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ระเบียบโรงเรียนขอนแกนวิทยายน
วาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (พ.ศ. 2552)

--------------------------โดยที่โรงเรียนขอนแกนวิทยายนไดประกาศใชหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคําสัง่ กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 293/2551 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เรือ่ ง
ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 จึงเปนการสมควรทีจ่ ะกําหนดระเบียบโรงเรียน
ขอนแกนวิทยายน วาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับคําสั่งดังกลาว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนขอนแกนวิทยายน วาดวยการวัดและประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (พ.ศ.2552)”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบ บรรดาขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ระเบียบนี้ใหใชควบคูกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขอนแกนวิทยายน ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (พ.ศ. 2552)
ขอ 5 ใหผูบริหารสถานศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
หลักการในการประเมินผลการเรียน
ขอ 6 การประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามหลักการ ตอไปนี้
6.1 สถานศึกษาเปนผูร บั ผิดชอบประเมินผลการเรียนของผูเ รียนโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
6.2 การวัดและประเมินผลการเรียนตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่
กําหนดในหลักสูตร
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6.3 การประเมินผลการเรียนตองประกอบดวย การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผูเรียน การ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน
6.4 การประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการการจัดการเรียนการสอนตองดําเนินการ
ดวยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัด ธรรมชาติของวิชาและระดับชั้นของผูเรียน
6.5 ใหมกี ารประเมินความสามารถของผูเ รียนในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสือ่ ความใน
แตละระดับการศึกษา
6.6 ใหมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในแตละระดับการศึกษา
6.7 ใหมีการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติในแตละระดับการศึกษา
6.8 เปดโอกาสใหผูเรียนตรวจสอบผลการประเมินการเรียนได
6.9 ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาตางๆ
หมวด 2
วิธีการประเมินผลการเรียน
ขอ 7 การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อให
ไดขอ มูลสารสนเทศ ทีแ่ สดงพัฒนาการความกาวหนาและความสําเร็จทางการเรียนของผูเ รียน ใหเปนการประเมิน
เพื่อปรับปรุงการเรียนมากกวาการตัดสินผลการเรียน ประกอบดวย
7.1 การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนเปนการวัดความกาวหนาทั้งดานความรูทักษะ
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
7.2 การประเมินผลระดับสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบความกาวหนาดานการเรียนรูเปนรายป
และระดับการศึกษา สําหรับสถานศึกษานําขอมูลทีไ่ ดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูรวมทั้งพิจารณาตัดสินการเลื่อนระดับการศึกษา
7.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ เปนการประเมินดวย แบบประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เปนมาตรฐานระดับชาติ เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพ
การศึกษาของชาติ สําหรับนําผลการประเมินไปวางแผนดําเนินการปรับปรุงแกไขและพัฒนาการศึกษาใหได
มาตรฐาน
7.4 การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนเปนการประเมินเพื่อสรุปความสําเร็จในการเรียนรู
ของผูเ รียนในการจบระดับการศึกษาและจบหลัก สูตรการศึกษาในระดับตางๆ ซึง่ จะทําใหผเู รียนไดรบั การรับรอง
ความรูและวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษา
ขอ 8 แนวดําเนินการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
เพื่อใหการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีการดําเนินการตามหลักการกระจายอํานาจมีการประเมินผูเรียนตามหลัก
การวัดและประเมินผลการเรียน มีการตรวจสอบและกํากับติดตามประเมินคุณภาพการประเมินผลการเรียนอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดแนวดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ดังนี้
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8.1 สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกําหนดรูปแบบระบบและระเบียบประเมินผลของสถานศึกษา
เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษานํามาตรฐาน
การเรียน ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู แตละกลุมสาระการเรียนรูกําหนดเปาหมายในการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรูรายภาคเรียน
8.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการใหความเห็นชอบรูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ
ในการประเมินและการตัดสินผลการเรียนรายวิชาของผูสอน
8.4 ผูสอนจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบพัฒนาการของผูเรียน และประเมินสรุป
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริง โดยนําผลการเรียนรูระหวางเรียนไมนอยกวา
รอยละ 70 ไปใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสินผลการเรียนรายวิชา
8.5 ผูอํานวยการสถานศึกษาอนุมัติผลการเรียนปลายภาค และการผานระดับการศึกษา
8.6 สถานศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินการประเมินผลการเรียนประจําปโดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขอ 9 ใหมีการประเมินผลการเรียนในดานตางๆ คือ
9.1 การประเมินผลการเรียนสาระการเรียนรูร ายวิชา ตามผลการเรียนรูท คี่ าดหวังของรายวิชา
ซึ่งสถานศึกษาวิเคราะหจากมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นการประเมินสาระการเรียนรูรายวิชา
ผลการประเมินสาระการเรียนรูรายวิชา เพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา มี 8 ระดับ คือ
“4”
หมายถึง ผลการเรียนดีเยี่ยม มีผลการประเมินตั้งแตรอยละ 80 – 100
“3.5” หมายถึง ผลการเรียนดีมาก มีผลการประเมินตั้งแตรอยละ 75 – 79
“3”
หมายถึง ผลการเรียนดี มีผลการประเมินตั้งแตรอยละ 70 – 74
“2.5” หมายถึง ผลการเรียนปานกลาง มีผลการประเมินตั้งแตรอยละ 65 – 69
“2”
หมายถึง ผลการเรียนปานกลาง มีผลการประเมินตั้งแตรอยละ 60 – 64
“1.5” หมายถึง ผลการเรียนออน มีผลการประเมินตั้งแตรอยละ 55 – 59
“1”
หมายถึง ผลการเรียนออนมาก มีผลการประเมินตั้งแตรอยละ 50 – 54
“0”
หมายถึง ผลการเรียนไมผาน มีผลการประเมินตั้งแตรอยละ 0 – 49
9.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนการประเมินทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การ
ปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมี 3 กิจกรรม คือ
1) กิจกรรมแนะแนว
2) กิจกรรมนักเรียน ประกอบดวย
(1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือผูบําเพ็ญประโยชน
โดยเลือกกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 1 กิจกรรม
(2) กิจกรรมชุมนุม อีก 1 กิจกรรม
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3)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
โดยกําหนดผลการประเมิน เพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา ดังนี้
“ผ” หมายถึง ผูเ รียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน ปฏิบตั กิ จิ กรรมและมีผลงาน
เกณฑที่สถานศึกษากําหนด
“มผ” หมายถึง ผูเ รียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน ปฏิบตั กิ จิ กรรมและมี ผลงาน
ไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
