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ระเบียบโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย 
ว�าด�วยการวัดและประเมินผลการเรียน พุทธศักราช 2561 

พุทธศักราช 2561 
............................................... 

 
โดยเป�นการสมควรให�ออกระเบียบโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย ว�าด�วยการวัดและประเมินผลการเรียน  

พุทธศักราช 2561 ข้ึน เพ่ือให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
2) พุทธศักราช 2554 และความในข�อ 21.1 แห�งตราสารจัดต้ังโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย พุทธศักราช 2553 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ประกอบมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 
4/2560 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน พุทธศักราช 2561 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย จึงออกระเบียบข้ึนไว� ดังต�อไปนี้ 
 

ข�อ 1  ระเบียบนี้เรียกว�า  “ระเบียบโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย ว�าด�วยการวัดและประเมินผลการเรียน 
พุทธศักราช 2561” 

 
ข�อ 2  ระเบียบนี้  ให�ใช�บังคับต้ังแต�ป@การศึกษา  2561  เป�นต�นไป 
 
ข�อ 3  ระเบียบนี้ให�ใช�ควบคู�กับหลักสูตรโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย พุทธศักราช 2561 
 
ข�อ 4  ให�ผู�อํานวยการ  รักษาการให�เป�นไปตามระเบียบนี้ 
 
ข�อ 5  ในระเบียบนี้ 
       “โรงเรียน”  หมายความว�า “โรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย” 
       “ผู�อํานวยการ” หมายความว�า “ผู�อํานวยการโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย” 
       “ครู” หมายความว�า “ครูโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย”  

 “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว�า  “บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย”  
  “นักเรียน”  หมายความว�า  “นักเรียนโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย” 
  “ผู�ปกครอง”  หมายความว�า “บิดามารดา ผู�ใช�อํานาจปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พานิช รวมท้ังบุคคลซ่ึงรับนักเรียนไว�ในความปกครอง แทนบิดามารดา ” 
 “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว�า “คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย” 
 



2 

 

หมวดท่ี 1 
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู�     

 
ข�อ 6  การประเมินผลการเรียน ให�เป�นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
    

หมวดท่ี 2 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู� 

 
 ข�อ 7  โรงเรียนดําเนินการวัดและประเมินผลให�ครบองค�ประกอบท้ัง 4 ด�าน คือ กลุ�มสาระการเรียนรู� 8 
กลุ�มสาระ  การอ�าน คิดวิเคราะห� และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค� และกิจกรรมพัฒนานักเรียน  
  
 ข�อ 8  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู�  ให�เป�นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู� ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเพ่ิมเติม การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค� ข�อ 9 มีสุขภาพและสุนทรีภาพท่ีดี 

 
หมวดท่ี 3 

เกณฑ�การวัดและประเมินผลการเรียนรู�   
 

           ข�อ 9  เกณฑ�การวัดและประเมินผลการเรียนรู� ด�านการตัดสินผลการเรียน การให�ระดับผลการเรียน ให�
เป�นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู� ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

