับชาติ เป็ นการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยน ในระดับชาติ ตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน
ข้ อ ๘ ให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ในกรณี ต่าง ๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การ
เปลียนรู ปแบบการศึกษา การย้ายหลักสู ตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ นอกจากนี1 ยัง
สามารถเทียบโอนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งเรี ยนรู ้อืน ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา
สถาบันการฝึ กอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
การเทียบโอนผลการเรี ยน ให้เป็ นไปตามประกาศหรื อแนวปฏิบตั ิของกระทรวง ศึกษาธิ การ

หมวด ๒
วิธีการวัดและการประเมินผล
ข้ อ ๙ การประเมินผลสาระการเรี ยนรู ้เพือปรับปรุ งการเรี ยน ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี1
๙.๑ แจ้งให้ผูเ้ รี ยนทราบตัวชี1 วดั ชั1นปี วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ เกณฑ์การผ่านตัวชี1วดั
ชั1นปี และเกณฑ์ข1 นั ตําของการผ่านรายวิชา ก่อนสอนรายวิชานั1น
๙.๒ ประเมินผลก่อนเรี ยน เพือศึกษาความรู ้พ1ืนฐานของผูเ้ รี ยนประเมินผลระหว่างเรี ยน
เพือตรวจสอบพัฒนาการของผูเ้ รี ยนว่าบรรลุ ตามตัวชี1 วดั ชั1นปี เพือจัดการสอนซ่ อมเสริ ม และเพือนําคะแนน
จากการวัดและประเมินผลไปรวมกับการวัดผลปลายปี โดยให้วดั และประเมินตามตัวชี1 วดั รายปี การวัดผล
และประเมินผลระหว่างเรี ยน โดยวัดและประเมินผลระหว่างเรี ยนเป็ นระยะ ๆ โดยให้สถานศึกษาใช้ตวั ชี1 วดั
ในหลักสู ตรเป็ นเป้ าหมายในการประเมิน
๙.๓ วัดผลปลายปี / ปลายภาค เพือตรวจสอบผลการเรี ยน ตัดสิ นแบบ ได้ – ตก ให้ใช้
ระดับผลการเรี ยน โดยวัดให้ครอบคลุ มและสอดคล้องกับตัวชี1 วดั ชั1นปี ทีสําคัญตามทีหลักสู ตรสถานศึกษา
กําหนด
ข้ อ ๑๐ ให้มีการวัดและการประเมินผลการเรี ยนครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี1วดั ทั1ง ๔ ด้าน ดังนี1
๑๐.๑ การวัดและการประเมินผลสาระการเรี ยนรู ้ครบทั1ง ๘ กลุ่มสาระ

๑๐.๒ การวัดและการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๑๐.๓ การวัดและการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผเู ้ รี ยน
๑๐.๔ การวัดและการประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน
การวัดและการประเมิ นผลการเรี ยน ให้อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรและ
วิชาการเห็นชอบ เสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาแต่งตั1ง
ข้ อ ๑๑ การวัดและการประเมินผลการเรี ยนในข้อ ๑๐ ให้ดาํ เนินการ ดังนี1
๑๑.๑ การวัดและการประเมินผลมาตรฐานและตัวชี1วดั กลุ่มสาระทั1ง ๘ กลุ่มสาระ ให้ระดับ
ผลการเรี ยน หรื อระดับคุณภาพการปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยน เป็ นระบบตัวเลข ดังนี1
๑๑.๑.๑ การประเมินมาตรฐานและตัวชี1วดั ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี1วดั โดย
ใช้ระบบตัวเลข ดังนี1
ระดับ ๒ หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีเยียม
ได้คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ1นไป
ระดับ ๑ หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี
ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๗๙
ระดับ ๐ หมายถึง ระดับคุณภาพ ปรับปรุ ง ได้คะแนนร้อยละ ๕๙ ลงมา
๑๑.๑.๒ การประเมินผลการเรี ยนใน ๘ กลุ่มสาระ ผูเ้ รี ยนต้องผ่านเกณฑ์ ได้รับระดับคุณภาพ
โดยใช้ระบบตัวเลข ดังนี1
ระดับผลการเรี ยน ๔ หมายถึง ผลการเรี ยนดีเยียม ได้คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ1นไป
ระดับผลการเรี ยน ๓.๕ หมายถึง ผลการเรี ยนดีมาก
ได้คะแนนร้อยละ ๗๕ - ๗๙
ระดับผลการเรี ยน ๓ หมายถึง ผลการเรี ยนดี
ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ - ๗๔
ระดับผลการเรี ยน ๒.๕ หมายถึง ผลการเรี ยนค่อนข้างดี ได้คะแนนร้อยละ ๖๕ - ๖๙
ระดับผลการเรี ยน ๒ หมายถึง ผลการเรี ยนน่าพอใจ ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๖๔
ระดับผลการเรี ยน ๑.๕ หมายถึง ผลการเรี ยนพอใช้
ได้คะแนนร้อยละ ๕๕ - ๕๙
ระดับผลการเรี ยน ๑ หมายถึง ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์ ได้คะแนนร้อยละ ๕๐ - ๕๔
ระดับผลการเรี ยน ๐ หมายถึง ผลการเรี ยนตํากว่าเกณฑ์ข1 นั ตํา ได้คะแนนตํากว่าร้อยละ ๔๙
๑๑.๒ การวัดและการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนต้องเข้าร่ วมกิจกรรม โดยมีเวลา

เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั1งหมดทีจัดกิจกรรมของแต่ละปี /ภาค และผ่านจุดประสงค์ของ
กิจกรรมทีสถานศึกษากําหนด ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจุดประสงค์กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และแจ้งผลการ
เรี ยนว่า ผ่าน/ไม่ผา่ น
๑๑.๓ การวัดและการประเมิ นผลคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน ให้แจ้งผลการ
เรี ยนเป็ นคุณภาพ ดีเยียม ดี ผ่าน ผูเ้ รี ยนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
และวิชาการ เป็ นผูก้ าํ หนดการผ่านเกณฑ์

๑๑.๔ การวัดและการประเมินผล การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้แจ้งผลการประเมินเป็ น
คุณภาพ ดีเยียม ดี ผ่าน ผูเ้ รี ยนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและ
วิชาการ เป็ นผูก้ าํ หนดการ
ข้ อ ๑๒ การรายงานผลการเรี ยน การรายงานผลการเรี ยนเป็ นการสื อสารให้ผูป้ กครอง และผูเ้ รี ยน
ทราบความก้ า วหน้ า ในการเรี ยนรู ้ ข องผู ้เ รี ยน ซึ งสถานศึ ก ษาต้ อ งสรุ ปผลการประเมิ น และจัด ทํา
เอกสารรายงานให้ผปู ้ กครองทราบเป็ นระยะ ๆ หรื ออย่างน้อยภาคเรี ยนละ ๑ ครั1ง

หมวด ๓
การตัดสิ นผลการเรียน
ข้ อ ๑๓ หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) พุทธศักราช
๒๕๕๓ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กาํ หนดโครงสร้าง เวลาเรี ยน
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ตวั ชี1วดั การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน ทีสถานศึกษาต้องจัดให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียน
ดัด(นครผลพิทยาคาร) จึงกําหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพือตัดสิ นผลการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนให้ถือปฏิบตั ิ ดังนี1
- ระดับประถมศึกษา
๑๓.๑ การตัดสิ นผลการเรี ยน หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผล
พิทยาคาร) พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนด
หลักเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ดังนี1
๑) ผูเ้ รี ยนต้องมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทั1งหมด
๒) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี1วดั และผ่านตามเกณฑ์การประเมินไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของจํานวนตัวชี1 วดั ทั1งหมด
๓) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนทุกรายวิชา
๔) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๑๓.๒ การให้ระดับผลการเรี ยน หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด(นครผล
พิทยาคาร) พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนด
หลักเกณฑ์การให้ระดับผลการเรี ยน ดังนี1
๑) การตัดสิ นผลการเรี ยนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ให้ระดับผลการเรี ยน ๘ ระดับ
พิจารณาตัดสิ นว่าผูเ้ รี ยนผ่านเกณฑ์สาระการเรี ยนรู ้ตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด ให้ได้ระดับผลการเรี ยน
“๑” ถึง “๔” เท่านั1น