9.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนการประเมินพัฒนาทางดานคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเ รียน ตามคุณลักษณะ 8 คุณลักษณะทีส่ ถานศึกษากําหนด
ผลการประเมินเพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา กําหนดเปน 4 ระดับ คือ
“ดีเยี่ยม” หมายถึง ผูเ รียนปฏิบตั ติ นตามเกณฑและเงือ่ นไขทีส่ ถานศึกษากําหนดจนเปนนิสยั
และนําไปใชในชีวติ ประจําวันเพือ่ ประโยชนสขุ ของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม
จํานวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับดี
“ดี”
หมายถึง ผูเ รียนมีคณ
ุ ลักษณะในการปฏิบตั ติ นตามเกณฑและเงือ่ นไขทีส่ ถานศึกษา
กําหนด เพื่อใหเปนการยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก
1. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน 1-4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะไดผลการ
ประเมินตํ่ากวาระดับดี หรือ
2. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการ
ประเมินตํ่ากวาระดับผาน หรือ
3. ไดผลการประเมินระดับดี จํานวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการ
ประเมินตํ่ากวาระดับผาน
“ผาน” หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตนไดครบตามเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษา
กําหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต 1 คุณลักษณะ
“ไมผาน” หมายถึง ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และเขียน
หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ
9.4 การประเมินความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสือ่ ความ เปนการประเมิน
ทักษะความคิดและการถายทอดความคิดครอบคลุมความสามารถในการคิดวิเคราะหขอ มูลในการอานและความ
สามารถในการเขียนสือ่ ความ ตามเงือ่ นไข วิธกี ารและมาตรฐานทีส่ ถานศึกษากําหนดผลการประเมินเพือ่ การเลือ่ น
ชั้นและจบการศึกษา กําหนดเปน 4 ระดับ คือ
“ดีเยี่ยม” หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิด วิเคราะหและเขียนที่มี
คุณภาพดีเลิศอยูเสมอ
“ดี”
หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิด วิเคราะหและเขียนที่มี
คุณภาพเปนที่ยอมรับ
“ผาน” หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิด วิเคราะหและเขียนที่มี
คุณภาพเปนที่ยอมรับแตยังมีขอบกพรองบางประการ
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“ไมผาน” หมายถึง ไมมมี ผี ลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถในการอาน คิด วิเคราะหและเขียน
หรื อ ถ า มี ผ ลงาน ผลงานนั้ น ยั ง มี ข อ บกพร อ งที่ ต อ งได รั บ การปรั บ ปรุ ง แก ไข
หลายประการ
หมวด 3
การตัดสินผลการเรียนและการเลื่อนชั้น
ขอ 10 การตัดสินผลการเรียนใหถือปฏิบัติดังนี้
10.1 พิจารณาตัดสินวา ผูเรียนผานการประเมินตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม และได
ระดับผลการเรียน 1 ถึง 4
10.2 ไดรับการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน เปนรายภาค ไดผลการประเมิน
“ผาน”
10.3 ไดรับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนรายภาค ไดผลการประเมิน “ผาน”
10.4 ไดรบั การตัดสินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนเปนรายภาค ไดผลการประเมิน “ผ”
10.5 วัดผลปลายภาคเฉพาะผูที่มีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น การอนุญาตใหผูเรียนเขารับการวัดผลปลายภาคสําหรับผูที่มีเวลาเรียนไมถึง
รอยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้นใหคณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรียนรูเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการใหความเห็นชอบและนําเสนอผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติ
10.6 ผู เรี ย นที่ มี เวลาเรี ย นไม ถึ ง ร อ ยละ 80 ของเวลาเรี ย นในรายวิ ช านั้ น และไม ไ ด รั บ
การผอนผันใหเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนใหไดผลการเรียน “มส”
10.7 ผูเรียนที่มีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑที่สถานศึกษากําหนดใหไดระดับผลการเรียน “0”
10.8 ผู เรี ย นที่ ทุ จ ริ ต ในการประเมิ น ผลการเรี ย นในครั้ ง ใด ให ไ ด ค ะแนน “0” ใน
การประเมินผลครั้งนั้น
10.9 ผูเ รียนมีเหตุสดุ วิสยั ทีไ่ มไดวดั ผลกลางภาคเรียนหรือปลายภาคเรียนรายวิชาใด เมอื่ แจง
เหตุนั้นตอสถานศึกษากอนที่การดําเนินวัดผลรายวิชานั้นจะเสร็จสิ้น ใหไดผลการเรียน “ร” หากการดําเนินการ
วัดผลรายวิชานั้นเสร็จสิ้นแลวใหผูเรียนไดคะแนน “0” ในการวัดผลครั้งนั้น
กรณีที่ไมใชเหตุสุดวิสัยที่ทําใหนักเรียนไมสามารถเขาวัดผลกลางภาคเรียนหรือปลายภาคเรียนครั้งใด
ก็ตาม ในขณะทีก่ ารวัดผลครัง้ นัน้ กําลังดําเนินการอยูใ หผปู กครองและนักเรียนยืน่ คํารองขอใหมสี ทิ ธิใ์ นการวัดผล
ครัง้ นัน้ เมือ่ ไดรบั อนุญาตใหเขาวัดผลได ใหครูผสู อนดําเนินการวัดผลผูเ รียนและใหไดคะแนนไมเกินครึง่ หนึง่ ของ
คะแนนเต็มในการวัดผลครั้งนั้น หากไมไดรับอนุญาตใหไดคะแนน “0” ในการวัดผลครั้งนั้น
ขอ 11 การเปลี่ยนผลการเรียนใหถือปฏิบัติดังนี้
11.1 การเปลีย่ นผลการเรียน “มส” ผูเ รียนทีไ่ ดผลการเรียน “มส” ใหลงทะเบียนเรียนซํา้ ใน
ภาคเรียนถัดไปตามที่กําหนดเวลาลงทะเบียนเรียนซํ้าที่สถานศึกษากําหนด และตองดําเนินการแกไขใหเสร็จสิ้น
ในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซํ้า
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กรณีที่ผูเรียนไมดําเนินการตามที่กําหนด ใหลงทะเบียนเรียนซํ้าในภาคเรียนถัดไป
11.2 การเปลีย่ นผลการเรียน “ร” ใหผเู รียนขอดําเนินการตอครูผสู อน และใหเสร็จสิน้ ภายใน
2 สัปดาหแรกของภาคเรียนถัดไป
11.3 การเปลีย่ นระดับผลการเรียนจาก “0” ใหครูผสู อนดําเนินการพัฒนาผูเ รียนโดยจัดสอน
ซอมเสริม เพื่อปรับปรุงแกไขผูเรียนตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู แลวประเมินดวยวิธีการที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพจนผูเรียนสามารถผานเกณฑการประเมินและใหระดับผลการเรียนใหมไดไมเกิน “1” ตามเงื่อนไข
ที่สถานศึกษากําหนด
การพัฒนาผูเรียนใหดําเนินการตามที่สถานศึกษากําหนดทั้งนี้ตองดําเนินการใหเสร็จ
สิ้นภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคเรียนถัดไป
กรณีที่ผูเรียนไมดําเนินการตามกําหนดใหลงทะเบียนเรียนซํ้า และดําเนินการใหเสร็จ
สิ้นภายในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซํ้า
11.4 การเปลี่ยนระดับผลการเรียนจาก “มผ” ใหสถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมซอม
เสริมปรับปรุงแกไขเพือ่ ใหผเู รียนในสวนทีไ่ มผา นการประเมิน ตามระยะเวลาทีส่ ถานศึกษากําหนดและเมือ่ ผูเ รียน
ดําเนินการตามที่กําหนดแลวใหไดผลการประเมิน “ผ” ทั้งนี้ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้น ยกเวน
มีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา
11.5 การเปลีย่ นผลการประเมินจาก “ ไมผา น ” ใหดาํ เนินการจัดกิจกรรมซอมเสริม ปรับปรุง
แกไขเพื่อใหผูเรียนผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด ตามเงื่อนไขและขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา ทั้งนี้ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ให
อยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา
ขอ 12 การเลื่อนชั้น กําหนดเกณฑการเลื่อนชั้น ดังนี้
1. ผูเรียนมีเวลาเรียนตลอดปการศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
2. ผูเรียนมีผลการประเมินผานทุกรายวิชาพื้นฐาน
3. ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
ในกรณีทผี่ เู รียนไมผา นรายวิชาจํานวนมากและมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับ
ชัน้ ทีส่ งู ขึน้ ใหสถานศึกษาพิจารณาใหเรียนซํา้ ชัน้ ได และแจงใหผปู กครองและผูเ รียนทราบเหตุผลของการใหเรียน