ข�อ 10  การเปลี่ยนผลการเรียน 
   10.1  ผลการเรียนท่ีมีเง่ือนไข 
    ผลการเรียนท่ีมีเง่ือนไข ได�แก� ไม�มีสิทธิ์เข�ารับการประเมินผลปลายภาคในรายวิชาและรอ
การตัดสิน  ให�ใช�ตัวอักษรระบุเง่ือนไขแสดงผลการเรียน ประกอบด�วย  
     10.2  การเปลี่ยนผลการเรียน “0”  
    โรงเรียนจัดให�มีการสอนซ�อมเสริมในตัวชี้วัดท่ีนักเรียนสอบไม�ผ�านก�อน แล�วจึงสอบแก�ตัว
ให�และให�สอบแก�ตัวได�ไม�เกิน 2 ครั้ง  ท้ังนี้ต�องดําเนินการให�เสร็จสิ้นภายในป@การศึกษานั้น   
    ถ�านักเรียนไม�ดําเนินการสอบแก�ตัวตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว�นี้ ให�อยู�ในดุลยพินิจของ
โรงเรียนท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม�เกิน 1 ภาคเรียน  
   ถ�าสอบแก�ตัว 2 ครั้งแล�ว ยังได�ระดับผลการเรียน “0” อีก ให�โรงเรียนแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
เก่ียวกับการแก�ผลการเรียนของนักเรียนโดยปฏิบัติดังนี้ 
    1)  ให�เรียนซํ้ารายวิชาถ�าเป�นรายวิชาพ้ืนฐาน 
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    2)  ให� เรียนซํ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม�   ถ�าเป�นรายวิชาเ พ่ิมเติม โดยให�อยู� ใน 
ดุลยพินิจของโรงเรียน   
  ในกรณีท่ีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม� ให�หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว�าเรียนแทนรายวิชาใด  
  10.3  การเปลี่ยนผลการเรียน “ร “มส” และ “มผ” ให�เป�นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู� ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 
ข�อ 11  การเลื่อนชั้น 

   นักเรียนจะได�รับการตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียนและได�รับการเลื่อนชั้นเม่ือสิ้นป@การศึกษา โดยมี
คุณสมบัติตามเกณฑ� ดังนี้   
   1)  รายวิชาพ้ืนฐาน ได�รับการตัดสินผลการเรียนผ�านทุกรายวิชา 
   2)  รายวิชาเพ่ิมเติม ได�รับการตัดสินผลการเรียนผ�านตามเกณฑ�ท่ีโรงเรียนกําหนด 
   3)  นักเรียนต�องได�รับการประเมินและมีผลการประเมินผ�านตามเกณฑ�ท่ีโรงเรียนกําหนด ในการอ�าน 
คิดวิเคราะห�และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค�และกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
   4)  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในป@การศึกษานั้นควรได�ไม�ต่ํากว�า 1.50 
   ท้ังนี้ รายวิชาใดท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การประเมิน  โรงเรียนสามารถซ�อมเสริมนักเรียนให�ได�รับการ
แก�ไขในภาคเรียนถัดไป 
  
 ข�อ 12  การซํ้าช้ัน 
   โรงเรียนจัดให�นักเรียนเรียนซํ้าใน 2 กรณี ดังนี้ 
   กรณีท่ี 1  เรียนซํ้ารายวิชา หากนักเรียนได�รับการสอนซ�อมเสริมและสอบแก�ตัว 2 ครั้งแล�วไม�
ผ�านเกณฑ�การประเมิน ให�เรียนซํ้ารายวิชานั้น  ท้ังนี้ ให�อยู�ในดุลยพินิจของโรงเรียนในการจัดให�เรียนซํ้าในช�วงใด
ช�วงหนึ่งท่ีโรงเรียนเห็นว�าเหมาะสม เช�น พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว�างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร�อน เป�นต�น 
   กรณีท่ี 2  เรียนซํ้าชั้น มี 2 ลักษณะ คือ 
   1) นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในป@การศึกษานั้นตํ่ากว�า 1.50 และมีแนวโน�มว�าจะเป�นปOญหา
ต�อการเรียนในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 
   2) นักเรียนมีผลการเรียน  0 ร  มส  เกินครึ่งหนึ่งของรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนใน ป@การศึกษานั้น 
   ท้ังนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือท้ัง 2 ลักษณะ ให�โรงเรียนแต�งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณา  หากเห็นว�าไม�มีเหตุผลอันสมควรก็ให�ซํ้าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให�ใช�ผลการเรียนใหม�แทน  
หากพิจารณาแล�วไม�ต�องเรียนซํ้าชั้น ให�อยู�ในดุลยพินิจของโรงเรียนในการแก�ไขผลการเรียน 
 

