-๑-

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาในโรงเรียนทหารบก
พ.ศ. ๒๕๔๒
-------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจสอบการศึกษาในโรงเรียน
ทหารบก ให้มีความทันสมัยเป็นสากลและสอดกล้องกับระบบการศึกษาในปัจจุบัน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาในโรงเรียน
ทหารบก พ.ศ.๒๕๔๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิ กระเบียบกองทัพบก ว่าด้ว ยการตรวจสอบการศึกษาในโรงเรียนทหารบก
พ.ศ. ๒๔๙๙
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใด ที่ ได้กาหนดไว้แล้วและที่อยู่ในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“โรงเรี ย นทหารบก” หมายถึง โรงเรีย นประจาหน่ ว ย, เหล่ า และสายวิ ทยาการ
รวมทั้ง โรงเรียนซึ่งกองทัพบกจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรหนึ่งโดยเฉพาะ

ยกเว้น สถาบันวิชาการ

ทหารบกชั้นสูง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก
“การวัดผล” หมายถึง การให้ตัวเลขหรื อสัญลักษณ์ที่ได้จากการสอบภาควิชาการ
หรือการสอบอื่นๆ หรือการฝึกที่กาหนดในหลักสูตร
“การประเมินผล” หมายถึง การนาข้อมูลที่ได้มาจากการวัดผลมาทาการพิจารณา
ตัดสินอย่างมีหลักเกณฑ์ แล้วสรุปผลว่าการศึกษาของนักเรียนอยู่ในระดับใด

-๒“หน่วยกิต” หมายถึง จานวนตัวเลขที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาของรายวิชาที่โรงเรียน
ทหารบกกาหนด
“คะแนนเฉลี่ยสะสม” หมายถึง ผลการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา โดยนาเอา
ระดับ ผลการศึกษาในทุกวิช าและจานวนหน่วยกิตที่สะสมได้ ทาการคานวณอย่างมี หลักเกณฑ์ออกมาเป็น
ตัวเลข เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ
หมวดที่ ๑
หลักการในการประเมินผลการศึกษาและการกาหนดหน่วยกิต
ข้อ ๖ การประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการต่อไปนี้
๖.๑ โรงเรียนทหารบกมีหน้าที่ประเมินผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของกรม
ยุทธศึกษาทหารบกในเรื่องของเกณฑ์ และแนวดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา
๖.๒ ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จานวนหน่วยกิตของ
แต่ละรายวิชาให้ถือตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๖.๓ ประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายในการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
ข้อ ๗ หลักการกาหนดหน่วยกิตสาหรับแต่ละวิชา มีดังนี้
๗.๑ รายวิชาที่ใช้เวลาบรรยาย ๑๕- ๒๐ ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๗.๒ รายวิชาที่ใช้เวลาปฏิบัติการ การทดลอง การฝึก การศึกษาเป็นคณะ และ/หรือ
การอภิปราย ๓๐ - ๖๐ ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๗.๓ ในกรณีที่ไม่สามารถจะใช้หลักการกาหนดหน่วยกิต ตามข้อ ๗.๑ และ ๗.๒
ให้ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบกพิจารณาใช้หลักเกณฑ์อื่นในการกาหนดหน่วยกิตได้ตามความเหมาะสม
หมวดที่ ๒
วิธีการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๘ ให้ดาเนินการประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชา โดยใช้วิธีวัดผลวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย
วิธีผสมกันตามความเหมาะสม
ข้อ ๙ ให้ครู/อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา แจ้งให้นักเรียนได้ทราบถึง ความมุ่งหมาย วิธีการ
ประเมินผล และเกณฑ์ขั้นต่าของการผ่าน ก่อนทาการสอนรายวิชานั้น ๆ
ข้อ ๑๐ ให้ครู/อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ดาเนินการวัดผลระหว่างเรียน หรือมอบหมาย
งานพิเศษอื่นเกี่ยวข้องกับการเรียนในการวิชานั้นให้นักเรียนปฎิบัติอย่างน้อย ๑ ครั้ง