ซํ้าชั้นทั้งนี้ใหคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรูความสามารถของผูเรียน
ในกรณีที่ผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูดีเลิศ สถานศึกษาอาจแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผูเรียน ใหเลื่อนชั้นกลางปได โดยตองตรวจสอบตามเงื่อนไขทั้ง 3 ประการ คือ
1. มีผลการเรียนในปการศึกษาทีผ่ า นมา และมีผลการเรียนระหวางปทกี่ าํ ลังศึกษาอยูใ นเกณฑ
ดีเยี่ยม
2. มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น
3. ผานการประเมินผลความรูความสามารถทุกรายวิชาของชั้นปที่เรียนปจจุบันและความรู
ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นปที่จะเลื่อนขึ้น
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การอนุมัติใหเลื่อนชั้นกลางปการศึกษาไปเรียนชั้นสูงขึ้นได 1 ระดับชั้น ตองไดรับการยินยอม
จากผูเรียนและผูปกครองและดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนเปดภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษานั้น
ในกรณีที่ผูเรียนกลุมพิเศษตางๆที่มีปญหาในการเรียนรู ใหสถานศึกษารวมกับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ขอ 13 เกณฑการตัดสินผลการเรียนผานระดับการศึกษา และจบหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผานการศึกษาแตละระดับการศึกษาและจบหลักสูตรสถานศึกษา ไดศึกษาครบ
ถวนตามโครงสรางของหลักสูตร และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จึงกําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียน
ผานระดับการศึกษา (จบการศึกษาภาคบังคับ/จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไวดังนี้
13.1 เกณฑการผานระดับมัธยมศึกษาตอนตน (จบการศึกษาภาคบังคับ) ผูเ รียนมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี้
1) ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด
2) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 66 หนวยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด
3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการ
ประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด
4) ผูเ รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
5) ผูเ รียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
13.2 เกณฑการผานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จบหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน) ผูเ รียน
มีคุณสมบัติดังนี้
1) ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด
2) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 41 หนวยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด
3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการ
ประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด
4) ผูเ รียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
5) ผูเ รียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
การตัดสินผลการเรียนการผานชวงชั้น (จบการศึกษาภาคบังคับ/จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ผูเรียนตองผานเกณฑมาตรฐานครบทั้ง 5 เกณฑ ซึ่งสะสมมาจากการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียน
ถาผูเ รียนไมผา นชวงชัน้ ใหดาํ เนินการสอนซอมเสริมแลวทําการประเมินผลจนผูเ รียนสามารถผานเกณฑ
การประเมินที่สถานศึกษากําหนด
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หมวด 4
การเทียบโอนผลการศึกษา
ขอ 14 การเทียบโอนผลศึกษา เปนการนําผลการเรียนซึ่งเปนความรู ทักษะและประสบการณของ
ผูเรียน ที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มาประเมินเปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
แนวดําเนินการเทียบโอนผลการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ ดังนี้
14.1 ผูขอเทียบโอนตองขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนของสถานศึกษาใด โดยผูขอเทียบโอนจะ
ตองไมเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระบบ สถานศึกษาจะดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเปนนักเรียน ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปน
14.2 จํานวนสาระการเรียนรู จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยการเรียนที่จะรับเทียบโอนและ
อายุของผลการเรียนที่จะนํามาเทียบโอนใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษา ทั้งนี้ เมื่อเทียบโอนแลวผูขอเทียบโอนตองมีเวลาเรียนอยูในสถานศึกษาไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
14.3 การเทียบโอนผลการศึกษาใหดาํ เนินการในรูปของคณะกรรมการเทียบโอนผลการศึกษา
จํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 9 คน
ขอ 15 การเทียบโอนใหดําเนินการดังนี้
15.1 การเทียบระดับการศึกษา หมายถึง การนําผลการเรียน ความรู และประสบการณทไี่ ด
จากการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ ไมแบงระดับมาประเมิน เพื่อเทียบเทาการศึกษาระดับใด
ระดับหนึ่ง มีแนวทางการเทียบระดับการศึกษาดังนี้
1) ผูข อเทียบระดับการศึกษาจะตองไมเปนกําลังศึกษาอยูใ นสถานศึกษาในระบบหรือ
สถานศึกษานอกระบบที่จัดการศึกษาเปนระบบเดียวกันกับการศึกษาในระบบและเปนผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับที่ตํ่ากวาระดับการศึกษาที่ขอเทียบ 1 ระดับ ผูไมเคยมีวุฒิการศึกษา
ใด ๆ จะขอเทียบระดับการศึกษาไดไมเกินระดับประถมศึกษา
2) ใหสถานศึกษาซึ่งเปนที่ทําการเทียบระดับการศึกษา ดําเนินการเทียบระดับดวย
การประเมินความรูความสามารถและประสบการณของผูขอเทียบระดับ ดวยวิธีการหลากหลาย ทั้งดวยการ
ทดสอบ การประเมินแฟมผลงาน และการสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ใหครอบคลุมคุณลักษณะของผูเรียนทั้งดาน
ความรู ทักษะกระบวนการ และคานิยม ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่ขอเทียบระดับ
3) ผูผานการประเมินจะไดรับหลักฐาน แสดงผลการประเมินเทียบระดับความรูและ
ใบประกาศนียบัตรรับรองระดับความรูของกระทรวงศึกษาธิการ
15.2 การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การนําผลการเรียนซึ่งเปนความรู ทักษะ และ
ประสบการณของผูเรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และผลการ
ศึกษาจากตางสถานศึกษามาประเมินเปนสวนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่กําลังศึกษา มี
แนวการดําเนินการดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการของสถานศึกษากําหนดจํานวนรายวิชา
จํานวนหนวยกิต ทีส่ ถานศึกษาจํากัด ใหผเู รียนสามารถขอเทียบโอนไดในการศึกษาตามหลักสูตร ของสถานศึกษา
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แตละชวงชั้น ทั้งนี้ผูเรียนจะตองเหลือรายวิชาที่จะตองศึกษาในสถานศึกษาอีกอยางนอย 1 ภาคเรียน พรอมกับ
การกําหนดแนวทาง และวิธกี ารเทียบโอนทัง้ กรณีเทียบโอนผลการเรียนเดิมทีผ่ เู รียนศึกษากอน เขาศึกษาในสถาน
ศึกษาและกรณีเทียบโอนผลการเรียนทีผ่ เู รียนขออนุญาตไปศึกษาตางสถานศึกษา จะตองเปนระเบียบทีส่ อดคลอง
กับกฎกระทรวงวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนดวย
2) สถานศึกษาแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
ปฏิบัติหนาที่กําหนดสาระ จัดสรางเครื่องมือ สําหรับการเทียบโอนผลการเรียน และดําเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน
15.3 กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิม ที่ผูเรียนศึกษามากอนเขาศึกษาในสถานศึกษา
1) ใหดําเนินการใหเสร็จในภาคเรียนแรกที่ผูเรียนเขาศึกษาในสถานศึกษา
2) ใหเทียบโอนผลการเรียนเปนรายวิชา
3) ผูเรียนยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษร ขอเทียบความรูตามรายวิชา ในหลักสูตร
ของสถานศึกษาตามจํานวนรายวิชาทีส่ ถานศึกษากําหนดไวในระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
ใหผูเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารหลักสูตรที่นํามาขอเทียบ และเอกสารหลักฐานการศึกษาที่ได (ถาผูเรียนมี)
4) คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณาหลักสูตรและหลักฐาน
เอกสารเดิมของผูเรียน เพื่อเปรียบเทียบหลักสูตรที่เรียนมากับหลักสูตรของสถานศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบถา
มีจุดประสงคและเนื้อหาสาระตรงกัน ไมนอยกวารอยละ 60 ใหรับเทียบโอนไดและใหไดระดับผลการเรียนตาม
ที่ไดมาในกรณีผูเรียนยายสถานศึกษา แตถาเปนกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาตางระบบ ใหคณะ
กรรมการดําเนินการเทียบโอน พิจารณาวาควรยอมรับผลการเรียนเดิมหรือไม ถาไมยอมรับก็ตอ งประเมินใหใหม
ดวยวิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสม
5) คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน จัดใหมกี ารประเมินความรูค วาม
สามารถและประสบการณของผูเรียนใหม ตามผลการเรียนที่คาดหวังของรายวิชา ที่ผูขอเรียนขอเทียบในกรณีที่
ผูเ รียนไมมเี อกสารหลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดง หรือหลักสูตรทีผ่ เู รียนนํามาขอเทียบโอนมีความสอดคลองของ
จุดประสงคและเนือ้ หาสาระของหลักสูตรทีข่ อเทียบไมถงึ รอยละ 60 ผูเ รียนทีผ่ า นการประเมินจะไดรบั การเทียบ
โอนผลการเรียนใหโดยไดระดับผลการเรียนตามทีป่ ระเมินได สวนผูท ไี่ มผา นการประเมินจะไมไดรบั การเทียบโอน
ผลการเรียน
15.4 กรณีผูเรียนขออนุญาตไปศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่ง ตางสถานศึกษาหรือขอศึกษาดวย
ตนเองใหดําเนินการดังนี้
1) ใหดําเนินการโดยผูเรียน ยื่นคํารองไปศึกษาตางสถานที่หรือตางรูปแบบตอคณะ
กรรมการเทียบโอนผลการเรียนซึ่งจะพิจารณาผลการเรียนและความจําเปนของผูเรียนและรูปแบบการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาที่ผูเรียนขอไปศึกษา
2) รายวิชาที่ผูเรียนขอไปศึกษาตางสถานที่ หรือตางรูปแบบตองมีจุดประสงค และ
เนื้อหาสาระสอดคลองกับรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษาที่จะนํามาเทียบโอนไมนอยกวารอยละ 60
3) กรณีผเู รียนขอไปศึกษาตางสถานศึกษาหรือระบบทีม่ สี ถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนแนนอน ถาเห็นควรอนุญาตใหไปเรียนไดใหมีการประสานงาน เรื่องการจัดการเรียนการสอน การประเมิน
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ผล และการรับโอนผลการเรียนกอนเมื่อไดตกลงรวมกันเรียบรอยแลวจึงจะอนุญาตเมื่อศึกษาสําเร็จแลว ใหรับ
โอนผลการเรียนไดทันที
4) กรณีผูเรียนขออนุญาตศึกษาดวยตนเอง หรือศึกษาในสถานศึกษาที่ไมสามารถ
ติดตอประสานงานได ถาคณะกรรมการพิจารณาความจําเปนแลวเห็นควรอนุญาต เมื่อผูเรียนมารายงานผลการ
เรียน ใหคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนทําการเทียบโอนผลการเรียนใหผเู รียนเชนเดียวกับ กรณี
การเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผูเรียนศึกษามากอนเขาศึกษาในสถานศึกษา
15.5 คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน รายงานผลการเทียบโอนใหคณะ
กรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาใหความเห็นชอบ และเสนอผูบ ริหารสถานศึกษาอนุมตั ิ
ผลการเทียบโอนผลการเรียน
หมวด 5
หนาที่ของสถานศึกษา
ขอ 16 ใหสถานศึกษาจัดใหมีเอกสารการประเมินผลการเรียนตางๆ ดังนี้
16.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1) เปนเอกสารบันทึกผลการเรียนของ
ผูเ รียนตามสาระการเรียนรูก ลุม วิชา และกิจกรรมตางๆทีไ่ ดเรียนในแตละระดับการศึกษาของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเปนหลักฐานแสดงสถานภาพและความสําเร็จในการศึกษาของผูเรียนแตละคนและ
ใชเปนหลักฐานในการสมัครเขาศึกษาตอ สมัครทํางาน หรือดําเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ
16.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.2) เปนเอกสารที่สถานศึกษา
ออกใหกบั ผูส าํ เร็จการศึกษาและรับรองวุฒการศึกษาของผูเ รียนใหผเู รียนนําไปใชเปนหลักฐานแสดงระดับวุฒกิ าร
ศึกษาของตน
16.3 แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) เปนแบบรายงานรายชื่อ ละขอมูลของผูสําเร็จ
การศึกษาภาคบังคับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยันและรับรองความ
สําเร็จและวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาแตละคน ตอเขตการพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
16.4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค (ปพ.4) เปนเอกสารรายงาน
พัฒนาการ ดานคุณลักษณะของผูเ รียนเกีย่ วกับคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ทีส่ ถาน
ศึกษากําหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนพิเศษ เพื่อการแกปญหาหรือสรางเอกลักษณใหผูเรียนตามวิสัยทัศนของ
สถานศึกษา เปนการรายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพ หรือระดับคุณธรรม จริยธรรม คานิยมหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในแตละระดับการศึกษา สถานศึกษาจัดทําเอกสารนี้ใหผูเรียนทุก ๆ คน
ควบคูก บั ระเบียนแสดงผลการเรียนของผูเ รียน เพือ่ นําไปใชเปนหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผูเ รียนเพือ่ ประกอบ
ในการสมัครศึกษาตอหรือสมัครทํางาน
16.5 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผูเ รียน (ปพ.5) เปนเอกสารสําหรับผูส อนใชบนั ทึกเวลา
เรียน ขอมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนและขอมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเ รียนแตละ
คนทีเ่ รียนในหองหรือกลุม เดียวกัน เพือ่ ใชเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แกไข สงเสริม
และตัดสินผลการเรียนของผูเ รียน รวมทัง้ ใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีสว นรวม
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ในกิจกรรมตางๆและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนแตละคน
16.6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ รียนรายบุคคล (ปพ.6) เปนเอกสารสําหรับบันทึก
ขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในดานตางๆและขอมูลอื่นๆของผูเรียน
16.7 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) เปนเอกสารทีส่ ถานศึกษาออกใหผเู รียนเปนการเฉพาะ
กิจเพือ่ รับรองสถานภาพทางการศึกษาของผูเ รียนเปนการชัว่ คราว ทัง้ กรณีผเู รียนยังไมสาํ เร็จการศึกษาและสําเร็จ
การศึกษาแลว
16.8 ระเบียนสะสม (ปพ.8) เปนเอกสารสําหรับบันทึกขอมูลเกีย่ วกับ พัฒนาการและผลงาน
ดานตางๆของผูเรียนทั้งที่สถานศึกษาและที่บาน เพื่อประโยชนในการแนะแนวผูเรียนในทุกๆดาน
16.9 สมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.9) เปนสมุดบันทึกผลการเรียนรูที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น
เพื่อบันทึกรายการ รายวิชาตาง ๆ ที่ผูเรียนจะตองเรียน ตามโครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา พรอมดวยผล
การประเมินผลการเรียนของแตละรายวิชา และสถานศึกษาออกใหผูเรียนสําหรับศึกษา และนําไปแสดงบุคคล
หรือหนวยงานที่สนใจไดทราบถึงโครงสรางหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาตาง ๆ ของสถานศึกษา พรอมดวย
ผลการเรียนของผูเรียนจากการเรียนแตละรายวิชา กรณีผูเรียนยายสถานศึกษาขอมูลในสมุดบันทึกผลการเรียน
รูจ ะเปนประโยชนในการนําไปใชในการเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมไปเปนผลการเรียนตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาใหม
หมวด 6
บทเฉพาะกาล
ขอ 17 ในกรณีนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขอนแกนวิทยายน พ.ศ.2545ซึ่งควร
จะจบหลักสูตรในปการศึกษา 2553 หรือกอนปการศึกษา 2553 แตไมสามารถจบหลักสูตรได ตามกําหนด ให
ใชระเบียบฉบับนี้
ขอ 18 ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา รักษาการใหเปนไป
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นายยุทธศาสตร กงเพชร)
ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน

