งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนตูมใหญ่ วทิ ยา

การบริการของงานทะเบียนวัดผล

1 .ใบรับรองการเป็ นนักเรี ยน (ปพ.7)
2. ใบแสดงผลการเรี ยน( ปพ.1)
3. เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และเอกสารอื่นๆ
4. ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรี ยน
5. การติดต่อขอย้ายสถานศึกษา

แนวปฏิบัติการรับเอกสารและหลักฐานที่งานทะเบียนวัดผล
1. นักเรี ยนปั จจุบนั แต่งเครื่ องแบบนักเรี ยนให้ถูกต้องเรี ยบร้อย ทุกครั้งที่มาติดต่อทางโรงเรี ยน , ศิษย์เก่าแต่ง
กายสุ ภาพเรี ยบร้อย
2. ถ้ามารับหลักฐานด้วยตนเองไม่ได้ ควรให้บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองมารับแทน
3. ผูม้ ารับเอกสารแทนต้องถ่ายเอกสารบัตรประจาตัวประชาชนมาทั้งสองฝ่ าย
4. ถ้าเอกสาร รบ.1 , ปพ.1 ฉบับจริ งหาย ต้องไปแจ้งความเอกสารหายที่สถานีตารวจ นาใบแจ้งความและ
รู ปถ่ายปั จจุบนั (รบ.1 ขนาด 2 นิ้ว ) ( ปพ.1 ขนาด 1 1 นิ้ว )
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5. นักเรี ยนปั จจุบนั แต่งกายเครื่ องแบบนักเรี ยนติดต่อ
6. เอกสารที่ได้รับเป็ นฉบับจริ ง ควรนาไปถ่ายเอกสารหลายๆชุด สาหรับเพื่อใช้ในคราวจาเป็ นและเก็บฉบับ
จริ งไว้อย่าให้หาย

การติดต่ อฝ่ ายทะเบียนวัดผล

1.การเปลีย่ นแปลงหลักฐาน
การขอแก้ วัน เดือน ปี เกิด
ในกรณี ที่ปรากฏว่า วัน เดือน ปี เกิด ของนักเรี ยนมีความผิดพลาดไม่ตรงกับ ความจริ งไม่วา่ จะกรณี ใดก็ตาม
ผูป้ กครองจะต้องติดต่อกับทางโรงเรี ยน พร้อมหลักฐาน ต่อไปนี้
1. ใบคาร้อง (ตามแบบของโรงเรี ยน)
2. สู ติบตั ร หรื อทะเบียนแจ้งคนเกิด
3. สาเนาทะเบียนบ้านปัจจุบนั ที่ถูกต้อง
การเปลีย่ นชื่ อหรื อชื่ อสกุล
นักเรี ยนที่ขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของตัวเอง หรื อของบิดา มารดา เมื่อ ได้รับอนุมตั ิจากราชการแล้ว
บิดา มารดา จะต้องติดต่อกับทางโรงเรี ยน เพื่อขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ในทะเบียนของโรงเรี ยน หลักฐานขอ
เปลี่ยนชื่อ หรื อชื่อสกุล มีดงั นี้
- ใบคาร้อง(ตามแบบของโรงเรี ยน)
- หนังสื อสาคัญการเปลี่ยนชื่อ หรื อชื่อสกุล
- สาเนาทะเบียนบ้าน(พร้อมทั้งสาเนาทะเบียนบ้าน)
การขอแก้ วัน เดือน ปี เกิด และชื่อ หรื อชื่อสกุล นักเรี ยนจะต้องขอแก้ไขให้เสร็ จสิ้ นก่อนการสอบปลายภาค
อย่างน้อย 1 เดือน
ในกรณีขอเปลี่ยนทีอ่ ยู่บิดา มารดา มียศทางทหาร หรื อตารวจ
เมื่อได้รับการเลื่อนยศ ให้แจ้งโรงเรี ยนทราบเพื่อที่จะแก้ไขในทะเบียนของโรงเรี ยนให้ถูกต้องและเมื่อ
เปลี่ยนแปลงที่อยูอ่ าศัยก็ตอ้ งแจ้งโรงเรี ยนทราบด้วย
2. การออกใบรับรองการเป็ นนักเรียน (ปพ.7) และ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ในการออกเอกสารทุกอย่าง นักเรี ยนหรื อผูป้ กครองเท่านั้นที่เป็ นผูข้ อและจะต้องแจ้งความจานงที่งาน
ทะเบียนวัดผล พร้อมทั้งส่ งรู ปถ่ายตามจานวนที่ขอ โดยกรอกแบบฟอร์ ม ตามที่โรงเรี ยนกาหนด
และยืน่ ขอเอกสารทุกอย่างต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