๒) การตัดสิ นผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ให้ระดับผลการประเมินเป็ นผ่านและไม่ผา่ น กรณี ทีผ่านให้ระดับผลการเรี ยนเป็ น “ดีเยียม”
“ ดี” “ผ่าน”
๓) การตัดสิ นผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนต้องพิจารณาทั1งเวลาการเข้าร่ วมกิจกรรม
การปฏิบตั ิกิจกรรม และผลงานของผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนดและให้ผลการประเมินเป็ น
“ผ่าน” และ “ไม่ผา่ น”
๑๓.๓ การเลือนชั1น หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดเกณฑ์การ
เลือนชั1น คือ
๑) ผูเ้ รี ยนต้องมีเวลาเรี ยนตลอดปี การศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทั1งหมด
๒) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี1วดั และผ่านตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด
๓) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนทุกรายวิชา
๔. ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๑๓.๔ การเรี ยนซํ1าชั1น ผูเ้ รี ยนทีไม่ผา่ นรายวิชาจํานวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็ นปั ญหา ต่อ
การเรี ยนในระดับชั1นทีสู งขึ1น สถานศึกษาตั1งคณะกรรมการพิจารณาให้เรี ยนซํ1าชั1นได้ ทั1งนี1ให้คาํ นึงถึงวุฒิ
ภาวะและความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ผูเ้ รี ยนทีไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การอนุมตั ิเลือนชั1นเรี ยน สถานศึกษาต้องจัดให้เรี ยนซํ1าชั1น
ในกรณี ทีผูเ้ รี ยนขาดคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึง คณะกรรมการด้านการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษาอาจใช้ดุลพินิจให้เลือนชั1นได้ หากพิจารณาเห็นว่า
๑) ผูเ้ รี ยนมีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ อันเนืองจากสาเหตุจาํ เป็ น หรื อเหตุสุดวิสัย แต่มี
คุณสมบัติตามข้ออืน ๆ ครบถ้วน
๒) ผูเ้ รี ยนผ่านมาตรฐานและตัวชี1วดั ไม่ถึงเกณฑ์ตามทีสถานศึกษากําหนดในแต่ละรายวิชา
แต่พิจารณาเห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริ มได้ในปี การศึกษาถัดไปและมีคุณสมบัติขอ้ อืนๆ ครบถ้วน
๓) ผูเ้ รี ยนชั1นประถมศึกษาปี ที ๑ - ๓ มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยและ
คณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ และผูเ้ รี ยนชั1นประถมศึกษาปี ที ๔ - ๖ มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอยูใ่ นเกณฑ์ผา่ น
๑๓.๕ การสอนซ่อมเสริ ม เป็ นส่ วนหนึงของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้และเป็ นการให้โอกาส
แก่ผเู ้ รี ยนได้มีเวลาเรี ยนรู ้สิงต่าง ๆ เพิมขึ1น การสอนซ่ อมเสริ มสามารถดําเนิ นการได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี1
๑) ผูเ้ รี ยนมีความรู ้/ทักษะพื1นฐานไม่เพียงพอทีจะศึกษาในแต่ละรายวิชานั1น ต้องจัดการ
สอนซ่อมเสริ ม ปรับความรู ้/ทักษะพื1นฐาน
๒) การประเมินระหว่างเรี ยน ผูเ้ รี ยนไม่สามารถแสดงความรู ้ ทักษะกระบวนการ หรื อ
เจตคติ / คุณลักษณะ ทีกําหนดไว้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี1วดั

