ระเบียบโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
วาดวยการวัดและประเมินผลการเรียน พุทธศักราช 2561
พุทธศักราช 2561
...............................................
โดยเปนการสมควรใหออกระเบียบโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย วาดวยการวัดและประเมินผลการเรียน
พุทธศักราช 2561 ขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พุทธศักราช 2554 และความในขอ 21.1 แหงตราสารจัดตั้งโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย พุทธศักราช 2553 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ประกอบมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
4/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2561
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จึงออกระเบียบขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย วาดวยการวัดและประเมินผลการเรียน
พุทธศักราช 2561”
ขอ 2 ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตป@การศึกษา 2561 เปนตนไป
ขอ 3 ระเบียบนี้ใหใชควบคูกับหลักสูตรโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย พุทธศักราช 2561
ขอ 4 ใหผูอํานวยการ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ 5 ในระเบียบนี้
“โรงเรียน” หมายความวา “โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย”
“ผูอํานวยการ” หมายความวา “ผูอํานวยการโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย”
“ครู” หมายความวา “ครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย”
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา “บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย”
“นักเรียน” หมายความวา “นักเรียนโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย”
“ผูปกครอง” หมายความวา “บิดามารดา ผูใชอํานาจปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พานิช รวมทั้งบุคคลซึ่งรับนักเรียนไวในความปกครอง แทนบิดามารดา ”
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา “คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย”
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หมวดที่ 1
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ขอ 6 การประเมินผลการเรียน ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หมวดที่ 2
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ขอ 7 โรงเรียนดําเนินการวัดและประเมินผลใหครบองคประกอบทั้ง 4 ดาน คือ กลุมสาระการเรียนรู 8
กลุมสาระ การอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนานักเรียน
ขอ 8 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเพิ่มเติม การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ขอ 9 มีสุขภาพและสุนทรีภาพที่ดี
หมวดที่ 3
เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ขอ 9 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู ดานการตัดสินผลการเรียน การใหระดับผลการเรียน ให
เปนไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ขอ 10 การเปลี่ยนผลการเรียน
10.1 ผลการเรียนที่มีเงื่อนไข
ผลการเรียนที่มีเงื่อนไข ไดแก ไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคในรายวิชาและรอ
การตัดสิน ใหใชตัวอักษรระบุเงื่อนไขแสดงผลการเรียน ประกอบดวย
10.2 การเปลี่ยนผลการเรียน “0”
โรงเรียนจัดใหมีการสอนซอมเสริมในตัวชี้วัดที่นักเรียนสอบไมผานกอน แลวจึงสอบแกตัว
ใหและใหสอบแกตัวไดไมเกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในป@การศึกษานั้น
ถานั กเรี ย นไมดํ า เนิ น การสอบแกตั ว ตามระยะเวลาที่ กํา หนดไวนี้ ใหอยู ในดุ ล ยพิ นิ จ ของ
โรงเรียนที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไมเกิน 1 ภาคเรียน
ถาสอบแกตัว 2 ครั้งแลว ยังไดระดับผลการเรียน “0” อีก ใหโรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
เกี่ยวกับการแกผลการเรียนของนักเรียนโดยปฏิบัติดังนี้
1) ใหเรียนซ้ํารายวิชาถาเปนรายวิชาพื้นฐาน
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2) ใหเรี ย นซ้ํ าหรื อ เปลี่ ยนรายวิ ชาเรี ย นใหม ถาเปนรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม โดยใหอยู ใน