ข�อ 13  การซ�อมเสริม ให�เป�นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู� ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 
ข�อ 14  เกณฑ�การจบการศึกษา ให�เป�นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู� ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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 ข�อ 15  เง่ือนไขการมีสิทธิ์เข�ารับการประเมินผลการเรียน 
 นักเรียนจะต�องมีเวลาเข�าเรียนในแต�ละรายวิชาไม�ต่ํากว�า 80 % ของเวลาเรียนท้ังหมดจึงจะมีสิทธิ์

เข�ารับการประเมินปลายภาคเรียน นักเรียนท่ีมีเวลาเข�าเรียนในแต�ละรายวิชาไม�ถึง 80 % ของเวลาเรียนท้ังหมดจะ
ไม�มีสิทธิ์เข�ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน และนักเรียนจะได�รับผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ เป�น อักษร  “มส” 
 

ข�อ 16 ข้ันตอนการตรวจสอบเวลาเรียน 
1. นักเรียนหยุดเรียนยังไม�ถึง 10 %  ของเวลาเรียนท้ังหมด ให�ครูประจําวิชาตักเตือนด�วยวาจา 
2. นักเรียนหยุดเรียนถึง  10 %  ของเวลาเรียนท้ังหมด ให�ครูประจําวิชาบันทึกเป�นลายลักษณ�อักษร

พร�อมให�นักเรียนลงชื่อรับทราบ และออกจดหมายแจ�งให�ผู�ปกครองรับทราบ 
3. นักเรียนหยุดเรียนถึง  15 %  ของเวลาเรียนท้ังหมด ให�ครูประจําวิชาแจ�งฝSายวิชาการเพ่ือเชิญ

ผู�ปกครองมารับทราบ 
4. นักเรียนหยุดเรียนถึง  20 %  ของเวลาเรียนท้ังหมด ให�ครูประจําวิชาแจ�งฝSายวิชาการเพ่ือเชิญ

ผู�ปกครองมาลงชื่อรับทราบ 
5. นักเรียนหยุดเรียนเกิน  20 %  ของเวลาเรียนท้ังหมด ให�ครูประจําวิชาแจ�งฝSายวิชาการเพ่ือทํา

หนังสือแจ�งนักเรียนท่ีไม�มีสิทธิ์เข�ารับการประเมินผลปลายภาคเรียนนั้นๆ เสนอผู�อํานวยการเพ่ือประกาศรายชื่อ
นักเรียนท่ีไม�มีสิทธิ์เข�ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน และแจ�งผู�ปกครองให�ทราบถึงรายละเอียดจํานวนคาบการ
หยุดเรียนของนักเรียน เพ่ือดําเนินการตามระเบียบต�อไป 

 
ตารางแสดงจํานวนคาบเรียนของนักเรียนต�อภาคเรียน 

หน�วยน้ําหนัก/
หน�วยกิต 

คาบ/
สัปดาห� 

จํานวนคาบท่ีหยุดเรียน 
(คํานวณจาก 20 สัปดาห�) 

จํานวนคาบหยุดเรียนท่ีไม�
มีสิทธิสอบปลายภาค 

( 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 

 
หมวดท่ี 4 

การรายงานผลการเรียน  
 

           ข�อ 17  การรายงานผลการเรียน  ให�เป�นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู� ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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หมวดท่ี 5 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 
           ข�อ 18  เอกสารหลักฐานการศึกษา ให�เป�นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู� ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และเพ่ิมเติมดังนี้ 

18.1  แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา  
 เป�นเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึน เพ่ือให�ครูผู�สอนใช�บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู� 

กิจกรรมพัฒนานักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค� และการอ�าน คิดวิเคราะห� และเขียน สําหรับการพิจารณาตัดสิน
ผลการเรียนแต�ละรายวิชาเป�นรายห�องเรียน 

 เอกสารบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา นําไปใช�ประโยชน� ดังนี้ 
  -  ใช�บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู� คุณลักษณะอันพึงประสงค� การอ�าน คิด