-๓ข้อ ๑๑ โรงเรียนทหารบกดาเนินการวัดผลและประเมินผล เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุด
การเรียนรายวิชา โดยวัดผลให้ครอบคลุมความมุ่งหมายและเนื้อที่กาหนด
ข้อ ๑๒ ปั ญหาที่ใช้ในการวัดผลตลอดจนเฉลยปัญหานั้น ๆ ทุกปัญหา จะต้องผ่ านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบกแต่ละโรงเรียน
ข้อ ๑๓ ในการวัดผลแต่ละครั้ง นักเรียนจะต้องเข้าวัดผลตามกาหนดเวลา ถ้าไม่ได้เข้าวัดผล
ก็เป็นอันหมดสิทธิ์ในการวัดผลครั้งนั้น เว้นแต่ผู้เจ็บป่วยซึ่งมีนายแพทย์ทหารลงนามเห็นว่าไม่สามารถเข้าวัดผล
ในคราวนั้นได้ หรือนักเรียนที่ไม่ได้ เข้าวัดผลในคราวนั้นมีความจาเป็นอย่างอื่น ซึ่งผู้บังคับบัญชาโรงเรียน
ทหารบกนั้น เห็นชอบด้วยแล้วก็อนุญาตให้ทาการวัดผลในภายหลังเวลาที่พิจารณาเห็นสมควร
ข้อ ๑๔ การตัดสินผลการศึกษารายวิชา ให้นาคะแนนในข้อ ๑๐ กับข้อ ๑๑ ตามอัตราส่วนที่
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบกกาหนด แล้วนามาเปลี่ยนเป็นระดับผลการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ซึ่งแทนด้วย
ตัวอักษรโรมันและตัวเลขดังต่อไปนี้
ตัวอักษร
A

ค่าระดับผลการศึกษา
๔.๐

ความหมาย
ดีมาก

B+ , B

๓.๕ , ๓๐

ดี

C+ , C

๒.๕ , ๒.๐

พอใช้

D+ , D

๑.๕ , ๑.๐

อ่อน

F

๐.๐

S

-

เป็นที่พอใจ(ผ่าน)

U

-

ไม่เป็นที่พอใจ(ไม่ผ่าน)

I

-

ไม่สมบูรณ์

อ่อนมาก (ตก)

ข้อ ๑๕ การคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นาเอาผลบวกของผลคูณระหว่างจานวน
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับค่าระดับผลการศึกษา หารด้วยผลบวกของจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา
คิดทศนิยมสามตาแหน่งปัดเศษ (ในกรณีที่มีการวัดผลแก้ตัวให้ใช้ค่าระดับผลการศึกษาจากการวัดผลแก้ตัวครั้ง
หลังสุดของวิชานั้นๆ)
ข้อ ๑๖ การจัดลาดับที่ในการสาเร็จการศึกษา ให้ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากที่สุดในระยะเวลา
ศึกษาตามหลักสูตรเป็นลาดับที่ ๑ และลดหลั่นกันลงไปตามลาดับ หากมีคะแนนรวมเท่ากันก็ให้อยู่ในลาดับ
เดียวกัน แล้วเรียงลาดับต่อไปจนครบเท่าจานวนที่เข้ารับการศึกษา

-๔หมวดที่ ๓
คะแนนความประพฤติ
ข้อ ๑๗ ให้โรงเรียนทหารบก กาหนดคะแนนความประพฤติประจาตัวนักเรียน ตามระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วยการกาหนดคะแนนความประพฤติและการตัดคะแนนความประพฤติ หากนักเรียนผู้ใดมี
ความบกพร่องในความประพฤติให้ตัดคะแนนนี้ลงตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ คะแนนที่เหลือเป็นคะแนนแสดง
ความประพฤติผู้นั้น หรือเพื่อถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนแล้วแต่กรณี คะแนนความประพฤติประจาตัว
นี้ไม่ต้องนาเข้าไปรวมกับคะแนนผลการศึกษา
ข้อ ๑๘ นักเรียนผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ เหลือต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็มใน
หลักสูตรใดหรือปีใด นับว่าหมดสิทธิเข้าสอบหรือเลื่อนชั้นการศึกษาในหลักสูตรนั้นหรือปีนั้น และต้องถูกถอน
ทะเบียนนอกจากความเป็นนักเรียนทันที
หมวดที่ ๔
การตัดสินผลการศึกษา
ข้อ ๑๙ การตัดสินผลการศึกษาให้ถือปฏิบัติดังนี้.๑๙.๑ พิ จ ารณาการตัด สิ น ผลการศึ กษาเป็น รายวิ ช า หากรายวิ ช าใดนัก เรี ยนมีร ะดั บ
การศึกษาต่ากว่า ๒.๐๐ ต้องทาการวัดผลแก้ตัว
๑๙.๒ รายวิชาที่มีระดับผลการศึกษาตั้งแต่ ๑ ขึ้นไป ให้นับจานวนหน่วยกิตของรายวิชา
นั้นเป็นจานวนหน่วยกิตสะสมได้
๑๙.๓ การให้ F สาหรับรายวิชาใด จะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
๑๙.๓.๑ นักเรียนเข้าวัดผล และได้ผลการศึกษาอยู่ในระดับอ่อนมาก
๑๙.๓.๒ นั ก เรี ย นขาดการวั ด ผลในรายวิ ช านั้ น โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบก
๑๙.๓.๓ นักเรียนผู้ซึ่งมีเวลาเรียนของรายวิชานั้นไม่ถึงร้อยละ ๘๕ และมีเวลาวัดผล
ไม่ถึงร้อยละ ๘๕
๑๙.๓.๔ นักเรียนผู้นั้นได้ทาการผิดระเบียบปฏิบัติในการสอบ
๑๙.๔ การให้ S หรือ U จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตเท่านั้น
๑๙.๕ การให้ I ในรายวิชาใด จะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
๑๙.๕.๑ ครู/อาจารย์ผู้สอน เห็นสมควรให้รอผลการศึกษาไว้ก่อน เนื่องจากนักเรียน
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์