ดุลยพินิจของโรงเรียน
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวาเรียนแทนรายวิชาใด
10.3 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร “มส” และ “มผ” ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ขอ 11 การเลื่อนชั้น
นักเรียนจะไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียนและไดรับการเลื่อนชั้นเมื่อสิ้นป@การศึกษา โดยมี
คุณสมบัติตามเกณฑ ดังนี้
1) รายวิชาพื้นฐาน ไดรับการตัดสินผลการเรียนผานทุกรายวิชา
2) รายวิชาเพิ่มเติม ไดรับการตัดสินผลการเรียนผานตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด
3) นักเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด ในการอาน
คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนานักเรียน
4) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในป@การศึกษานั้นควรไดไมต่ํากวา 1.50
ทั้งนี้ รายวิชาใดที่ไมผานเกณฑการประเมิน โรงเรียนสามารถซอมเสริมนักเรียนใหไดรับการ
แกไขในภาคเรียนถัดไป
ขอ 12 การซ้ําชั้น
โรงเรียนจัดใหนักเรียนเรียนซ้ําใน 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 เรียนซ้ํารายวิชา หากนักเรียนไดรับการสอนซอมเสริมและสอบแกตัว 2 ครั้งแลวไม
ผานเกณฑการประเมิน ใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนในการจัดใหเรียนซ้ําในชวงใด
ชวงหนึ่งที่โรงเรียนเห็นวาเหมาะสม เชน พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงวางหลังเลิกเรียน ภาคฤดูรอน เปนตน
กรณีที่ 2 เรียนซ้ําชั้น มี 2 ลักษณะ คือ
1) นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในป@การศึกษานั้นต่ํากวา 1.50 และมีแนวโนมวาจะเปนปOญหา
ตอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
2) นักเรียนมีผลการเรียน 0 ร มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใน ป@การศึกษานั้น
ทั้งนี้ หากเกิ ดลั กษณะใดลั กษณะหนึ่ ง หรือทั้ ง 2 ลั กษณะ ใหโรงเรี ย นแตงตั้ งคณะกรรมการ
พิจารณา หากเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรก็ใหซ้ําชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใชผลการเรียนใหมแทน
หากพิจารณาแลวไมตองเรียนซ้ําชั้น ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนในการแกไขผลการเรียน
ขอ 13 การซอมเสริม ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ขอ 14 เกณฑการจบการศึกษา ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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ขอ 15 เงื่อนไขการมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลการเรียน
นักเรียนจะตองมีเวลาเขาเรียนในแตละรายวิชาไมต่ํากวา 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์
เขารับการประเมินปลายภาคเรียน นักเรียนที่มีเวลาเขาเรียนในแตละรายวิชาไมถึง 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมดจะ
ไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคเรียน และนักเรียนจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ เปน อักษร “มส”
ขอ 16 ขั้นตอนการตรวจสอบเวลาเรียน
1. นักเรียนหยุดเรียนยังไมถึง 10 % ของเวลาเรียนทั้งหมด ใหครูประจําวิชาตักเตือนดวยวาจา
2. นักเรียนหยุดเรียนถึง 10 % ของเวลาเรียนทั้งหมด ใหครูประจําวิชาบันทึกเปนลายลักษณอักษร
พรอมใหนักเรียนลงชื่อรับทราบ และออกจดหมายแจงใหผูปกครองรับทราบ
3. นักเรียนหยุดเรียนถึง 15 % ของเวลาเรียนทั้งหมด ใหครูประจําวิชาแจงฝSายวิชาการเพื่อเชิญ
ผูปกครองมารับทราบ
4. นักเรียนหยุดเรียนถึง 20 % ของเวลาเรียนทั้งหมด ใหครูประจําวิชาแจงฝSายวิชาการเพื่อเชิญ
ผูปกครองมาลงชื่อรับทราบ
5. นักเรียนหยุดเรียนเกิน 20 % ของเวลาเรียนทั้งหมด ใหครูประจําวิชาแจงฝSายวิชาการเพื่อทํา
หนังสือแจงนักเรียนที่ไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคเรียนนั้นๆ เสนอผูอํานวยการเพื่อประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่ไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคเรียน และแจงผูปกครองใหทราบถึงรายละเอียดจํานวนคาบการ
หยุดเรียนของนักเรียน เพื่อดําเนินการตามระเบียบตอไป
ตารางแสดงจํานวนคาบเรียนของนักเรียนตอภาคเรียน
จํานวนคาบที่หยุดเรียน
จํานวนคาบหยุดเรียนที่ไม
หนวยน้ําหนัก/ คาบ/
(คํานวณจาก 20 สัปดาห)
