คู่มืองานทะเบียน
และประเมินผล

วัดผล

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ตาบลโนนเจริญ อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานทะเบียนวัดผล โรงเรี ยนโนนเจริ ญพิทยาคม

งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
สถานที่ : ห้องทะเบียนวัดผล อาคาร 2 ชั้น 1
การบริการของงานทะเบียน
1 .ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
2. ใบแสดงผลการเรียน( ปพ.1)
3. เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และเอกสารอื่นๆ
4. ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนและลงทะเบียนเรียนซ้า
5. การติดต่อขอย้ายสถานศึกษา
แนวปฏิบัติการรับเอกสารและหลักฐานที่งานทะเบียน
1. นักเรียนปัจจุบนั แต่งเครือ่ งแบบนักเรียนให้ถกู ต้องเรียบร้อย การติดต่อให้แสดงบัตรประจ้าตัวนักเรียน
ทุกครังที่มาติดต่อทางโรงเรียน , ศิษย์เก่าแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. ถ้ามารับหลักฐานด้วยตนเองไม่ได้ ควรให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมารับแทน
3. ผู้มารับเอกสารแทนต้องถ่ายเอกสารบัตรประจ้าตัวประชาชนมาทังสองฝ่าย
4. ถ้าเอกสาร รบ.1 , ปพ.1 ฉบับจริงหาย ต้องไปแจ้งความเอกสารหายที่สถานีต้ารวจ น้าใบแจ้งความและ
รูปถ่ายปัจจุบัน (รบ.1 ขนาด 2 นิว ) ( ปพ.1 ขนาด 1 1 นิว )
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5. นักเรียนปัจจุบนั แต่งกายเครือ่ งแบบนักเรียนติดต่อและแสดงบัตรประจ้าตัวนักเรียนทุกครัง
6. เอกสารที่ได้รับเป็นฉบับจริง ควรน้าไปถ่ายเอกสารหลายๆชุด ส้าหรับเพื่อใช้ในคราวจ้าเป็นและเก็บฉบับ
จริงไว้อย่าให้หาย
การติดต่อฝ่ายทะเบียน
1.การเปลี่ยนแปลงหลักฐาน
การขอแก้ วัน เดือน ปี เกิด
ในกรณีที่ปรากฏว่า วัน เดือน ปี เกิด ของนักเรียนมีความผิดพลาดไม่ตรงกับ ความจริงไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม
ผู้ปกครองจะต้องติดต่อกับทางโรงเรียน พร้อมหลักฐาน ต่อไปนี
1. ใบค้าร้อง (ตามแบบของโรงเรียน)
2. สูติบัตร หรือทะเบียนแจ้งคนเกิด
3. ส้าเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันที่ถูกต้อง
การเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล
นักเรียนทีข่ อเปลีย่ นชือ่ ชื่อสกุล ของตัวเอง หรือของบิดา มารดา เมื่อ ได้รับอนุมัติจากราชการแล้ว บิดา
มารดา จะต้องติดต่อกับทางโรงเรียน เพื่อขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ในทะเบียนของโรงเรียน หลักฐานขอเปลี่ยนชื่อ
หรือชื่อสกุล มีดังนี
- ใบค้าร้อง(ตามแบบของโรงเรียน)
- หนังสือส้าคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล
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- ส้าเนาทะเบียนบ้าน(พร้อมทังส้าเนาทะเบียนบ้าน)
การขอแก้ วัน เดือน ปี เกิด และชื่อ หรือชื่อสกุล นักเรียนจะต้องขอแก้ไขให้เสร็จสินก่อนการสอบปลายภาค
อย่างน้อย 1 เดือน
ในกรณีขอเปลี่ยนที่อยูบ่ ิดา มารดา มียศทางทหาร หรือตารวจ
เมื่อได้รับการเลื่อนยศ ให้แจ้งโรงเรียนทราบเพื่อที่จะแก้ไขในทะเบียนของโรงเรียนให้ถูกต้องและเมื่อ
เปลี่ยนแปลงทีอ่ ยู่อาศัยก็ต้องแจ้งโรงเรียนทราบด้วย
2.การออกใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) และ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ในการออกเอกสารทุกอย่าง นักเรียนหรือผู้ปกครองเท่านันที่เป็นผู้ขอและจะต้องแจ้งความจ้านงที่งาน
ทะเบียนวัดผล พร้อมทังส่งรูปถ่ายตามจ้านวนที่ขอ โดยกรอกแบบฟอร์ม ตามที่โรงเรียนก้าหนด
และยื่นขอเอกสารทุกอย่างต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

