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แนวปฏิบตั ิการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ระดับมัธยมศึกษา
๑. การตัดสินผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผล
การเรียนรู เพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ดังนี้
๑) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด
๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
๔) ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษา
กำหนดในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อให
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผูสอนตองตรวจสอบความรูความสามารถที่แสดงพัฒนาการของผูเรียน
อย า งสม่ ำ เสมอและตอ เนื ่ อ ง อี ก ทั้ ง ตอ งสร า งให ผ ู  เ รีย นรั บ ผิด ชอบการเรี ย นรู ข องตนด ว ยการตรวจสอบ
ความกาวหนาในการเรียนของตนเองอยางสมํ่าเสมอเชนกัน ตัวชี้วัดซึ่งมีความสำคัญในการนำมาใชออกแบบ
หนวยการเรียนรูนั้นยังเปนแนวทางสำหรับผูสอนและผูเรียนใชในการตรวจสอบยอนกลับวาผูเรียนเกิดการเรียนรู
หรือยัง
การประเมินในชั้นเรียนซึ่งตองอาศัยทั้งการประเมินเพื่อการพัฒนาและการประเมินเพื่อสรุปการเรียนรู
จะเปนเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน สถานศึกษา โดยผูสอนกำหนด
เกณฑที่ยอมรับไดในการผานตัวชี้วัดทุกตัวใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษากลาวคือ ใหทาทายการเรียนรู
ไมยากหรืองายเกินไป เพื่อใชเปนเกณฑในการประเมินวาสิ่งที่ผูเรียนรู เขาใจทำไดนั้น เปนที่นาพอใจ บรรลุตาม
เกณฑที่ยอมรับได หากยังไมบรรลุจะตองหาวิธีการชวยเหลือ เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสูงสุด การกำหนด
เกณฑนี้ผูสอนสามารถใหผูเรียนรวมกำหนดดวยได เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบรวมกันและสรางแรงจูงใจในการ
เรียน การประเมินเพื่อการพัฒนาสวนมากเปนการประเมินอยางไมเปนทางการเชน สังเกต หรือซักถาม หรือการ
ทดสอบยอย ในการประเมินเพื่อการพัฒนานี้ ควรใหผูเรียนไดรับการพัฒนาจนผานเกณฑที่ยอมรับได ผูเรียนแต
ละคนอาจใชเวลาเรียนและวิธีการเรียนที่แตกตางกัน ฉะนั้น ผูสอนควรนำขอมูลที่ไดมาใชปรับวิธีการสอนเพื่อให
ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ อันจะนำไปสูการบรรลุมาตรฐานการเรียนรูในทายที่สุดอยางมีคุณภาพ การ
ประเมินเพื่อการพัฒนาจึงไมจำเปนตองตัดสินใหคะแนนเสมอไป การตัดสินใหคะแนนหรือใหเปนระดับคุณภาพ
ควรดำเนินการโดยใชการประเมินสรุปผลรวมเมื่อจบหนวยการเรียนรูและจบรายวิชา
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การตัดสินผลการเรียน ตัดสินเปนรายวิชา โดยใชผลการประเมินระหวางภาคและปลายภาคตามสัดสวน
ที่สถานศึกษากำหนด ทุกรายวิชาตองไดรับการตัดสินและใหระดับผลการเรียน ทั้งนี้ ผูเรียนตองผานทุกรายวิชา
พื้นฐาน

๒. การใหระดับผลการเรียน
การตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการ
เรียนเปน ๘ ระดับ
การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใชระบบผานและไมผาน โดยกำหนดเกณฑการ
ตัดสินผานแตละรายวิชาที่รอยละ ๕๐ จากนั้นจึงใหระดับผลการเรียนที่ผาน สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลาย ใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับ แนวการใหระดับผลการเรียน ๘ ระดับ และ
ความหมายของแตละระดับดังแสดงในดังนี้
๔
ดีเยี่ยม
๘๐ - ๑๐๐
๓.๕
ดีมาก
๗๕ - ๗๙
๓
ดี
๗๐ - ๗๔
๒.๕
คอนขางดี
๖๕ - ๖๙
๒
ปานกลาง
๖๐ - ๖๔
๑.๕
พอใช
๕๕ - ๕๙
๑
ผานเกณฑขั้นตํ่า
๕๐ - ๕๔
๐
ตํ่ากวาเกณฑ
๐ - ๔๙
ในกรณีที่ไมสามารถใหระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับได ใหใชตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผลการเรียน
ดังนี้
“มส” หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผูเรียนมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ
๘๐ ของเวลาเรียนในแตละรายวิชา และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน
“ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมได เนื่องจากผูเรี ยนไมมีข อมูลผลการเรียน
รายวิชานั้นครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลระหวางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงานที่มอบหมายใหทำ ซึ่งงาน
นั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำใหประเมินผลการเรียนไมได
การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคน้นั