มีสิทธิสอบปลายภาค
หนวยกิต
สัปดาห
( เกิน 20% )
10 % 15 %
20%
0.5
1
2
3
4
5
1.0
2
3
6
8
9
1.5
3
6
9
12
13
2.0
4
8
12
16
17
2.5
5
10
15
20
21
3.0
6
12
18
24
25
หมวดที่ 4
การรายงานผลการเรียน
ขอ 17 การรายงานผลการเรียน ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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หมวดที่ 5
เอกสารหลักฐานการศึกษา
ขอ 18 เอกสารหลักฐานการศึกษา ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพิ่มเติมดังนี้
18.1 แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา
เปนเอกสารที่ โ รงเรี ย นจั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ใหครู ผู สอนใชบั น ทึ ก พั ฒ นาการ ผลการเรี ย นรู
กิจกรรมพัฒนานักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และการอาน คิดวิเคราะห และเขียน สําหรับการพิจารณาตัดสิน
ผลการเรียนแตละรายวิชาเปนรายหองเรียน
เอกสารบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา นําไปใชประโยชน ดังนี้
- ใชบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู คุณลักษณะอันพึงประสงค การอาน คิด
วิเคราะหและเขียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนของนักเรียนแตละรายวิชา
- ใชเปนหลั ก ฐานสํ า หรั บ ตรวจสอบ รายงาน และรั บ รองขอมู ล เกี่ ย วกั บ
พัฒนาการ และผลการเรียนรูของนักเรียน
18.2 แบบรายงานประจําตัวนักเรียน
เปนเอกสารที่โรงเรียนจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกขอมูลผลการเรียนรายวิชา และพัฒนาการดาน
ตาง ๆ ของนักเรียนแตละคน ตามเกณฑการตัดสินการผานระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งขอมูลดานอื่น ๆ ของนักเรียนที่บานและโรงเรียน โดยจัดทําเปนเอกสารรายบุคคล เพื่อใชสําหรับสื่อสารให
ผูปกครองของนักเรียนแตละคนไดรับทราบผลการเรียนและพัฒนาการดานตาง ๆ ของนักเรียนอยางตอเนื่อง
แบบรายงานประจําตัวนักเรียน นําไปใชประโยชน ดังนี้
- รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของนักเรียนใหผูปกครองไดรับทราบ
- ใชเปนเอกสารสื่อสาร ประสานงาน เพื่อความรวมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแกไข
นักเรียน
- เปนเอกสารหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการ
ตางๆ ของนักเรียน
18.3 ระเบียนสะสม
เปนเอกสารที่ โ รงเรี ย นจั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ บั น ทึ ก ขอมู ล เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการของนั ก เรี ย น
ในดานตาง ๆ เปนรายบุคคล โดยจะบันทึกขอมูลของนักเรียนอยางตอเนื่อง ตลอดชวงระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป@
ระเบียนสะสม สามารถนําไปใชประโยชนดังนี้
- ใชเปนขอมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของนักเรียน
- ใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตัวของนักเรียน
- ใชติดตอสื่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของนักเรียนระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง
- ใชเปนหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของนักเรียน

5

18.4 ใบรับรองผลการเรียน
เปนเอกสารที่โรงเรียนจัดทําขึ้น เพื่อใชเปนเอกสารสําหรับรับรองความเปนนักเรียนหรือ
ผลการเรียนของนักเรียนเปนการชั่วคราวตามที่นักเรียนรองขอ ทั้งกรณีที่นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนและเมื่อ
จบการศึกษาไปแลว
ใบรับรองผลการเรียนนําไปใชประโยชน ดังนี้
- รับรองความเปนนักเรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน
- รับรองและแสดงความรู วุฒิการศึกษาของนักเรียน
- ใชเปนหลักฐานแสดงคุณสมบัติของนักเรียนในการสมัครเขาศึกษาตอ สมัครเขาทํางาน
หรือเมื่อมีกรณีอื่นใดที่นักเรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู หรือสถานการณเปนนักเรียนของตน
- เปนหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใชสิทธิ์ความเปนนักเรียน หรือ
การไดรับการรับรองจากโรงเรียน
หมวดที่ 6
การเทียบโอนผลการเรียน
ขอ 19 การเทียบโอนผลการเรียน ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน)
ผูอํานวยการโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
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