หลักฐานการศึกษา
ปพ. 1 : ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript )
ปพ. 2 : หลักสูตรแสดงวุฒิการศึกษา(ใบประกาศนียบัตร)
ปพ. 3 : แบบรายงานผู้ส้าเร็จการศึกษา
ปพ.4 : แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปพ.5 : เอกสารบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ปพ.6 : เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
ปพ.7 : ใบรับรองผลการศึกษา
ปพ.8 : เอกสารระเบียนสะสม
ปพ.9 : สมุดบันทึกผลการเรียนรู้
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ขันตอนการด้าเนินการ
ขอบริการหลักฐานงานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
1. การย้ายศึกษาต่อที่อื่น
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ผู้ปกครองและนักเรียนยื่นค้าร้อง
ขอย้ายออก

เอกสาร
ผู้รับผิดชอบ
- วช.บว. 15 แบบฟอร์มการขอย้ายศึกษา -ฝ่ายวิชาการ
ต่อที่อื่น
-เจ้าหน้าที่การเงิน
-เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
- รูปถ่าย 1 1 นิว 2 แผ่น
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- ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา
- ปพ.6
- ปพ.8
- วช.บว. 20 แบบฟอร์มการรับรองเวลา ครูผู้สอน
เรียน(กรณีย้ายกลางปี/กลางภาคเรียน)

2. นักเรียนติดต่อ ครูทป่ี รึกษา
ขอรับ ปพ.6 , ปพ.8
3. นักเรียนติดต่อครูผู้สอน
ขอเอกสารรับรองเวลาเรียนกับ
ครูผู้สอน
4. เจ้าหน้าที่งานทะเบียนด้าเนินการ - ปพ.1
การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการ
เรียน( ปพ.1)
5. นักเรียนรับเอกสารการย้ายออก - ปพ.1
พร้อมหนังสือส่งตัวนักเรียนย้ายออก - ปพ.6
- ปพ.8
- ใบรับรองเวลาเรียน
- หนังสือส่งตัวนักเรียนย้าย

งานทะเบียนวัดผล โรงเรี ยนโนนเจริ ญพิทยาคม

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ครูที่ปรึกษา

2. การย้ายเข้า
ขั้นตอนการดาเนินการ

เอกสาร

1. ผู้ปกครองและนักเรียนยื่นค้า
ร้องขอย้ายเข้า

ผู้รับผิดชอบ

- วช.นจ. 13 แบบฟอร์มการขอย้ายเข้า
- ปพ.1 , ปพ.6 , ปพ.8
- ใบรับรองเวลาเรียน(กรณีย้ายกลางปี/
กลางภาคเรียน)
- ส้าเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือส่งนักเรียนขอย้ายเข้าจาก
โรงเรียนเดิม
2. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
- ปพ.1
เทียบโอนผลการเรียนและจัดเข้า - ปพ.6
ชันเรียน
- ปพ.8
- ใบรับรองเวลาเรียน
(กรณีย้ายกลางปี/กลางภาคเรียน)

ฝ่ายวิชาการ

3. นักเรียนติดต่อครูที่ปรึกษา,
ครูผู้สอน

-ครูที่ปรึกษา

- ปพ.6
- ปพ.8
ใบรับรองเวลาเรียน(กรณีย้ายกลางปี/กลาง
ภาคเรียน)
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เจ้าหน้าที่ทะเบียน
กรรมการเทียบโอนผลการ
เรียน

-ครูผู้สอน

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

เอกสาร
- วช.นจ. 19 แบบฟอร์มการขอรบ.1/
ปพ.1 ใหม่
- รูปถ่าย 1 1 นิว 1 แผ่น

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
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- ใบแจ้งความ
2. ด้าเนินการจ่ายค่าท้าเนียมการ - วช.นจ. 19 แบบฟอร์มการขอรบ.1/
ขอรบ.1/ปพ.1
ปพ.1 ใหม่
3. นักเรียนรับเอกสาร รบ.1/
ปพ.1 ฉบับใหม่

- รบ1 /ปพ.1
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เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