106

คูมือนักเร�ยน โรงเร�ยนขอนแกนว�ทยายน

KHONKAENWITTAYAYON

งานทะเบียน
การหยุดเรียนและเลื่อนสอบ
ปวยหรือไดรับอุบัติเหตุ หรือเลื่อนสอบเพราะปวย ใหผูปกครองทําบันทึกเปนลายลักษณอักษร
พรอมกับใบรับรองแพทยสงกลุมวิชาการ
การขอเปลี่ยนหลักฐาน
กรณี นักเรียน บิดา มารดา เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล
1. แสดงหลักฐานที่งานทะเบียนนักเรียนโดยสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนของทางราชการ ที่ไดจากทางราชการ
มาแสดงพรอมสําเนา 1 ชุด
2. แสดงทะเบียนบานตัวจริงและใหสําเนาทะเบียนบานกับครูหองทะเบียน 1 ชุด
3. ยื่นใหครูที่ปรึกษา เพื่อรับทราบ
การขอหลักฐานจากงานทะเบียนนักเรียน/ปพ7 สําเนาแสดงผลการเรียน ปพ 1
1. นํารูปถายหนาตรง ขนาด 3 x 4 ซม. จํานวน 1 รูป ถายไวไมเกิน 60 วัน โดยเขียน ชื่อ-สกุล ดานหลังรูปให
เรียบรอย ที่งานหองทะเบียน
2. มารับหลักฐานการขอไดภายใน 3 วันทําการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใบรับรองภาษาอังกฤษและ Transcript
ขอใบคํารองจากครูหองทะเบียน
กรอกรายละเอียดดวยตัวบรรจง
เขียน ชื่อ-สกุล เปนภาษาอังกฤษใหถูกตองชัดเจน
แนบรูปถายหนาตรง ขนาด 3 x 4 ซม. จํานวน 1 รูป (ถายไวไมเกิน 60 วัน)
นําใบคํารองใหครูตรวจรายละเอียด
ชําระเงินคาธรรมเนียมที่หองการเงิน

ก.
ข.
ค.
ง.

การขอหลักฐานของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู
ใบรับรองการเปนนักเรียน (ปพ.7)
ใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน (ปพ.1)
ใบรับรองภาษาอังกฤษ
ใบแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน (Transcript)
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1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

ขั้นตอนปฏิบัติ

กรอกคํารองที่งานทะเบียน
แนบรูปถายหนาตรง ขนาด 3 x 4 ซม. ตามจํานวนเอกสารที่ขอ (ถายไวไมเกิน 60 วัน)
นําใบคํารองใหครูที่งานทะเบียนนักเรียนตรวจสอบ
ชําระคาธรรมเนียมที่หองการเงิน
รับหลักฐานการขอไดภายใน 3 วันทําการ
การขอหลักฐานของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาไปแลว
แจงความที่สถานีตํารวจ เพื่อนําใบแจงความมาแสดงที่งานทะเบียนนักเรียน
กรอกคํารองที่งานทะเบียนนักเรียนดวยตัวบรรจง
แนบรูปถาย (ตามหลักสูตรที่นักเรียนสําเร็จการศึกษา) ที่ถายไวไมเกิน 60 วัน (เขียน ชื่อ-สกุล ปการศึกษา
ที่จบหลักสูตร)
ชําระเงินคาธรรมเนียมที่หองการเงิน
มารับหลักฐานได ภายใน 3 วันทําการ

งานวัดและประเมินผล
คําชี้แจงการขอมีสิทธิ์สอบ
1. นักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบตองมีผูปกครอง(ผูปกครองตองเปนบิดา หรือมารดา หรือผูที่บิดา/มารดามีหนังสือ
มอบอํานาจใหดาํ เนินการเทานัน้ ซึง่ จะตองเปนผูบ รรลุนติ ภิ าวะและมีอาชีพเปนหลักฐาน) ไปเขียนคํารองขอ
มีสิทธิ์สอบและยื่นตอหนาเจาหนาที่วัดผล หลังจากที่ครูผูสอนแจงหมดสิทธิ์สอบใหทราบในสัปดาหสุดทาย
ของการเรียนในภาคที่เรียน
2. นักเรียนและผูป กครองตองไปพบครูผสู อนเพือ่ ใหผปู กครองไดรบั ทราบเหตุทนี่ กั เรียนหมดสิทธิส์ อบ ในกรณี
ที่นักเรียนมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 แตมีเวลาเรียนมากกวา 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ถามีเหตุผลอัน
สมควร ครูผสู อนอาจเสนอความเห็นเพือ่ อนุญาตใหสอบโดยมีเงือ่ นไขทีผ่ สู อนอาจเสนอความเห็นเพือ่ อนุญาต
ใหสอบไดโดยมีเงื่อนไขที่ผูสอนตองสอนซอมเสริมใหมีเวลาเรียนครบรอยละ 80 กอนจึงจะใหสอบได
3. ใหครูผูสอนเสนอความเห็นและลงชื่อในคํารองที่นักเรียนถือมาพบ มอบคืนที่กลุมงานวัดผลกอนวันสอบวัน
แรกของการสอบในภาคเรียนนั้น ๆ ผลการพิจารณาถือวาสิ้นสุด
4. ในกรณีที่ไมไดรับอนุญาตใหสอบ นักเรียนตองลงทะเบียนเรียนซํ้า และการลงทะเบียนเรียนซํ้าตองดําเนิน
การตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด
• การใหนักเรียนและผูปกครองดําเนินการ เพื่อใหผูปกครองไดทราบพฤติกรรมการไมเขาเรียนของ
นักเรียน จะไดชวยดูแล กวดขันนักเรียนในการเรียนตอไป
• การใหดําเนินการสอนซอมเสริมเพื่อใหนักเรียนไดมีเวลาเรียนครบตามเกณฑการใหมีสิทธิ์สอบ
• การกําหนดเวลาในการดําเนินการเพื่อเปนการฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ
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คําชี้แจงแบบคํารองขอลงทะเบียนเรียนซํ้า
ใหนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ใหนักเรียนและผูปกครองรับใบลงทะเบียนเรียนซํ้ากับครูงานวัดผลฯ โดยคุณครูจะระบุรหัส
วิชาที่นักเรียนจะลงทะเบียนเรียนซํ้าให แลวใหนักเรียนกรอกรายละเอียดใหครบถวนสมบูรณ
ขั้นที่ 2 นําใบลงทะเบียนเรียนซํ้าใหคุณครูวัดผล ตรวจความถูกตองและลงลายมือชื่อในสวนที่ 3
ขั้นที่ 3 ใหนักเรียนและผูปกครองนําใบลงทะเบียนเรียนซํ้าไปติดตอหัวหนากลุมสาระฯ ลงชื่อมอบ
หมายใหครูประจําวิชาดําเนินการตอไป
ขั้นที่ 4 ใหนักเรียนและผูปกครองนําใบลงทะเบียนเรียนซํ้าไปติดตอกับครูประจําวิชา พรอมกับนัด
หมายการรับงานและครูประจําวิชาลงชื่อในสวนที่ 3 เพื่อใหงานวัดผลฯ ทราบวานักเรียนไปติดตอครูประจําวิชา
เรียบรอยแลว ครูประจําวิชาตัดสวนที่ 1 เก็บไวเพื่อบันทึกการหมอบหมายงานใหนักเรียน ครูประจําวิชาตัดสิน
ผลการเรียนแลวนําสงงานวัดผลฯ ตามวัน เวลาที่โรงเรียนกําหนด
ขั้นที่ 5 ใหนกั เรียนตัดสวนที่ 2 เก็บไวเพือ่ เปนหลักฐาน และนําสวนที่ 3 ทีค่ รูประจําวิชาลงชือ่ เรียบรอย
แลวนําสงงานวัดผลฯ จะถือวาการลงทะเบียนเรียนซํ้าเสร็จสมบูรณ
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โรงเรียนขอนแกนวิทยายน จังหวัดขอนแกน
แบบคํารองขอลงทะเบียนเรียนซํ้า หรือเรียนเพิ่มเติม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
..............................................................................................................................................................................
สวนที่ 1 (สําหรับครูผูสอน)
ชื่อ (นาย,น.ส. ด.ช. ด.ญ.)................................................. ชั้น ม............./.........ปการศึกษา.................................
เลขประจําตัวนักเรียน............................................มีความประสงคขอลงทะเบียนเรียนซํา้ รายวิชา........................
สอนโดยคุณครู................................ซึง่ สอบไมผา นเมือ่ เรียนซํา้ ม..............ภาคเรียนที.่ .......ปการศึกษา..................
ลงชื่อ.....................................................นักเรียน
(........................................................)โทร....................................................
ความเห็นของผูปกครอง
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................ผูปกครอง
(........................................................)โทร....................................................
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
(........................................................)
..............................................................................................................................................................................
(สวนที่ 1 ครูผูสอนนําสงงานวัดผลเมื่อประเมินผลเรียบรอยแลว)
บันทึกการกําหนดชินงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
เดือน
ลักษณะงานที่ใหนักเรียนปฏิบัติ
กําหนดสง
ลงชื่อนักเรียนรับทราบ