หลักฐานการศึกษา
ปพ. 1 : ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (Transcript )
ปพ. 2 : หลักสู ตรแสดงวุฒิการศึกษา(ใบประกาศนียบัตร)
ปพ. 3 : แบบรายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา
ปพ.4 : แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปพ.5 : เอกสารบันทึกการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
ปพ.6 : เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนรายบุคคล
ปพ.7 : ใบรับรองผลการศึกษา
ปพ.8 : เอกสารระเบียนสะสม
ปพ.9 : สมุดบันทึกผลการเรี ยนรู ้

ขั้นตอนการดาเนินการ
ขอบริ การหลักฐานงานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรี ยน

1. การย้ายศึกษาต่ อทีอ่ ื่น
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ผูป้ กครองและนักเรี ยนยืน่ คาร้อง
ขอย้ายออก

2. นักเรี ยนติดต่อครู ผสู ้ อน
ขอเอกสารรับรองเวลาเรี ยนกับ
ครู ผสู ้ อน
4. เจ้าหน้าที่งานทะเบียนดาเนินการ
การออกเอกสารระเบียนแสดงผล
การเรี ยน( ปพ.1)
5. นักเรี ยนรับเอกสารการย้ายออก
พร้อมหนังสื อส่ งตัวนักเรี ยนย้าย
ออก

เอกสาร
- แบบฟอร์ มการขอย้ายศึกษาต่อที่อื่น
- รู ปถ่าย

1

1
2

นิ้ว 3 แผ่น

ผู้รับผิดชอบ
-ฝ่ ายวิชาการ
-เจ้าหน้าที่การเงิน
- ครู ที่ปรึ กษา

- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาบัตรประชาชนนักเรี ยนและ
ผูป้ กครอง
- แบบฟอร์มการรับรองเวลาเรี ยน(กรณี ยา้ ย ครู ผสู ้ อน
กลางปี /กลางภาคเรี ยน)
- ปพ.1

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

- ปพ.1
- ใบรับรองเวลาเรี ยน
- หนังสื อส่ งตัวนักเรี ยนย้าย

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ครู ที่ปรึ กษา

แผนผังการย้ายศึกษาต่ อทีอ่ ื่น

ผูป้ กครองและนักเรี ยนเขียน
แบบฟอร์มขอย้ายสถานศึกษา

1 วัน
ทางโรงเรี ยนดาเนิ นการติดต่อ
เอกสารขอเวลาเรี ยนและคะแนน
3 วัน
งานทะเบียนจัดทาหนังสื อย้ายออก
พร้อมหลักฐาน

1 วัน
นักเรี ยนรับเอกสาร/
ส่ งเอกสารไปยังโรงเรี ยนปลายทาง

2. การย้ายเข้ า
ขั้นตอนการดาเนินการ

เอกสาร

1. ผูป้ กครองและนักเรี ยนยืน่ คา
ร้องขอย้ายเข้า

ผู้รับผิดชอบ

- แบบฟอร์มการขอย้ายเข้า
- ปพ.1
- ใบรับรองเวลาเรี ยน(กรณี ยา้ ยกลางปี /
กลางภาคเรี ยน)
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสื อส่ งนักเรี ยนขอย้ายเข้าจาก
โรงเรี ยนเดิม
2. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เทียบ - ปพ.1
โอนผลการเรี ยนและจัดเข้าชั้น - ปพ.6
เรี ยน
- ใบรับรองเวลาเรี ยน
(กรณี ยา้ ยกลางปี /กลางภาคเรี ยน)

ฝ่ ายวิชาการ

3. นักเรี ยนติดต่อครู ที่ปรึ กษา,
ครู ผสู ้ อน

-ครู ที่ปรึ กษา

- ปพ.6
- ใบรับรองเวลาเรี ยน(กรณี ยา้ ยกลางปี /
กลางภาคเรี ยน)