๓) ผลการเรี ยนไม่ถึงเกณฑ์และ/หรื อตํากว่าเกณฑ์การประเมิน ต้องจัดการสอนซ่ อมเสริ ม
ก่อนจะให้ผเู ้ รี ยนสอบแก้ตวั
๔) ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนไม่ผา่ น สามารถจัดสอนซ่ อมเสริ มในภาคฤดูร้อน ทั1งนี1ให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของสถานศึกษา
๑๓.๖ หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) พุทธศักราช
๒๕๕๓ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดเกณฑ์การจบระดับ
ประถมศึกษา ดังนี1
๑) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื1นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิมเติม ตามโครงสร้างเวลาเรี ยนที
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐานกําหนด
๒) ผูเ้ รี ยนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื1นฐานผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีสถานศึกษา
กําหนด
๓) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามทีสถานศึกษากําหนด
๔) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามทีสถานศึกษากําหนด
๕) ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที
สถานศึกษากําหนด
- ระดับมัธยมศึกษา
๑๓.๗ การตัดสิ นผลการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษามีการตัดสิ นในการผ่านรายวิชากําหนดเป็ น
ภาคเรี ยน การเลือนชั1นปี กําหนดเป็ นปี การศึกษา และการจบระดับชั1นกําหนดเป็ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้เพือตัดสิ นผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในหลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั1น
พื1นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี1
๑) ตัดสิ นผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา ผูเ้ รี ยนต้องมีเวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทั1งหมดในรายวิชานั1น ๆ
๒) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี1วดั และผ่านตามเกณฑ์ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจํานวนตัวชี1วดั ทั1งหมด
๓) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนทุกรายวิชา
๔) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๑๓.๘ การให้ระดับผลการเรี ยน หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด(นครผล
พิทยาคาร) พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนด
หลักเกณฑ์การให้ระดับผลการเรี ยน ดังนี1

๑) การตัดสิ นผลการเรี ยนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ให้ระดับผลการเรี ยน ๘ ระดับ
พิจารณาตัดสิ นว่าผูเ้ รี ยนผ่านเกณฑ์สาระการเรี ยนรู ้ตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด ให้ได้ระดับผลการเรี ยน
“๑” ถึง “๔” เท่านั1น รายวิชาทีจะนับหน่วยกิต จะต้องได้ระดับผลการเรี ยนตั1งแต่ ๑ ขึ1นไป
๒) การตัดสิ นผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ให้ระดับผลการประเมินเป็ นผ่านและไม่ผา่ น กรณี ทีผ่านให้ระดับผลการเรี ยนเป็ น “ดีเยียม”
“ ดี” “ผ่าน”
๓) การตัดสิ นผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนต้องพิจารณาทั1งเวลาการเข้าร่ วมกิจกรรม
การปฏิบตั ิกิจกรรม และผลงานของผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนดและให้ผลการประเมินเป็ น
“ผ่าน” และ “ไม่ผา่ น”
๑๓.๙ การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื1นฐานและเพิมเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพื1นฐาน ๖๓
หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติม ๑๘ หน่วยกิต
๒) ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชา
พื1นฐาน ๖๓ หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติมไม่นอ้ ยกว่า ๑๔ หน่วยกิต
๓) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามทีสถานศึกษากําหนด
๔) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที
สถานศึกษากําหนด
๕) ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที
สถานศึกษากําหนด
๑๓.๑๐ ผลการเรี ยนทีมีเงือนไข ผลการเรี ยนทีมีเงือนไข ได้แก่ ไม่มีสิทธิQ เข้ารับการประเมินผล
ปลายภาคในรายวิชา และรอการตัดสิ น ให้ใช้ตวั อักษรระบุเงือนไขแสดงผลการเรี ยน ประกอบด้วย
๑) ตัวอักษรแสดงผลการเรี ยนแต่ละรายวิชาใน ๘ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
“มส” หมายถึง ไม่มีสิทธิ เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรี ยน โดยผูเ้ รี ยนทีมีเวลาเรี ยนไม่
ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนในแต่ละรายวิชาและไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรี ยน
“ร” หมายถึง รอการตัดสิ นและยังตัดสิ นไม่ได้ โดยผูเ้ รี ยนไม่มีขอ้ มูลผลการเรี ยน
รายวิชานั1นครบถ้วน เช่น ไม่ได้วดั ผลกลางภาคเรี ยน/ปลายภาคเรี ยน ไม่ได้ส่งงานทีมอบหมายให้ทาํ ซึ งงาน
นั1นเป็ นส่ วนหนึงของการตัดสิ นผลการเรี ยน หรื อมีเหตุสุดวิสัยทีทําให้ประเมินผลการเรี ยนไม่ได้
๒) ตัวอักษรแสดงผลการเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
“ผ”
หมายถึง ผ่านเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด
“มผ”
หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด
๑๓.๑๑ การเปลี ยนผลการเรี ยน “๐” จัดให้มีการสอนซ่ อมเสริ มในตัวชี1 วดั ทีผูเ้ รี ยนสอบ

ไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตวั ให้และให้สอบแก้ตวั ได้ไม่เกิน ๒ ครั1ง ทั1งนี1 ตอ้ งดําเนิ นการให้เสร็ จสิ1 น
ภายในปี การศึกษานั1น
ถ้าผูเ้ รี ยนไม่ดาํ เนินการสอบแก้ตวั ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้น1 ี ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
สถานศึกษาทีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรี ยน
ถ้าสอบแก้ตวั ๒ ครั1ง แล้ว ยังได้ระดับ ผลการเรี ยน “๐” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั1งคณะกรรมการ
ดําเนินการเกียวกับการแก้ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนโดยปฏิบตั ิดงั นี1
๑) ให้เรี ยนซํ1ารายวิชาถ้าเป็ นรายวิชาพื1นฐาน
๒) ให้เรี ยนซํ1าหรื อเปลียนรายวิชาเรี ยนใหม่ ถ้าเป็ นรายวิชาเพิมเติม โดยให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของสถานศึกษา
ในกรณี ทีเปลียนรายวิชาเรี ยนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรี ยนว่าเรี ยนแทน
รายวิชาใด
๑๓.๑๒ การเปลียนผลการเรี ยน “ร” มี ๒ กรณี คือ
๑. มีเหตุสุดวิสัย ทําให้ประเมินผลการเรี ยนไม่ได้ เช่น เจ็บป่ วย เมือผูเ้ รี ยนได้เข้าสอบหรื อ
ส่ งผลงานทีติดค้างอยูเ่ สร็ จเรี ยบร้อย หรื อแก้ปัญหาเสร็ จสิ1 นแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรี ยนตามปกติ
(ตั1งแต่ ๐ - ๔)
๒. ถ้าสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เมือผูเ้ รี ยนได้เข้าสอบ หรื อส่ งผลงานที
ติดค้างอยูเ่ สร็ จเรี ยบร้อย หรื อแก้ปัญหาเสร็ จสิ1 นแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรี ยนไม่เกิน “๑”
การเปลียนผลการเรี ยน “ร” ให้ดาํ เนินการแก้ไขตามสาเหตุให้เสร็ จสิ1 นภายในปี การศึกษานั1น ถ้า
ผูเ้ รี ยนไม่มาดําเนินการแก้ “ร” ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ให้เรี ยนซํ1ารายวิชา ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของสถานศึกษาทีจะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรี ยน แต่เมือพ้นกําหนดนี1 แล้วให้
ปฏิบตั ิดงั นี1
๑) ให้เรี ยนซํ1ารายวิชา ถ้าเป็ นรายวิชาพื1นฐาน
๒) ให้เรี ยนซํ1าหรื อเปลียนรายวิชาเรี ยนใหม่ ถ้าเป็ นรายวิชาเพิมเติม โดยให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของสถานศึกษา
ในกรณี ทีเปลียนรายวิชาเรี ยนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรี ยนว่า เรี ยนแทน
รายวิชาใด
๑๓.๑๓ การเปลียนผลการเรี ยน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี1
๑) กรณี ผเู ้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มส” เพราะมีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่มีเวลาเรี ยนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรี ยนทั1งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรี ยนเพิมเติมโดยใช้ชวโมงสอนซ่
ั
อมเสริ ม หรื อ
เวลาว่าง หรื อวันหยุด หรื อมอบหมายงานให้ทาํ จนมีเวลาเรี ยนครบตามทีกําหนดไว้สาํ หรับรายวิชานั1นแล้วจึง
ให้สอบเป็ นกรณี พิเศษ ผลการสอบแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรี ยนไม่เกิน “๑” การแก้ “มส” กรณี น1 ีให้กระทํา
ให้เสร็ จสิ1 นในปี การศึกษานั1น ถ้าผูเ้ รี ยนไม่มาดําเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้น1 ีให้เรี ยนซํ1า

ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัย ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาทีจะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาค
เรี ยน แต่เมือพ้นกําหนดนี1แล้ว ให้ปฏิบตั ิดงั นี1
๑.๑ ให้เรี ยนซํ1ารายวิชา ถ้าเป็ นรายวิชาพื1นฐาน
๑.๒ เรี ยนซํ1าหรื อเปลียนรายวิชาเรี ยนใหม่ ถ้าเป็ นรายวิชาเพิมเติมโดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา
๒) กรณี ผเู ้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มส” และมีเวลาเรี ยนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรี ยน
ทั1งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรี ยนซํ1าในรายวิชาพื1นฐานและรายวิชาเพิมเติม หรื อเปลียนรายวิชาใหม่ได้
สําหรับรายวิชาเพิมเติมเท่านั1น
ในกรณี ทีเปลียนรายวิชาเรี ยนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรี ยนว่าเรี ยนแทน
รายวิชาใด
ในกรณี ภาคเรี ยนที ๒ หากผูเ้ รี ยนยังมีผลการเรี ยน “๐” “ร” “มส” ให้ดาํ เนิ นการให้เสร็ จสิ1 น
ก่อนเปิ ดเรี ยนปี การศึกษาถัดไป โดยสถานศึกษาจะเปิ ดการเรี ยนการสอนในภาคฤดูร้อนเพือแก้ไขผลการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยน ทั1งนี1 โดยสํานักงานเขตพืน- ทีก8 ารศึกษาต้นสังกัดจะเป็ นผูพ้ ิจารณาประสานให้มีการดําเนิ นการเรี ยน
การสอนในภาคฤดูร้อนเพือแก้ไขผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
๑๓.๑๔ การเปลียนผลการเรี ยน “มผ” ให้สถานศึกษาให้ถือปฏิบตั ิดงั นี1
ในกรณี ทีผูเ้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่ อมเสริ มให้ผูเ้ รี ยนทํากิจกรรม เช่น
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรี ยน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ อย่างใดอย่าง หนึงจน
ครบตามเวลาทีกําหนด หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมเพือพัฒนาคุณลักษณะทีต้องปรับปรุ ง แก้ไข แล้วจึงเปลียนผล
การเรี ยนจาก “มผ” เป็ น “ผ” ทั1งนี1ดาํ เนิ นการให้เสร็ จสิ1 นภายในปี การศึกษานั1น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของสถานศึกษา
ข้ อ ๑๔ เกณฑ์การเลือนชั1น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ถือปฏิบตั ิ ดังนี1
๑๔.๑ การเลือนชั1น ผูเ้ รี ยนจะได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนทุกภาคเรี ยน และได้รับการเลือนชั1นเมือ
สิ1 นปี การศึกษา ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี1
๑) รายวิชาพื1นฐาน ได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนผ่านทุกรายวิชา
๒) รายวิชาเพิมเติม ได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนผ่านตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด
๓) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด ใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๔) ระดับผลการเรี ยนเฉลียในปี การศึกษานั1นได้ไม่ตากว่
ํ า ๑.๐๐
ทั1งนี1รายวิชาใดทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริ มผูเ้ รี ยนให้ได้รับ
การแก้ไขในภาคเรี ยนถัดไป
๑๔.๒ การเรี ยนซํ1า สถานศึกษาจะจัดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนซํ1าใน ๒ กรณี คือ