ผลการประเมิน

ไมผาน
ผาน ไดระดับผลการเรียน................................
ลงชื่อ.....................................................ครูผูสอน
(........................................................)
ลงชื่อ........................................................หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
(........................................................)
ลงชื่อ........................................................รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมวิชาการ
(นายอดุลเดช ฐานะ.)
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สวนที่ 2 (สําหรับนักเรียนและผูกครองเก็บไวเปนหลักฐาน)
ขาพเจา(ชื่อนักเรียน)................................................ ไดลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชา..............................
สอนโดยคุณครู.............................................................................โทร...........................................เปนที่เรียบรอย
และไปติดตอกับครูผูสอนแลว
ลงชื่อ.....................................................นักเรียน
ลงชื่อ.....................................................ครูผูสอน
(........................................................)
สวนที่ 3 (สําหรับงานวัดผล)
ชื่อ(นาย,น.ส. ด.ช. ด.ญ.)...........................................................................ชั้น ม................ไดลงทะเบียนเรียนซํ้า
รายวิชา.........................................
ซึ่งสอบไมผานเมื่อ ปการศึกษา...........................เปนที่เรียบรอยแลว
ลงชื่อ.....................................................เจาหนาที่วัดผล
(....................................................)
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ระเบียบการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนขอนแกนวิทยายน
วาดวย “ระเบียบและขอบังคับของหองสมุด”
เพื่อใหบริการของหองสมุดมีประสิทธิภาพ และมีระเบียบเรียบรอยจึงเห็นสมควรกําหนดระเบียบและ
ขอบังคับหองสมุด โรงเรียนขอนแกนวิทยายน ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอความทั่วไป
1.1 ระเบียบนีเ้ รียกวา ระเบียบโรงเรียนขอนแกนวิทยายน วาดวย “ระเบียบและขอบังคับของ
หองสมุด
1.2 ตามระเบียบนี้ “หองสมุด” หมายถึง หองสมุดโรงเรียนขอนแกนวิทยายน
1.3 ตามระเบียบนี้ “วัสดุสารนิเทศ” หมายถึง วัสดุตีพิมพ เชน หนังสือทุกประเภท และวัสดุ
ไมตีพิมพ เชน วีดิทัศน วัสดุอิเล็กทรอนิกส
ขอ 2 เวลาทําการ
วันจันทร – วันศุกร เปดบริการตั้งแตเวลา 7.30 น. – 17.00 น. หองสมุดหยุดทําการในวัน
เสาร – อาทิตย และวันหยุดราชการประจําป ถามีการเปลี่ยนแปลงเวลาทําการจะประกาศใหทราบลวงหนา
ขอ 3 ผูมีสิทธิ์เขาใชหองสมุด และมีสิทธิ์ใชบริการยืม – คืน วัสดุสารนิเทศ
3.1 นักเรียนของโรงเรียนขอนแกนวิทยายน
3.2 อาจารยและเจาหนาที่ในโรงเรียนขอนแกนวิทยายน
ขอ 4 สิทธิการครอบครองวัสดุสารนิเทศ
4.1 นักเรียนมีสทิ ธิย์ มื หนังสือไวครอบครองไดไมเกิน 3 เลม กําหนดเวลายืมเลมละไมเกิน7 วัน
4.2 อาจารยมีสิทธิ์ยืมหนังสือไวในครอบครองไมเกิน 4 เลม กําหนดเวลายืมเลมละไมเกิน 7
วัน (ถาหากอาจารยมคี วามประสงคจะใหหนังสือประกอบการสอนใหตดิ ตอโดยตรงกับหัวหนางานหองสมุด และ
มีสิทธิ์ยืมไดไมเกิน 4 เลม กําหนดเวลายืมไมเกิน 1 ภาคปการศึกษา)
4.3 เจาหนาที่ หรือบุคลากรของโรงเรียนขอนแกนวิทยายน มีสิทธิ์ยืมหนังสือไดไมเกิน 3 เลม
กําหนดเวลาไดไมเกิน 7 วัน
4.4 วีดิทัศน และวัสดุอิเล็กทรอนิกส สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิ์ยืมไวในครอบครองไมเกิน 3
รายการ กําหนดเวลาการยืมไมเกิน 7 วัน
ขอ 5 การยืม – คืน วัสดุสารนิเทศใหปฏิบัติ ดังนี้
5.1 นักเรียนตองมายืมวัสดุสารนิเทศดวยตนเอง
5.2 นักเรียนตองนําบัตรนักเรียนมาดวยทุกครั้งที่ยืม – คืน วัสดุสารนิเทศ
5.3 หามใหผูอื่นนําบัตรประจําตัวนักเรียนของตนเองไปใชยืมวัสดุสารนิเทศ หากนักเรียนให
ผูอื่นใชบัตรประจําตัวนักเรียนไปใชยืมวัสดุสารนิเทศ จะถูกยึดบัตรประจําตัวนักเรียนเปนเวลา 2 สัปดาห
5.4 แสดงบัตรประจําตัวนักเรียน พรอมวัสดุสารนิเทศที่จะยืมเพื่อใหเจาหนาที่บันทึกขอมูล
การยืมลงในเครื่องคอมพิวเตอร
ขอ 6 ประเภทของวัสดุสารนิเทศที่ใหบริการ
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6.1 หนังสือทั่วไปที่ยืมออกนอกหองสมุด ไดแก หนังสือ ตํารา และหนังสืออื่นๆ ที่มิไดระบุหามยืม
6.2 หนังสือที่หามยืมออกนอกหองสมุด ไดแก หนังสืออางอิงที่ระบบอักษรยอวา R หรือ อ.
อยูเหนือเลขหมูหนังสือ ไดแก พจนานุกรม สารานุกรม คูมือ หนังสือหายาก หนังสือที่มีราคาแพง และหนังสือ
ประเภทอื่นๆ ที่อยูในหองหนังสืออางอิง รวมถึงวารสาร นิตยสารใหม –เกา หนังสือพิมพรายวัน จุลสาร และ
หนังสือฉบับกระเปา
6.3 วีดิทัศน
6.4 วัสดุอิเล็กทรอนิกส
ขอ 7 ขอปฏิบัติในการใชหองสมุด
7.1 เมื่อเขาหองสมุดตองฝากกระเปาใสหนังสือ เก็บไวที่ชั้นที่ทางหองสมุดจัดไว
7.2 เมื่อจะเขา – ออก จากหองสมุดจะตองใหเจาหนาที่ตรวจดวยทุกครั้ง
7.3 การอานหนังสือภายในหองสมุด จะตองอาน ณ ที่ซึ่งจัดไวใหหามนําหนังสืออางอิงออก
จากหองเปนอันขาด
7.4 เมื่อเลิกใชหนังสือเลมใดแลว ใหนําหนังสือมาไวที่ชั้นพักหนังสือที่จัดไวแลว เจาหนาที่จะ
จัดเก็บขึ้นชั้นเอง
7.5 หามนําอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเขาหองสมุด
7.6 อยาวางของมีคา หรือกระเปาสตางคไวบนโตะ หากเกิดการสูญหายทางหองสมุดจะไมรบั ผิดชอบ
7.7 ผูใชบริการหองสมุดตองมีความเคารพตอสถานที่ดวยการรักษาความสงบ ไมสงเสียงดัง
หรือกระทําการใดๆ เพื่อเปนที่รําคาญกับผูอื่นที่อานหนังสือ
7.8 ถามีปญหาเกี่ยวกับการใหบริการใหสอบถามเจาหนาที่หองสมุดไดทุกเวลาที่เปดทําการ
ขอ 8 หนาที่ความรับผิดชอบของผูเขาใชหองสมุด
8.1 ผูเขาใชบริการหองสมุดจะตองปฏิบัติตามระเบียบของหองสมุดอยางเครงครัด
8.2 ผูย มื วัสดุสารนิเทศจะตองรับผิดชอบตอการชํารุดเสียหายหรือสูญหายของวัสดุสารนิเทศ
ทุกกรณี นับแตเริ่มยืมออกจากหองสมุด
8.3 เมื่อมีการสูญหาย ชํารุด หรือทําขอความในหนังสือเลมนั้นขาดหายไป หรือทําเปยก
8.3.1 ผูยืมตองจัดหาเลมที่ชื่อเรื่องเดียวกัน และผูแตงคนเดียวกันมาชดเชย และเพิ่มคา
จัดทําอีกเลมละ 40 บาท หากหนังสือเลมนั้นเกินกําหนดสงจะคิดคาปรับรวมเขาไปดวย
8.3.2 ถาหาหนังสือเรือ่ งเดียวกันและผูแ ตงคนเดียวกันไมไดตอ งจายเงินคาชดเชยหนังสือ
เปน 2 เทา ของราคาหนังสือ และเพิ่มคาจัดทําอีกเลมละ 40 บาท หากหนังสือเลมนั้นเกินกําหนดสงจะคิดคา
ปรับรวมเขาไปดวย
8.4 ถาผูย มื สงวัสดุสารนิเทศไมตรงตามกําหนด จะตองชําระเงินคาปรับตามอัตราคาปรับของ
วัสดุสารนิเทศนั้น
8.5 ในกรณีที่ไมปฏิบัติตามระเบียบของหองสมุด เจาหนาที่บรรณารักษหรือหัวหนาหองสมุด
มีอํานาจพิจารณาดําเนินการดังตอไปนี้
8.5.1 ตักเตือน
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8.5.2 ใหออกนอกหองสมุด
8.5.3 ประกาศรายชื่อใหทราบโดยทั่วกัน
8.5.4 ตัดสิทธิ์การใชหองสมุด
8.5.5 ยับยั้งการออกใบ รบ. (สําหรับนักเรียน)
8.6 เมื่อไดรับหนังสือทวงวัสดุสารนิเทศ ตองรีบนําวัสดุสารนิเทศสงคืนโดยเร็ว หากไดรับ
หนังสือทวงถาม ครัง้ ที่ 3 แลว ยังไมดาํ เนินการใด ๆ สมาชิกตองถูกตัดสิทธิก์ ารใชหอ งสมุด และถือวาสมาชิกเปน
หนี้คาหนังสือหองสมุด
ขอ 9 อัตราคาปรับ
9.1 หนังสือทั่วไป อัตราคาปรับเลมละ 1 บาทตอวัน
9.2 วัสดุสารนิเทศ อัตราคาปรับเรื่องละ 5 บาทตอวัน