-๕๑๙.๕.๒ นักเรียนไม่ได้วัดผลเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบก ตามข้อ ๑๓
ข้อ ๒๐ การเปลี่ยนระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๒๐.๑ การสอบแก้ตัว
๒๐.๑.๑ ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบก
๒๐.๑.๒ สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
๒๐.๑.๓ การสอบแก้ตัวให้ได้ระดับผลการศึกษาไม่เกิน ๒.๐๐
๒๐.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน “I” แยกเป็น ๒ กรณีดังนี้
๒๐.๒.๑ ในกรณีที่นักเรียนได้ผลการเรียน “I” เพราะเหตุสุดวิสัย เมื่อนักเรียนได้
เข้าวัดผลหรือส่งผลงานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ
๒๐.๒.๒ ในกรณีที่นักเรียน “i” โดยผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบกพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เมื่อนักเรียนได้เข้าวัดผลหรือส่งผลที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ได้ระดับผลการ
เรียนไม่เกิน ๒.๐๐
ข้อ ๒๑ การตัดสินว่าได้สาเร็จการศึกษา ให้ถือตามเกณฑ์ ต่อไปนี้.๒๑.๑ ศึกษาได้ตามจานวนหน่วยกิตสะสมที่ได้กาหนดไว้ในหลักสูตร
๒๑.๒ เวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๒๑.๓ เวลาในการวัดผลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเวลาในการวัดผลตลอดหลักสูตร
๒๑.๔ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และไม่มีรายวิชาใดที่มี I และ
U เหลืออยู่
๒๑.๕ มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
๒๑.๖ นักเรียนผู้ใดมีเวลาในการศึกษาหรือเวลาในการวัดผลต่ากว่าที่กาหนดถึงแม้ว่าจะ
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรและคะแนนความประพฤติผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด ให้ถือว่าผ่านการศึกษา
เฉพาะหลักสูตรนั้นเท่านั้น และถือว่าไม่สาเร็จการศึกษา
ข้อ ๒๒ เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ที่จะใช้รายงานผลการศึกษา ทบ. ให้ถือ
เกณฑ์ดังต่อไปนี้
๓.๕๐ - ๔.๐๐

ดีเลิศ

๓.๐๐ – ๓.๔๙

ดีมาก

๒.๕๐ – ๒.๙๙

ดี

๒.๐๐ – ๒.๔๙

พอใช้

-๖ต่ากว่า ๒.๐๐

ไม่พอใช้

ข้อ ๒๓ ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบกแต่ละโรงเรียน อาจรายงานขอยกเลิกสภาพความเป็น
นักเรียนของนักเรียนผู้ใดก็ได้ เมื่อพิจารณาว่านักเรียนผู้นั้นไม่สามารถดาเนินการศึกษาต่อไปได้
หมวดที่ ๕
หน้าที่ของโรงเรียนทหารบก
ข้อ ๒๔ โรงเรียนทหารบกต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี้.๒๔.๑ ใบระเบียบแสดงผลการศึกษาประจาตัวนักเรียน ตามผนวก ก
๒๔.๒ ใบรายงานผลการศึกษา ตามผนวก ข
ข้อ ๒๕ เมื่ อได้ท าการปิ ดหลั กสู ตรใดหลั ก สู ต รหนึ่งแล้ ว ให้ โ รงเรีย นทหารบกรายงานผล
การศึกษาโดยแนบใบรายงานผลการศึกษาตามข้อ ๒๔.๒ ขึ้นไปตามลาดับจนถึงผู้บัญชาการทหารบก
ข้ อ ๒๖ ระเบี ย บละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ยนอกจากนี้ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาโรงเรี ย นทหารบกแต่ ล ะ
โรงเรียนกาหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสม
หมวดที่ ๖
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๗ ให้ใช้ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจสอบศึกษาในโรงเรียนทหารบก พ.ศ.๒๔๙๙
กับหลักสูตรการศึกษาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นระบบหน่วยกิต ไปจนกว่าหลักสูตรนั้นจะได้รับการแก้ไขแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
(ลงชื่อ) พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์
( สุรยุทธ จุลานนท์ )
ผู้บัญชาการทหารบก