กรณี ที ๑ เรี ยนซํ1ารายวิชา หากผูเ้ รี ยนได้รับการสอนซ่อมเสริ มและสอบแก้ตวั ๒ ครั1งแล้ว
ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน ให้เรี ยนซํ1ารายวิชานั1น ทั1งนี1 ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรี ยนซํ1า
ในช่วงใดช่วงหนึงทีสถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชัวโมงว่างหลังเลิกเรี ยน ภาคฤดู
ร้อน เป็ นต้น
กรณี ที ๒ เรี ยนซํ1าชั1น มี ๒ ลักษณะ คือ
ลักษณะที ๑ ผูเ้ รี ยนมีระดับผลการเรี ยนเฉลียในปี การศึกษานั1นตํากว่า ๑.๐๐ และมี
แนวโน้มว่าจะเป็ นปั ญหาต่อการเรี ยนในระดับชั1นทีสู งขึ1น
ลักษณะที ๒ ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยน ๐ , ร , มส เกินครึ งหนึงของรายวิชาทีลงทะเบียนเรี ยนใน ปี
การศึกษานั1น
ทั1งนี1 หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึง หรื อทั1ง ๒ ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั1ง
คณะกรรมการพิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ1 าํ ชั1น โดยยกเลิกผลการเรี ยนเดิมและให้ใช้ผล
การเรี ยนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ตอ้ งเรี ยนซํ1าชั1น ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการ
เรี ยน
๑๔.๓ การสอนซ่อมเสริ ม การสอนซ่อมเสริ มเป็ นส่ วนหนึงของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้และ
เป็ นการให้โอกาสแก่ผเู ้ รี ยนได้มีเวลาเรี ยนรู ้สิงต่างๆ เพิมขึ1น จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตวั ชี1วดั
ทีกําหนดไว้ การสอนซ่อมเสริ มเป็ นการสอนกรณี พิเศษนอกเหนื อไปจากการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ปกติเพือแก้ไขข้อบกพร่ องทีพบในผูเ้ รี ยน โดยจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ทีหลากหลายและคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน
การสอนซ่อมเสริ มสามารถดําเนินการได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี1
๑) ผูเ้ รี ยนมีความรู ้/ทักษะพื1นฐานไม่เพียงพอทีจะศึกษาในแต่ละรายวิชานั1น ควรจัด การ
สอนซ่อมเสริ ม ปรับความรู ้/ทักษะพื1นฐาน
๒) การประเมินระหว่างเรี ยน ผูเ้ รี ยนไม่สามารถแสดงความรู ้ ทักษะกระบวนการ หรื อเจต
คติ / คุณลักษณะทีกําหนดไว้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี1วดั
๓) ผลการเรี ยนไม่ถึงเกณฑ์ และ/หรื อตํากว่าเกณฑ์การประเมิน โดยผูเ้ รี ยนได้ระดับผลการ
เรี ยน “๐” ต้องจัดการสอนซ่ อมเสริ มก่อนจะให้ผูเ้ รี ยนสอบแก้ตวั
๔) ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนไม่ผา่ น สามารถจัดสอนซ่ อมเสริ มในภาคฤดูร้อน ทั1งนี1ให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของสถานศึกษา

หมวด ๔
การเทียบโอนผลการเรียน
ข้ อ ๑๕ สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนรู ้จากสถานศึกษาได้ในกรณี
การย้ายสถานศึกษา การเปลียนรู ปแบบการศึกษา การย้ายหลักสู ตร การละทิ1งการศึกษาและขอกลับเข้ารับ