4. การขอ ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1(กรณียังไม่จบหลักสูตร)และใบรับรองการเป็นนักเรียน(ปพ.7)
ขั้นตอนการดาเนินการ
เอกสาร
ผู้รับผิดชอบ
1. ยื่นค้าร้องขอ ระเบียนแสดงผล - วช.นจ. 18 แบบฟอร์มการขอ ปพ.1 , เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
การเรียน(ปพ.1 )และ ปพ.7
ปพ.7
- รูปถ่าย 1 1 นิว 1 แผ่น
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เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพืนฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพืนฐาน 66 หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษาก้าหนด
4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์ การประเมินตามที่
สถานศึกษาก้าหนด
5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก้าหนด
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 ระดับ กาหนดดังนี้
0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ขันต่้า 1.0 = ผ่านเกณฑ์ขันต่้า 1.5 = พอใช้ 2.0 = น่าพอใจ
2.5 = ค่อนข้างดี 3.0 = ดี 3.5 = ดีมาก 4.0 = ดีเยี่ยม
- การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน มี 3 ระดับ คือ 1 = ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 = ดี 3 = ดีเยี่ยม
- การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี 3 ระดับ คือ 1 = ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 = ดี 3 = ดีเยี่ยม
- การประเมินกิจกรรมฯ มี 2 ระดับ คือ ผ = ผ่านเกณฑ์การประเมิน มผ = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
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เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพืนฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพืนฐาน 41 หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษาก้าหนด
4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
ก้าหนด
5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก้าหนด

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 ระดับ กาหนดดังนี้
0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ขันต่้า 1.0 = ผ่านเกณฑ์ขันต่้า 1.5 = พอใช้ 2.0 = น่าพอใจ
2.5 = ค่อนข้างดี 3.0 = ดี 3.5 = ดีมาก 4.0 = ดีเยี่ยม
- การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน มี 3 ระดับ คือ 1 = ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 = ดี 3 = ดีเยี่ยม
- การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี 3 ระดับ คือ 1 = ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 = ดี 3 = ดีเยี่ยม
- การประเมินกิจกรรมฯ มี 2 ระดับ คือ ผ = ผ่านเกณฑ์การประเมิน มผ = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
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การให้ระดับผลการเรียน
การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ระบบตัวเลข ๘ ระดับ แสดงระดับผลการเรียนใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ ระดับ ดังนี
ระดับผลการเรียน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ขันต่้า
ต่้ากว่าเกณฑ์

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
๘๐-๑๐๐
๗๕-๗๙
๗๐-๗๔
๖๕-๖๙
๖๐-๖๔
๕๕-๕๙
๕๐-๕๔
๐-๔๙

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ประเมินเป็นผ่าน และไม่ผ่าน ถ้ากรณีที่ผ่าน ก้าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน และความหมาย
ของแต่ละระดับ ดังนี
ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ
ดี
หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ
ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนันยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข
หลายประการ
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การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมิน รวมทุกคุณลักษณะ เพื่อการเลื่อนชัน และจบการศึกษา เป็นผ่านและไม่ผ่าน ในการผ่านก้าหนดเกณฑ์การตัดสิน เป็นดี
เยี่ยม ดี และผ่าน และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี
ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน
เพื่อประโยชน์สุขของ ตนเองและสังคมโดยพิจารณาจากผลการประเมิน ระดับดีเยี่ยม
จ้านวน ๕-๙ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่้ากว่าระดับดี
ดี
หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้ เป็นการยอมรับของสังคม
โดยพิจารณาจาก ๑) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ้านวน ๑-๔ คุณลักษณะ และ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่้ากว่าระดับดี หรือ ๒) ได้ผลการประเมินระดับ
ดี เยี่ยม จ้านวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่้ากว่า
ระดับผ่านหรือ ๓) ได้ผลการประเมินระดับดีจ้านวน ๕-๙ คุณลักษณะ
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่้ากว่าระดับผ่าน
ผ่าน
หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขทีส่ ถานศึกษาก้าหนดโดยพิจารณาจาก
๑) ได้ผลการประเมิน ระดับผ่าน จ้านวน ๕-๙ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ
ใดได้ผลการประเมินต่้ากว่าระดับผ่าน หรือ ๒) ได้ผลการประเมินระดับดี
จ้านวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่้ากว่าระดับผ่าน
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่สถานศึกษาก้าหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ระดับไม่ผ่าน ตังแต่ ๑ คุณลักษณะ