วิเคราะห�และเขียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนของนักเรียนแต�ละรายวิชา 
  -  ใช� เป�นหลักฐานสําหรับตรวจสอบ รายงาน  และรับรองข�อมูลเก่ียวกับ

พัฒนาการ และผลการเรียนรู�ของนักเรียน  
18.2  แบบรายงานประจําตัวนักเรียน 
 เป�นเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึนเพ่ือบันทึกข�อมูลผลการเรียนรายวิชา และพัฒนาการด�าน

ต�าง ๆ ของนักเรียนแต�ละคน ตามเกณฑ�การตัดสินการผ�านระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
รวมท้ังข�อมูลด�านอ่ืน ๆ ของนักเรียนท่ีบ�านและโรงเรียน โดยจัดทําเป�นเอกสารรายบุคคล เพ่ือใช�สําหรับสื่อสารให�
ผู�ปกครองของนักเรียนแต�ละคนได�รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการด�านต�าง ๆ ของนักเรียนอย�างต�อเนื่อง   

 แบบรายงานประจําตัวนักเรียน นําไปใช�ประโยชน�  ดังนี้ 
 -  รายงานผลการเรียน  ความประพฤติ  และพัฒนาการของนักเรียนให�ผู�ปกครองได�รับทราบ 
 -  ใช�เป�นเอกสารสื่อสาร  ประสานงาน  เพ่ือความร�วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก�ไข

นักเรียน 
 -  เป�นเอกสารหลักฐานสําหรับตรวจสอบ  ยืนยัน  และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการ

ต�างๆ  ของนักเรียน 
18.3  ระเบียนสะสม 
 เป�นเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึนเพ่ือบันทึกข�อมูลเก่ียวกับพัฒนาการของนักเรียน             

ในด�านต�าง ๆ  เป�นรายบุคคล  โดยจะบันทึกข�อมูลของนักเรียนอย�างต�อเนื่อง  ตลอดช�วงระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  12  ป@ 

 ระเบียนสะสม  สามารถนําไปใช�ประโยชน�ดังนี้ 
 -  ใช�เป�นข�อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของนักเรียน 
 -  ใช�เป�นข�อมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตัวของนักเรียน 
 -  ใช�ติดต�อสื่อสาร  รายงานพัฒนาคุณภาพของนักเรียนระหว�างโรงเรียนกับผู�ปกครอง 
 -  ใช�เป�นหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ  รับรอง  และยืนยันคุณสมบัติของนักเรียน 
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18.4  ใบรับรองผลการเรียน 
 เป�นเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึน  เพ่ือใช�เป�นเอกสารสําหรับรับรองความเป�นนักเรียนหรือ

ผลการเรียนของนักเรียนเป�นการชั่วคราวตามท่ีนักเรียนร�องขอ ท้ังกรณีท่ีนักเรียนกําลังศึกษาอยู�ในโรงเรียนและเม่ือ
จบการศึกษาไปแล�ว 

 ใบรับรองผลการเรียนนําไปใช�ประโยชน� ดังนี้ 
 -  รับรองความเป�นนักเรียนของโรงเรียนท่ีเรียนหรือเคยเรียน 
 -  รับรองและแสดงความรู� วุฒิการศึกษาของนักเรียน 
 -  ใช�เป�นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของนักเรียนในการสมัครเข�าศึกษาต�อ  สมัครเข�าทํางาน  

หรือเม่ือมีกรณีอ่ืนใดท่ีนักเรียนแสดงคุณสมบัติเก่ียวกับวุฒิความรู�  หรือสถานการณ�เป�นนักเรียนของตน 
 -  เป�นหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ  รับรอง  ยืนยันการใช�สิทธิ์ความเป�นนักเรียน หรือ

การได�รับการรับรองจากโรงเรียน 
 

หมวดท่ี 6 
การเทียบโอนผลการเรียน  

 
           ข�อ 19  การเทียบโอนผลการเรียน ให�เป�นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู� ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 

 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  30  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2561 
 
 
 

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน�) 
      ผู�อํานวยการโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย 

 
 