การศึกษาต่อ นอกจากนี1ยงั สามารถเทียบโอนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรี ยนรู ้อืน ๆ เช่น
สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝึ กอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว
การเทียบโอนผลการเรี ยนสามารถดําเนิ นการในช่วงก่อนเปิ ดภาคเรี ยนแรกหรื อต้นภาคเรี ยนแรก ที
สถานศึกษารับผูข้ อเทียบโอนเป็ นนักเรี ยน ทั1งนี1นกั เรี ยนทีได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนต้องศึกษาต่อเนื อง
ในสถานศึกษาทีรับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรี ยน การพิจารณาการเทียบโอนให้ดาํ เนินการ ดังนี1
๑๕.๑ พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ งจะให้ขอ้ มูลทีแสดงความรู ้ ความสามารถของ
นักเรี ยนในด้านต่าง ๆ
๑๕.๒ พิจารณาจากความรู ้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิจริ ง การทดสอบ การสัมภาษณ์
๑๕.๓ พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบตั ิจริ ง
๑๕.๔ ในกรณี มีเหตุผลจําเป็ นระหว่างเรี ยน นักเรี ยนสามารถแจ้งความจํานง ขอไปศึกษาบาง
รายวิชาในสถานศึกษา/สถานประกอบการอืน แล้วนํามาเทียบโอนได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษา
๑๕.๕ การเทียบโอนผลการเรี ยนให้ดาํ เนินการในรู ปของคณะกรรมการการเทียบโอน
จํานวน ๓ คน
๑๕.๖ การเทียบโอนให้ดาํ เนิ นการดังนี1
๑) กรณี ผขู ้ อเทียบโอนมีผลการเรี ยนมาจากหลักสู ตรอืน ให้นาํ รายวิชาหรื อหน่วยกิตทีมี
ตัวชี1วดั /มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง/จุดประสงค์/เนื1อหาทีสอดคล้องกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐
มาเทียบโอนผลการเรี ยนและพิจารณาให้ระดับผลการเรี ยนให้สอดคล้องกับหลักสู ตรทีรับเทียบโอน
๒) กรณี การเทียบโอนความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)
โดยให้มีการประเมินด้วยเครื องมือทีหลากหลายและให้ระดับผลให้สอดคล้องกับหลักสู ตรทีรับเทียบโอน
ทั1งนี1 วิธีการเทียบโอนผลการเรี ยนให้เป็ นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิ การและ
แนวปฏิบตั ิทีเกียวข้อง

หมวด ๕
เอกสารหลักฐานการศึกษา
ข้ อ ๑๖ หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) พุทธศักราช
๒๕๕๓ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดให้มีเอกสารประเมินผล
การเรี ยนต่าง ๆ ตามทีหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนด ดังต่อไปนี1
๑๖.๑ เอกสารหลักฐานการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิ การกําหนด เป็ นเอกสารที
กระทรวงศึกษาธิ การควบคุมและบังคับแบบ เพือใช้เป็ นหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ ยืนยันและรับรองผล
การเรี ยนของผูเ้ รี ยน สถานศึกษาต้องใช้แบบพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิ การและดําเนินการจัดทําตามที
กระทรวงศึกษาธิ การกําหนดไว้ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ประกอบด้วย
๑) ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑)

๒) ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
๓) แบบรายงานผูส้ าํ เร็ จการศึกษา (ปพ.๓)
๑๖.๒ เอกสารหลักฐานการศึกษาทีสถานศึกษากําหนด เป็ นเอกสารทีสถานศึกษาจัดทําขึ1น
เพือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรี ยนรู ้ และข้อมูลสําคัญเกียวกับผูเ้ รี ยน เช่น
๑) แบบบันทึกผลการเรี ยนประจํารายวิชา
๒) แบบรายงานประจําตัวนักเรี ยน
๓) ระเบียนสะสม
๔) ใบรับรองผลการเรี ยน
๕) เอกสารอืน ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนําเอกสารไปใช้

หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๑๗ ให้ใช้ระเบียบโรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ว่าด้วยการวัดและการ
ประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) พุทธศักราช
๒๕๕๓ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับผูเ้ รี ยนในหลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) พุทธศักราช ๒๕๕๓ ของโรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
(นครผลพิทยาคาร) ดังต่อไปนี1
ในปี การศึกษา ๒๕๕๓ ในชั1นประถมศึกษาปี ที ๑-๖ และชั1นมัธยมศึกษาปี ที ๑
ในปี การศึกษา ๒๕๕๔ ในชั1นประถมศึกษาปี ที ๑-๖ และชั1นมัธยมศึกษาปี ที ๑-๒
ในปี การศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ในทุกชั1นเรี ยน
ข้ อ ๑๘ การเปลียนแปลงแก้ไข เพิมเติมระเบียบนี1 ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษา แล้วเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั1นพื1นฐาน
ของโรงเรี ยนเพือประกาศใช้ต่อไป
ประกาศ ณ วันที ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สุ รพงษ์ อริ ยวัฒน์วงศ์
( นายสุ รพงษ์ อริ ยวัฒน์วงศ์ )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)