งานทะเบียนวัดผล

เจ้าหน้าที่ทะเบียน
กรรมการเทียบโอนผลการ
เรี ยน

-ครู ผสู ้ อน

แผนผังการย้ายศึกษาต่ อทีอ่ ื่น

ผูป้ กครองและนักเรี ยนเขียน
แบบฟอร์มย้ายเข้าพร้อมเอกสาร

เจ้าหน้าที่ทะเบียนเทียบโอนผลการ
เรี ยนและจัดชั้นเรี ยน
1 วัน
นักเรี ยนติดต่อครู ผสู ้ อน
ครู ที่ปรึ กษา

นักเรี ยนเข้าเรี ยนตามปกติ

3. การขอ รบ.1/ปพ.1 ใหม่ (กรณีสูญหาย)
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ยืน่ คาร้องขอ รบ.1 /ปพ.1
ใหม่

เอกสาร
- แบบฟอร์มการขอรบ.1/ปพ.1 ใหม่

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

- รู ปถ่าย 1 1 นิ้ว 2 แผ่น สาหรับ ปพ1
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- รู ปถ่าย 2 นิ้ว 2 แผ่น สาหรับ รบ.1
- ใบแจ้งความ
2. ดาเนินการจ่ายค่าทาเนียมการ - แบบฟอร์มการขอรบ.1/ปพ.1 ใหม่
ขอรบ.1/ปพ.1
3. นักเรี ยนรับเอกสาร รบ.1/
ปพ.1 ฉบับใหม่

- รบ1 /ปพ.1

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

แผนผังการขอ ปพ1 ใหม่ (กรณีสูญหาย)

ยืน่ คาร้องขอ ปพ 1
พร้อมแนบหลักฐาน

1 วัน
นายทะเบียนดาเนินการจัดทา
เอกสาร
2 วัน
เสนอผูอ้ านวยการโรงเรี ยนลงนาม

1 วัน
รับเอกสาร

4. การขอ ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1(กรณียงั ไม่ จบหลักสู ตร)และใบรับรองการเป็ นนักเรียน(ปพ.7)
ขั้นตอนการดาเนินการ
เอกสาร
1. ยืน่ คาร้องขอ ระเบียนแสดงผล - แบบฟอร์มการขอ ปพ.1 ,
การเรี ยน(ปพ.1 )และ ปพ.7
ปพ.7
- รู ปถ่าย

1

1
2

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นิ้ว 1 แผ่น

แผนผังการขอ ปพ1 (กรณีไม่ จบหลักสู ตร)
ใบรับรองการเป็ นนักเรียน(ปพ.7)

ยืน่ คาร้องขอ ปพ 1 ,ปพ7
พร้อมแนบหลักฐาน

นายทะเบียนดาเนินการจัดทา
เอกสาร
2 วัน
เสนอผูอ้ านวยการโรงเรี ยนลงนาม

รับเอกสาร

เกณฑ์ การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
1) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิม่ เติม โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2) ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็ น
รายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิม่ เติมไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
3) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
4) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์ การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
5) ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
การประเมินผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน 8 ระดับ กาหนดดังนี้
0 = ไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ต่า 1.0 = ผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่า 1.5 = พอใช้ 2.0 = น่าพอใจ
2.5 = ค่อนข้างดี
3.0 = ดี
3.5 = ดีมาก 4.0 = ดีเยีย่ ม
- การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน มี 3 ระดับ คือ 1 = ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 = ดี 3 = ดีเยีย่ ม
- การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี 3 ระดับ คือ 1 = ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 = ดี 3 = ดีเยีย่ ม
- การประเมินกิจกรรมฯ มี 2 ระดับ คือ ผ = ผ่านเกณฑ์การประเมิน มผ = ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์ การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
2) ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็ น
รายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
3) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
4) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
5) ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
การประเมินผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน 8 ระดับ กาหนดดังนี้
0 = ไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ต่า 1.0 = ผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่า 1.5 = พอใช้ 2.0 = น่าพอใจ
2.5 = ค่อนข้างดี
3.0 = ดี
3.5 = ดีมาก 4.0 = ดีเยีย่ ม
- การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน มี 3 ระดับ คือ 1 = ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 = ดี 3 = ดีเยีย่ ม
- การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี 3 ระดับ คือ 1 = ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 = ดี 3 = ดีเยีย่ ม
- การประเมินกิจกรรมฯ มี 2 ระดับ คือ ผ = ผ่านเกณฑ์การประเมิน มผ = ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน

การให้ ระดับผลการเรียน
การตัดสิ นผลการเรี ยนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ให้ใช้ระบบตัวเลข ๘ ระดับ
ระดับผลการเรี ยนในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ๘ ระดับ ดังนี้
ระดับผลการเรียน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

ความหมาย
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่า
ต่ากว่าเกณฑ์

แสดง

ช่ วงคะแนนเป็ นร้ อยละ
๘๐-๑๐๐
๗๕-๗๙
๗๐-๗๔
๖๕-๖๙
๖๐-๖๔
๕๕-๕๙
๕๐-๕๔
๐-๔๙

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ประเมินเป็ นผ่าน และไม่ผา่ น ถ้ากรณี ที่ผา่ น กาหนดเกณฑ์การตัดสิ นเป็ นดีเยีย่ ม ดี และผ่าน และความหมาย
ของแต่ละระดับ ดังนี้
ดีเยีย่ ม หมายถึง

มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเ่ สมอ
ดี
หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับ
ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับแต่ยงั มีขอ้ บกพร่ องบางประการ
ไม่ผา่ น หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน หรื อถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอ้ บกพร่ องที่ตอ้ งได้รับการ
ปรับปรุ งแก้ไขหลายประการ

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมิน รวมทุกคุณลักษณะ เพื่อการเลื่อนชั้น และจบการศึกษา เป็ นผ่านและไม่ผา่ น ในการผ่านกาหนด
เกณฑ์การตัดสิ น เป็ นดีเยีย่ ม ดี และผ่าน และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้
ดีเยีย่ ม หมายถึง ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตนตามคุณลักษณะจนเป็ นนิสัย และนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน เพื่อประโยชน์สุขของ ตนเองและสังคมโดยพิจารณาจากผลการประเมิน ระดับดีเยีย่ ม
จานวน ๕-๙ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
ดี
หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้ เป็ นการยอมรับของ
สังคมโดยพิจารณาจาก ๑) ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม จานวน ๑-๔ คุณลักษณะ และ ไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี หรื อ ๒) ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม จานวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่านหรื อ ๓) ได้ผลการประเมินระดับดีจานวน ๕-๙ คุณลักษณะ
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน
ผ่าน หมายถึง ผูเ้ รี ยนรับรู ้และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษากาหนดโดย
พิจารณาจาก ๑) ได้ผลการประเมิน ระดับผ่าน จานวน ๕-๙ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ากว่าระดับผ่าน หรื อ ๒) ได้ผลการประเมินระดับดี จานวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ
ใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน
ไม่ผา่ น หมายถึง ผูเ้ รี ยนรับรู ้และปฏิบตั ิได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่สถานศึกษากาหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ระดับไม่ผา่ น ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่ วมกิจกรรมการปฏิบตั ิกิจกรรมและผลงานของผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนดและให้ผลการประเมินเป็ นผ่าน และไม่ผา่ น
“ผ” หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ปฏิบตั ิกิจกรรม
และมีผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
“มผ” หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ปฏิบตั ิกิจกรรม
และมีผลงานไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด

ขั้นตอนการดาเนินการแก้ไขผลการเรียน สาหรับนักเรียน

การสอบแก้ตัว
1. นักเรี ยนยืน่ คาร้อง ขอสอบแก้ตวั กับงานทะเบียนวัดผล โดยใช้เอกสารดังนี้
- วช.บว. 1 แบบยืน่ คาร้องขอสอบแก้ตวั 0, ร , มส , มผ
2. ยืน่ คาร้องติดต่อขอสอบแก้ตวั กับครู ประจาวิชา โดยใช้เอกสาร วช.บว. 1
3. ครู ประจาวิชาส่ งผลสอบแก้ตวั กับงานทะเบียนวัดผล โดยใช้เอกสาร วช.บว.1 ส่ วนที่ 2 และ ให้
นักเรี ยนเก็บส่ วนที่ 1 ไว้เป็ นหลักฐาน