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จะต้องพิจารณาทังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก้าหนดและให้ผลการประเมินเป็นผ่าน และไม่ผ่าน
“ผ”
หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรม
และมีผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด
“มผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรม
และมีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด
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ขั้นตอนการดาเนินการแก้ไขผลการเรียน สาหรับนักเรียน
การสอบแก้ตวั
1. นักเรียนยื่นค้าร้อง ขอสอบแก้ตัว กับงานทะเบียนวัดผล โดยใช้เอกสารดังนี
- วช.นจ. 1 แบบยื่นค้าร้องขอสอบแก้ตัว 0, ร , มส , มผ
2. ยื่นค้าร้องติดต่อขอสอบแก้ตัวกับครูประจ้าวิชา โดยใช้เอกสาร วช.บว. 1
3. ครูประจ้าวิชาส่งผลสอบแก้ตัวกับงานทะเบียนวัดผล โดยใช้เอกสาร วช.นจ.1 ส่วนที่ 2 และ ให้
นักเรียนเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐาน
การเรียนซ้า
1. นักเรียนยื่นค้าร้อง ขอสอบแก้ตัว กับงานทะเบียนวัดผล โดยใช้เอกสารดังนี
- วช.นจ. 2 แบบยื่นค้าร้องขอสอบแก้ตัว 0, ร , มส , มผ
2. ยื่นค้าร้องติดต่อขอสอบแก้ตัวกับครูประจ้าวิชา โดยใช้เอกสาร วช.นจ. 2
3. ครูประจ้าวิชาส่งผลสอบแก้ตัวกับงานทะเบียนวัดผล โดยใช้เอกสาร วช.นจ. 1 และ ให้นักเรียนเก็บ
ส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐาน
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การเปลี่ยนระดับผลการเรียน
การเปลี่ยนระดับผลการเรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี
1. การเปลี่ยนระดับผลการเรียนจาก “๐” ให้ครูผู้สอนจัดสอนซ่อมเสริมในผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังที่ผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินแล้วจึงประเมินโดยให้โอกาสได้ไม่เกิน 2 ครัง ทังนีต้องด้าเนินการให้เสร็จ
สินภายในปีการศึกษานัน ๆ ถ้าผู้เรียนไม่มารับการซ่อมเสริมและประเมินตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ในนีให้เรียน
ซ้า เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา
2. การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” แยกเป็น 2 กรณี ดังนี
2.1 ในกรณีทผี่ ู้เรียนได้ผลการเรียน “ร” เพราะเหตุสุดวิสัยเมื่อผู้เรียน ได้เข้ารับการ
ประเมิน ให้ได้ระดับผลการเรียน 0 - 4
2.2 ในกรณีทผี่ ู้เรียนได้ผลการเรียน “ร” โดยโรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
เมื่อผู้เรียนได้เข้ารับการประเมินแล้วให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1”
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้กระท้าให้เสร็จสินภายในปีการศึกษานันถ้าผู้เรียนไม่มาด้าเนินการเปลี่ยนผล
การเรียน “ร” ตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้นีให้เรียนซ้า เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
สถานศึกษา ที่จะก้าหนดช่วงเวลาการเรียนซ้าให้เหมาะสมและต้องประเมินผลตามระเบียบนี
3 การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” แยกเป็น 2 กรณี ดังนี
3.1 กรณีทผี่ ู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลา
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทังหมดให้ครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียนเรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อม
เสริมหรือเวลาว่างหรือวันหยุดหรือมอบหมายงานให้ท้าแล้วแต่กรณีจนมีเวลาครบตามที่ก้าหนดไว้ส้าหรับรายวิชา
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นันแล้วจึงจัดสอบให้เป็นกรณีพิเศษ ผลการสอบแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการ
เรียนไม่เกิน 1
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” กรณีนให้
ี กระท้าให้เสร็จสินภายใน
ปีการศึกษานัน ถ้าผู้เรียนไม่มาด้าเนินการเปลี่ยนผลการเรียน “มส” ตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ ให้เรียนซ้า
เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา
ที่จะก้าหนดช่วงเวลาการเรียนซ้าให้เหมาะสมและต้องประเมินผลตามระเบียบนี
3.2 กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทังหมดให้โรงเรียนจัดให้เรียนซ้า
3.3 การเรียนซ้าให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา
ที่จะก้าหนดช่วงเวลาในการเรียนซ้าให้เหมาะสมและต้องประเมินผลการเรียนตามที่ระเบียบนีก้าหนดไว้
4. การเปลี่ยนผลการประเมิน “มผ” เป็น “ผ” ให้ผู้เรียนเข้ารับการซ่อมเสริมในรายวิชาที่
ไม่นับหน่วยกิต หรือให้ท้ากิจกรรมในส่วนทีย่ ังขาดอยู่ให้ครบ แล้วแต่กรณี
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