
 

 
 
 

3.2 ระเบียบโรงเรียนปทุมพิทยาคม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน 

หมวด ๕ 
การรายงานผลการเรียน 
 
 ข้อ ๑๖ โรงเรยีนปทุมพิทยาคมจะด าเนินการรายงานผลการเรียนเพื่อเป็นการสื่อสารให้
ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยจะด าเนินการเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ภาค
เรียนละ ๑ ครัง้ รวม ๒ ครั้งต่อปี 
 ข้อ ๑๗  จุดหมายการรายงานผลการเรียน ดังนี ้
  ข้อ ๑๗.๑ เพื่อแจ้งให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน 
  ข้อ ๑๗.๒ เพื่อผู้เรียน ผู้เก่ียวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนของผู้เรียน 
  ข้อ ๑๗.๓ เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน ก าหนด
แนวทางการศึกษา และการเลือกอาชีพ 
  ข้อ ๑๗.๔ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการกรอกเอกสารหลักฐาน
การศึกษาตรวจสอบและรับรองผลการเรียน หรือวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 
  ข้อ ๑๗.๕ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและหนว่ยงานต้นสังกัดใช้
ประกอบในการก าหนด นโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ข้อ ๑๘ ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน 
  ข้อ ๑๘.๑ ข้อมูลระดับช้ันเรียน ประกอบด้วย เวลามาเรียน ผลการประเมินความรู้ 
ความสามารถ พฤติกรรมการเรียน ความประพฤติและผลงานในการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นข้อมูลส าหรับ
รายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอนและผู้ปกครอง ได้รับทราบความก้าวหน้า ความส าเร็จในการ
เรียนของผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนก าหนดเปาาหมายและวิธีการในการพัฒนาผู้เรียน   
  ข้อ ๑๘.๒ ข้อมูลระดับโรงเรียน ประกอบด้วย ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมินความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้รายปี/รายภาคโดยรวมของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาในการเรียนการ
สอนและคุณภาพของผู้เรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดการตัดสินการเลื่อนช้ันและการซ่อมเสรมิ
ผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องให้ผ่านระดับชั้น และเป็นข้อมูลในการออกเอกสารหลักฐานการศกึษา 
  ข้อ ๑๘.๓ ข้อมูลการประเมินคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ ผลการประเมนิ
คุณภาพของผู้เรียนด้วยแบบประเมินที่ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าคัญใน
ระดับชั้นที่นอกเหนือจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องใช้วางแผนและด าเนินการพัฒนา

3. กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 



 

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของผู้เรียนและสถานศึกษา 
  ข้อ ๑๘.๔ ข้อมูลการประเมินคุณภาพระดับชาต ิได้แก่ ผลการประเมนิคุณภาพของ
ผู้เรียนด้วยแบบประเมินมาตรฐานระดับชาติในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ที่ส าคัญในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๖ ซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานระดับชาติเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องใช้วางแผนและด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน 
สถานศึกษา ทอ้งถิ่น เขตพื้นที่การศึกษาและประเทศชาติ รวมทั้งน าไปรายงานในเอกสารหลักฐานการศึกษา
ของผู้เรียน 
  ข้อ ๑๘.๕ ข้อมูลพัฒนาผู้เรียนในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรมต่างๆเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการแนะแนวและจัดระบบ
การดูแลช่วยเหลือ เพ่ือแจ้งให้ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล โดยผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบแต่ละฝ่ายน าไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งน าไป
จัดท าเอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการของผู้เรียน 
 ข้อ ๑๙ ลักษณะข้อมูลส าหรับการรายงาน โรงเรียนปทุมพิทยาคมจะด าเนินการรายงานผลการ
เรียนโดยลักษณะข้อมูลมีรูปแบบดังนี ้
  ข้อ ๑๙.๑  รายงานเป็นตัวเลข ตัวอักษร ค า หรือข้อความที่เป็นตัวแทนระดับความรู้ 
ความสามารถของผู้เรียนที่เกิดจากการประมวลผล สรุปตดัสินข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก ่
   ๑)  คะแนนที่ได้กบัคะแนนเต็ม 
   ๒)  ระดับผลการเรียน “๐-๔” (๘ ระดับ) และผลการเรียนที่มีเงื่อนไข  “ผ”  “มผ”  
“ร”  “มส” 
   ๓)  ผลการประเมนิคุณภาพ “ดีเยี่ยม”  “ดี”  “ผ่าน”“ไมผ่่าน” 
   ๔)  ผลการตัดสินผา่นระดับช้ัน “ผ่าน”  “ไม่ผ่าน” 
  ข้อ ๑๙.๒ รายงานเป็นข้อความ เป็นการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพที่ผู้ประเมิน
สังเกตพบเพื่อรายงานให้ทราบว่าผู้เรียนมีความสามารถ มพีฤติกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัดและบุคลิกภาพอย่างไร เช่น 
   ๑)  ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ชอบแสดงความคิดเห็นและมีเหตุผล 
   ๒)  ผู้เรียนสนใจอ่านเรื่องต่างๆ หลากหลายประเภท สามารถสรุปใจความของเรื่อง
ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
   ๓)  ผู้เรียนมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นที่น่าพอใจ แต่ควรมีการพัฒนา
ด้านการเขียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการฝึกหรือส่งเสรมิให้นักเรียนมทีักษะในการเขียนสูงขึ้น 
 
 
 
 



 

 
 ข้อ ๒๐ เป้าหมายการรายงาน 
  โรงเรียนปทุมพิทยาคม จะด าเนินการายงานผลการจัดการศึกษา ให้กับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน ดังนี้      
               