การเรียนซ้า
1. นักเรี ยนยืน่ คาร้อง ขอสอบแก้ตวั กับงานทะเบียนวัดผล โดยใช้เอกสารดังนี้
- วช.บว. 2 แบบยืน่ คาร้องขอสอบแก้ตวั 0, ร , มส , มผ
2. ยืน่ คาร้องติดต่อขอสอบแก้ตวั กับครู ประจาวิชา โดยใช้เอกสาร วช.บว. 2
3. ครู ประจาวิชาส่ งผลสอบแก้ตวั กับงานทะเบียนวัดผล โดยใช้เอกสาร วช.บว. 1 และ ให้นกั เรี ยน
เก็บส่ วนที่ 1 ไว้เป็ นหลักฐาน

การเปลีย่ นระดับผลการเรียน
การเปลีย่ นระดับผลการเรียน ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
1. การเปลีย่ นระดับผลการเรียนจาก “๐” ให้ครู ผสู ้ อนจัดสอนซ่อมเสริ มในผลการเรี ยนรู ้ที่
คาดหวังที่ผเู ้ รี ยนไม่ผา่ นการประเมินแล้วจึงประเมินโดยให้โอกาสได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ตอ้ งดาเนิ นการให้
เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น ๆ ถ้าผูเ้ รี ยนไม่มารับการซ่อมเสริ มและประเมินตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในนี้
ให้เรี ยนซ้ า เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา
2. การเปลีย่ นผลการเรียน “ร” แยกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
2.1 ในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “ร” เพราะเหตุสุดวิสัยเมื่อผูเ้ รี ยน ได้เข้ารับการ
ประเมิน ให้ได้ระดับผลการเรี ยน 0 - 4
2.2 ในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “ร” โดยโรงเรี ยนพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุ
สุ ดวิสัยเมื่อผูเ้ รี ยนได้เข้ารับการประเมินแล้วให้ได้ระดับผลการเรี ยนไม่เกิน “1”
การเปลี่ยนผลการเรี ยน “ร” ให้กระทาให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้นถ้าผูเ้ รี ยนไม่มาดาเนินการเปลี่ยนผล
การเรี ยน “ร” ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้น้ ีให้เรี ยนซ้ า เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้า
สถานศึกษา ที่จะกาหนดช่วงเวลาการเรี ยนซ้ าให้เหมาะสมและต้องประเมินผลตามระเบียบนี้
3 การเปลีย่ นผลการเรียน “มส” แยกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
3.1 กรณี ที่ผเู ้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มส” เพราะมีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรี ยน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดให้ครู ผสู ้ อนจัดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนเพิ่มเติมโดยใช้ชวั่ โมงสอนซ่ อม
เสริ มหรื อเวลาว่างหรื อวันหยุดหรื อมอบหมายงานให้ทาแล้วแต่กรณี จนมีเวลาครบตามที่กาหนดไว้สาหรับ

รายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้น้ นั แล้วจึงจัดสอบให้เป็ นกรณี พิเศษ ผลการสอบแก้ “มส” ให้ได้ระดับ
ผลการเรี ยนไม่เกิน 1
การเปลี่ยนผลการเรี ยน “มส” กรณี น้ ีให้กระทาให้เสร็ จสิ้ นภายใน
ปี การศึกษานั้น ถ้าผูเ้ รี ยนไม่มาดาเนินการเปลี่ยนผลการเรี ยน “มส” ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ให้เรี ยนซ้ า
เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา
ที่จะกาหนดช่วงเวลาการเรี ยนซ้ าให้เหมาะสมและต้องประเมินผลตามระเบียบนี้
3.2 กรณี ผเู ้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มส” และมีเวลาเรี ยนน้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดให้โรงเรี ยนจัดให้เรี ยนซ้ า
3.3 การเรี ยนซ้ าให้อยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา
ที่จะกาหนดช่วงเวลาในการเรี ยนซ้ าให้เหมาะสมและต้องประเมินผลการเรี ยนตามที่ระเบียบนี้กาหนดไว้
4. การเปลีย่ นผลการประเมิน “มผ” เป็ น “ผ” ให้ผเู ้ รี ยนเข้ารับการซ่อมเสริ มในรายวิชาที่ไม่
นับหน่วยกิต หรื อให้ทากิจกรรมในส่ วนที่ยงั ขาดอยูใ่ ห้ครบ แล้วแต่กรณี