ใหผลการประเมินเปนผานและไมผาน กรณีที่ผานใหระดับผลการประเมินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน
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๑) ในการสรุปผลการประเมินการอาน คิดวิ เคราะห และเขียน เพื่อการเลื่อนชั้ นและจบการศึกษา
กำหนดเกณฑการตัดสินเปน ๔ ระดับ และความหมายของแตละระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศ
อยูเสมอ
ดี หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียนที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ผาน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียนที่มีคุณภาพเปน ที่
ยอมรับ แตยังมีขอบกพรองบางประการ
ไมผาน หมายถึง ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน หรือถามีผลงาน
ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ
๒) ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษา กำหนดเกณฑการตัดสินเปน ๔ ระดับ และความหมายของแตละระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง ผู เรี ยนปฏิบั ต ิตนตามคุณลัก ษณะจนเป นนิ สั ยและนำไปใช ในชีว ิ ตประจำวันเพื่อ
ประโยชนสุขของตนเองและสังคมโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน ๕ – ๘ คุณลักษณะ
และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับดี
ดี หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ เพื่อใหเป นการยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน ๑ - ๔ คุณลักษณะและไมมีคุณลักษณะใดไดผลการ
ประเมินตํ่ากวาระดับดี หรือ
๒. ไดผลการประเมินระดับดีทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ
๓. ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จำนวน ๕ - ๗คุณลักษณะ และมีบางคุณลักษณะไดผล
การประเมินระดับผาน
ผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจาก
๑. ไดผลการประเมินระดับผานทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ
๒. ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จำนวน ๑ – ๔ คุณลักษณะ และคุณลักษณะที่เหลือ
ไดผลการประเมินระดับผาน
ไมผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต ๑ คุณลักษณะ
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบตั ิ
กิจกรรม และผลงานของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด และใหผลการประเมินเปนผาน
และไมผาน
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี ๓ ลักษณะ คือ
๑) กิจกรรมแนะแนว
๒) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบดวย
(๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำเพ็ญประโยชน และนักศึกษา วิชาทหาร โดย
ผูเรียนเลือกอยางใดอยางหนึ่ง
(๒) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม ทั้งนี้ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจะตองเขารวมกิจกรรมทั้ง
ขอ (๑) และ (๒) สำหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในขอ
(๑) หรือ (๒)
๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ใหใชตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้
“ผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตาม
เกณฑที่สถานศึกษากำหนด
“มผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานไม
เปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด

๓ การเปลี่ยนผลการเรียน
๓.๑ การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”
สถานศึกษาจัดใหมีการสอนซอมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่ผูเรียนสอบไมผานกอน
แลวจึงสอบแกตัวไดไมเกิน ๒ ครั้ง ถาผูเรียนไมดำเนินการสอบแกตัวตามระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนด ใหอยู
ในดุ ลยพิ นิจของสถานศึ ก ษาที่จ ะพิจ ารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรี ยน สำหรั บภาคเรีย นที ่ ๒ ต อง
ดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้นการสอบแกตัวใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “๑” ถาสอบแกตัว ๒
ครั้งแลว ยังไดระดับผลการเรียน “๐” อีก ใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผล
การเรียนของผูเรียน โดยปฏิบัติดังนี้
๑) ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน ใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น
๒) ถา เป นรายวิ ชาเพิ่มเติม ให เรีย นซํ ้ าหรื อ เปลี่ ยนรายวิ ชาเรียนใหม ทั ้ งนี ้ ใหอ ยู  ในดุ ลยพิ นิจ ของ
สถานศึกษาในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวาเรียนแทนรายวิชาใด
๓.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ใหดำเนินการดังนี้
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ใหผูเรียนดำเนินการแกไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผูเรียนแกไขปญหาเสร็จแลวใหไดระดับผลการเรียน
ตามปกติ (ตั้งแต ๐ - ๔) ถาผูเรียนไมดำเนินการแกไข “ร” กรณีที่สงงานไมครบ แตมีผลการประเมินระหวางภาค
เรียนและปลายภาค ใหผูสอนนำขอมูลที่มีอยูตัดสินผลการเรียน ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก “ร” ออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ตองดำเนินการให
เสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น เมื่อพนกำหนดนี้แลวใหเรียนซํ้า หากผลการเรียนเปน “๐” ใหดำเนินการแกไข
ตามหลักเกณฑ
๓.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้
๑) กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ แตมีเวลาเรียนไมนอยกวารอย
ละ ๖๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ใหสถานศึกษาจัดใหเรียนเพิ่มเติมโดยใชชั่วโมงสอนซอมเสริม หรือใชเวลา
วาง หรือใชวันหยุด หรือมอบหมายงานใหทำ จนมีเวลาเรียนครบตามที่กำหนดไวสำหรับรายวิชานั้น แลวจึงให
วัดผลปลายภาคเปนกรณีพิเศษ ผลการแก “มส” ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “๑” การแก “มส” กรณีนี้ให
กระทำใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น ถาผูเรียนไมมาดำเนินการแก “มส” ตามระยะเวลาที่กำหนดไวนี้ให
เรียนซํ้า ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก “มส” ออกไปอีกไมเกิน ๑
ภาคเรียน แตเมื่อพนกำหนดนี้แลว ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ถาเปนรายวิชาพื้นฐานใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น
(๒) ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติมใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา ใหเรียนซํ้าหรือเปลี่ยนรายวิชา
เรียนใหม
๒) กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ให
สถานศึกษาดำเนินการดังนี้
(๑) ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน ใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น
(๒) ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติม ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา ใหเรียนซํ้าหรือเปลี่ยนรายวิชา
เรียนใหม ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวาเรียนแทนรายวิชาใด
การเรียนซํ้ารายวิชา ผูเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริมและสอบแกตัว ๒ ครั้งแลวไมผานเกณฑการ
ประเมิน ใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดใหเรียนซํ้าในชวงใดชวงหนึ่งที่
สถานศึกษาเห็นวาเหมาะสม เชน พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงวางหลังเลิกเรียน ภาคฤดูรอน เปนตน ในกรณีภาค
เรียนที่ ๒ หากผูเรียนยังมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส” ใหดำเนินการใหเสร็จสิ้นกอนเปดเรียนปการศึกษาถัดไป
สถานศึกษาอาจเปดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอ นเพื่อแกไขผลการเรียนของผูเรียนได ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใด
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ไม ส ามารถดำเนิน การเป ดสอนภาคฤดู ร อนได ใ ห สำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา/ต น สั งกั ดเป น ผู พ ิ จารณา
ประสานงานใหมีการดำเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนเพื่อแกไขผลการเรียนของผูเรียน
๓.๔ การเปลี่ยนผล “มผ”
กรณีที่ผูเรียนไดผล “มผ” สถานศึกษาตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทำกิจกรรมในสวนที่ผูเรียนไมไดเขารวม
หรือไมไดทำจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เปน “ผ” ได ทั้งนี้ ดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียน
นั้น ๆ ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาค
เรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น
๔. การเลื่อนชั้น
เมื่อสิ้นปการศึกษา ผูเรียนจะไดรับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ ดังตอไปนี้
๔.๑ รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไดรับการตัดสินผลการเรียนผานตามเกณฑที ่สถานศึกษา
กำหนด