กลุ่มเปาาหมาย การใช้ข้อมูล 
ผู้เรียน - ปรับปรุง  แก้ไขและพัฒนาการเรียน  รวมทั้งพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์ 

สังคม และพฤติกรรมต่างๆของตน 
- วางแผนการเรียน การเลือกแนวทางการศึกษา และอาชีพในอนาคต 
- แสดงผลการเรียน ความรู้ ความสามารถ และวุฒิการศึกษาของตน 

ผู้สอน - วางแผนการด าเนินการปรับปรุง  แก้ไขและพัฒนาผู้เรียน 
- ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ครูวัดผล - ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลของผู้สอน/ผู้เรยีน 
- พัฒนาระบบ ระเบียบและแนวทางการประเมินผลการเรยีน 

นายทะเบียน - จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 
ครูแนะแนว - ให้ค าแนะน าผู้เรียนในด้านต่างๆ 
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการ
ของสถานศึกษาและ
คณะกรรมการอื่นๆ 

- พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนของผู้เรียน 
- พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา - พิจารณาตัดสิน และอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน 
- พัฒนากระบวนการจัดการเรียนของสถานศึกษา 
- วางแผนการบริหารจัดการศึกษาด้านต่างๆ 

ผู้ปกครอง - รับทราบผลการเรียนและพัฒนาของผู้เรียน 
- ปรับปรุง แกไ้ขและพัฒนาการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งการดูแลสุขภาพ อนามัย 
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน 
- พิจารณาวางแผนและส่งเสริมการเรียน การเลือกแนวทางการศึกษาและอาชีพใน
อนาคตของผู้เรียน 

ฝ่าย/หน่วยงานที่มี
หน้าที่ตรวจสอบรับรอง
ความรู้และวุฒิ
การศึกษา/สถานศึกษา 

- ตรวจสอบ และรับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
- เทียบระดับ/วุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
- เทียบโอนผลการเรียน 

 

 



 

 ข้อ ๒๑ วิธีการรายงาน 
  โรงเรียนปทุมพิทยาคม จะด าเนินการรายงานผลการเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ดังนี้ 
  ข้อ ๒๑.๑ การรายงานผลการเรยีนในเอกสารหลักฐานการศึกษา ได้แก่ 
   ๑) ระเบยีนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.๑)เป็นเอกสารบันทึกผลการ
เรียนของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวชิาและกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ได้เรียนในแต่ละชว่งชั้นของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความส าเรจ็ในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคน ใช้
เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครท างานหรือด าเนินการในเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   ๒)  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร, ปพ.๒) เป็นเอกสารที่
สถานศึกษาออกให้กับผู้ส าเรจ็การศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผู้เรียน ให้ผู้เรียนน าไปใช้เป็นหลักฐาน
แสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน 
   ๓)  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นแบบรายงานรายชื่อและข้อมูล
ของผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบยืนยัน
และรับรองความส าเร็จและวฒุิการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละคน ต่อเขตพื้นที่การศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   ๔) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ (ปพ.๔) เป็น    
เอกสารรายงานพัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ที่สถานศึกษาก าหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษ เพื่อการแก้ปัญหาหรือสร้างเอกลักษณ์ให้
ผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา เป็นการรายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านยิม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละช่วงช้ัน สถานศึกษาต้องจัดท าเอกสารนี้ให้
ผู้เรียนทุก ๆ คน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียนเพื่อน าไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของ
ผู้เรียนเพื่อประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรือสมัครท างาน 
   ๕)  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.๕) เป็นเอกสารส าหรับ
ผู้สอนใช้บันทกึเวลาเรียน ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์
ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและตดัสินผลการเรยีนของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานส าหรบัตรวจสอบยืนยัน 
สภาพการเรียน การมีส่วนรว่มในกิจกรรมต่าง ๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน 
   ๖) แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล (ปพ.๖) เป็นเอกสาร
ส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พฒันาการในด้านต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ของผู้เรียน 
   ๗) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนเป็น
การเฉพาะกิจเพ่ือรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการช่ัวคราว ทั้งกรณผีู้เรียนยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาและส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 
 



 

   ๘) ระเบียนสะสม (ปพ.๘) เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและ
ผลงานด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนทั้งที่สถานศกึษาและที่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทกุ ๆ ด้าน 
   ๙)  สมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.๙) เป็นสมุดบันทึกผลการเรยีนรู้ที่สถานศึกษา
จัดท าขึ้น เพ่ือบันทึกรายการวิชาต่างๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนในแต่ละช่วงช้ัน ตามโครงสร้างหลักสูตรของ
สถานศึกษา  พร้อมด้วยผลการประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชาและสถานศึกษา  ออกให้ผู้เรียนส าหรับ
ใช้ศึกษาและน าไปแสดงให้บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจได้ทราบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา พร้อมด้วยผลการเรยีนของผู้เรียนจากการเรียนแต่ละรายวิชา กรณีที่ผู้เรียนย้าย
สถานศึกษาข้อมูลในสมุดบันทึกผลการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการ
เรียนจากสถานศึกษาเดิมไปเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหม ่
  ข้อ ๒๑.๒ การรายงานคุณภาพการศึกษาให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ ทางด้านอ่ืนๆ ได้แก ่
   ๑) เอกสารรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจ าปีการศึกษา 
   ๒)  รายงานข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซตข์องโรงเรียนคือ 
http://www.pathumpit.ac.th 
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
         (ลงชื่อ)  จิรายทุธ  อักษรพิมพ์ 

             (นายจิรายุทธ  อักษรพิมพ์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