1.
2.
3.
4.

ขอปฏิบัติในการใชศูนยวิทยบริการ
โรงเรียนขอนแกนวิทยายน อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
แตงกายเรียบรอย ถูกระเบียบ
ยื่นบัตรนักเรียน เพื่อขอใชเครื่อง (ลงทะเบียน) อนุญาตการใช 1 เครื่อง ตอ 1 คน
วางกระเปาหรือสัมภาระตางๆ ในชั้นวางสิ่งของที่จัดให ถอดรองเทา
เวลาในการใชคนละ 50 นาที
เปดบริการ 10.00 น. – 16.00 น. ในวันราชการ
**ศูนยวิทยบริการ สนับสนุน การสืบคน ขอความรู
ขอมูลขาวสาร เพื่อการเรียนรู
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คูมือการใชแหลงเรียนรู ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตร
โรงเรียนขอนแกนวิทยายน อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
แนวปฏิบัติการใชหอง
1. รับคูมือเอกสารการใชหองจากเจาหนาที่
2. กรอกเอกสารการใชหอง/จองหอง (สําหรับครูผูสอน)
3. กรณีครูผูสอนตองแจง/จองลวงหนา ไมนอยกวา 3 วันทําการ
4. ตรวจสอบเนื้อหาใหตรงกับสาระการสอนวิชานั้นๆ (รายละเอียดดูจากเอกสาร)
5. กรณีนักเรียนที่ตองการชมแหลงเรียนรู (หองฉายทางดาราศาสตรหรือสาขาวิชาอื่นๆ) กลุมละ
ไมเกิน 20 คน โดยกรอกแบบขอใชหองแหลงเรียนรูพรอมคํารับรองของครูผูสอนสาขาวิชานั้นๆ
6. อุปกรณและสื่อการเรียนรูทุกชนิดมีอันตรายโดยเฉพาะกระแสไฟฟาแรงสูง ครูผูสอนควรชี้แจง
แนะนําในเรื่องความปลอดภัยอยางชัดเจนแกเด็กนักเรียน
7. ปฏิบัติตามระเบียบการใชหองอยางเครงครัด

116