๔.๒ ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด ในการอาน
คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๔.๓ ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นควรไดไมตํ่ากวา ๑.๐๐ ทั้งนี้ รายวิชาใดที่ไมผานเกณฑการ
ประเมิน สถานศึกษาสามารถซอมเสริมผูเรียนใหไดรับการแกไขในภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้สำหรับภาคเรียนที่ ๒
ตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น
๕. การสอนซอมเสริม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดใหสถานศึกษาจัดสอนซอมเสริม
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพการสอนซอมเสริม เปนการสอนเพื่อแกไขขอบกพรอง กรณีที่
ผู เ รี ยนมี ความรู ทั ก ษะ กระบวนการ หรือ เจตคติ /คุ ณลั กษณะ ไมเ ปน ไปตามเกณฑ ที ่ สถานศึ กษากำหนด
สถานศึกษาตองจัดสอนซอมเสริมเปนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพื่อพัฒนาใหผเู รียนสามารถ
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่กำหนดไว เปนการใหโอกาสแกผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนา โดยจัด
กิจ กรรมการเรียนรู ที ่หลากหลายและตอบสนองความแตกตางระหว างบุค คล การสอนซ อ มเสริ ม สามารถ
ดำเนินการไดในกรณี ดังตอไปนี้
๑) ผูเรียนมีความรู/ทักษะพื้นฐานไมเพียงพอที่จะศึกษาในแตละรายวิชานั้น ควรจัดการสอนซอมเสริม
ปรับความรู/ทักษะพื้นฐาน
๒) ผูเรีย นไม สามารถแสดงความรู ทั ก ษะ กระบวนการ หรือ เจตคติ / คุ ณลั ก ษณะที่ กำหนดไวตาม
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหวางเรียน
๓) ผูเรียนที่ไดระดับผลการเรียน “๐” ใหจัดการสอนซอมเสริมกอนสอบแกตัว
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๔) กรณีผูเรียนมีผลการเรียนไมผาน สามารถจัดสอนซอมเสริมในภาคฤดูรอนเพื่อแกไขผลการเรียน ทั้งนี้
ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา
๖. การเรียนซํ้าชั้น
ผูเรียนที่ไมผานรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นที่สู งขึ้น
สถานศึ ก ษาอาจตั ้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาให เ รี ยนซํ ้า ชั ้ นได ทั ้ ง นี ้ ให คำนึ ง ถึ ง วุ ฒิ ภ าวะและความรู
ความสามารถของผูเรียนเปนสำคัญ
การเรียนซํ้าชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ
๑) ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นตํ่ากวา ๑.๐๐ และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอ
การเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
๒) ผูเรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษานั้นทั้งนี้
หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ลักษณะ ใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา หากเห็นวาไม
มีเหตุผลอันสมควรก็ใหซํ้าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใชผลการเรียนใหมแทน หากพิจารณาแลวไม
ตองเรียนซํ้าชั้น ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแกไขผลการเรียน
๗. เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๑) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หนวยกิตและรายวิชาเพิ่มเติม
ไมนอยกวา ๑๑ หนวยกิต
๒) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน ๖๖
หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา ๑๑ หนวยกิต
๓) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับคุณภาพดีเยี่ยม หรือดี หรือผาน
๔) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับคุณภาพดีเยี่ยม หรือดี หรือผาน
๕) ผูเรียนเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๔๘๐ ชั่วโมง และมีผลการประเมินผานเกณฑ
การประเมิน
๘. เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หนวยกิตและรายวิชาเพิ่มเติม
ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต
๒) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน ๔๑
หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต
๓) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับคุณภาพดีเยี่ยม หรือดี หรือผาน
๔) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับคุณภาพดีเยี่ยม หรือดี หรือผาน
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๕) ผูเรียนเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๓๖๐ ชั่วโมง และมีผลการประเมินผานเกณฑการ
ประเมิน
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