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ระเบียบโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาในโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
พ.ศ.๒๕๔๙
..........................
เพื่อให้การศึกษา หลักสูตรต่างๆ ในโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ว่าด้วยการตรวจสอบการศึกษาในโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ให้มีความทันสมัยเป็น
สากล และสอดคล้องกับระบบการศึกษาในปัจจุบัน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ว่าด้วยประเมินผล
การศึกษาในโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก พ.ศ.๒๕๔๙”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป บรรดาระเบียบข้อบังคับหรือคาสั่งอื่นใดที่ได้
กาหนดไว้แล้ว และที่มีอยู่ในระเบียบหรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓. ให้ หัวหน้าแผนกประเมินผลและสถิติ โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก รักษาให้
เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๔. ในระเบียบนี้
“การวัดผล” หมายถึง การให้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่ได้จากการสอบภาควิชาการหรือการ
สอบอื่นๆ หรือการฝึกที่กาหนดในหลักสูตร
“การประเมินผล” หมายถึง การนาข้อมูลที่ได้มาจากการวัดผลมาพิจารณาตัดสินอย่างมี
หลักเกณฑ์ แล้วสรุปผลว่าการศึกษาของนักเรียนอยู่ในระดับใด
“หน่วยกิต” หมายถึง จานวนตัวเลขที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาของรายวิชาที่โรงเรียนทหาร
ขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก กาหนด
“คะแนนเฉลี่ยสะสม” หมายถึง ผลการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา โดยนาเอาระดับผล
การศึกษาในทุกวิชาและจานวนหน่วยกิตที่สะสมได้ ทาการคานวณอย่างมีหลักเกณฑ์ออกมาเป็นตัวเลข เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้เข้ารับการศึกษาในหลักนั้นๆ
หมวดที่ ๑
หลักการในการประเมินผลการศึกษาและการกาหนดหน่วยกิต
ข้อ ๕. การประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการต่อไปนี้
๕.๑ โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก มีหน้าที่ประเมินผลการศึกษา โดยความ
เห็นชอบของกรมยุทธศึกษาทหารบกในเรื่องของเกณฑ์ และแนวดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา
๕.๒ ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชา ตามระบบหน่วยกิต จานวนหน่วยกิต ของ แต่ละ
รายวิชาให้ถือตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๕.๓ ประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายในการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
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ข้อ ๖ หลักการกาหนดหน่วยกิตสาแต่ละรายวิชา มีดังนี้
๖.๑ รายวิชาที่ใช้เวลาบรรยาย ๑๕-๒๐ ชั่วโมง มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
๖.๒ รายวิชาที่ใช้เวลาปฎิบัติการ การทดลอง การฝึก การศึกษาเป็นคณะ และ/หรือการ
อภิปราย ๓๐-๖๐ ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๖.๓ ในกรณีไม่สามารถจะใช้หลักการกาหนดหน่วยกิต ตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ให้หัวหน้า
แผนกประเมินผลและสถิตโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบกพิจารณาใช้หลักเกณฑ์อื่นในการ
กาหนดหน่วยกิตได้ตามความเหมาะสม
หมวดที่ ๒
ประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๗ ให้ดาเนินการประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชา โดยใช้วิธีวัดผลวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีผสม
กันตามความเหมาะสม
ข้อ ๘ ให้ครู/อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา แจ้งให้นักเรียนได้ทราบถึง ความมุ่งหมาย วิธีการ
ประเมินผล และเกณฑ์ขั้นต่าของการผ่าน ก่อนทาการสอนรายวิชานั้นๆ
ข้อ ๙ ให้ครู/อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดาเนินการวัดผลระหว่างเรียนหรือมอบหมายงานพิเศษ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในวิชานั้นให้นักเรียนปฎิบัติอย่างน้อย ๑ ครั้ง
ข้อ ๑๐ โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบกดาเนินการวัดผลและประเมินผล เมื่อสิ้นภาค
เรียนหรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาโดยวัดผลให้ครอบคลุมความมุ่งหมายและเนื้อหาที่กาหนด
ข้อ ๑๑ ปัญหาที่ใช้ในการวัดผลตลอดจนเฉลยปัญหานั้นๆ จะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นโดยผู้บัญชาการโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
ข้อ ๑๒ ในการวัดผลแต่ละครั้ง นักเรียนจะต้องเข้าวัดผลตามกาหนดเวลา ถ้าไม่ได้เข้าวัดผลก็เป็นอัน
หมดสิทธิ์ในการวัดผลครั้งนั้น เว้นแต่ผู้เจ็บป่วยซึ่งมีนายแพทย์ทหารลงนามเห็นว่าไม่สามารถเข้าวัดผลในคราว
นั้นได้หรือนักเรียนที่ไม่ได้เข้าวัดผลในคราวนั้นมีความจาเป็นอย่างอื่นซึ่งผู้บัญชาการโรงเรียนทหารขนส่ง
กรมการขนส่งทหารบกนั้น เห็นชอบด้วยและก็อนุญาตให้ทาการวัดผลในภายหลังเวลาพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ ๑๓ การตัดสินผลการศึกษารายวิชา ให้นาคะแนนในข้อ ๙ กับข้อ ๑๐ ตามอัตราส่วนที่ผู้
บัญชาการโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบกกาหนด แล้วนามาเปลี่ยนเป็นระดับผลการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ ซึ่งแทนด้วยตัวอักษรโรมันและตัวเลข ดังต่อไปนี้
ตัวอักษร
ค่าระดับผลการศึกษา
ความหมาย
๔.๐
ดีมาก
 ๓.๕,๓.๐ดี
 ๒.๕,๒.๐
พอใช้ 

๑.๕,๑.๐
อ่อน

๐.๐
อ่อนมาก(ตก)
เป็นที่พอใจ (ผ่าน)
ไม่เป็นที่พอใจ (ไม่ผ่าน)
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ไม่สมบูรณ์

ข้อ ๑๔ การคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นาเอาผลบวกของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิต
ของแต่ละรายวิชากับค่าระดับผลการศึกษา หารด้วยผลบวกของจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยม
สามตาแหน่งปัดเศษ (ในกรณีที่มีการวัดผลแก้ตัวให้ใช้ค่าระดับผลการศึกษาจากการวัดผลแก้ตัวครั้งหลังสุดของ
วิชานั้นๆ)
ข้อ ๑๕ การจัดลาดับที่ในการสาเร็จการศึกษา ให้ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากที่สุดในระยะเวลาศึกษาตาม
หลักสูตรเป็นลาดับที่ ๑ และ ลดหลั่นกันลงไปตามลาดับ หากมีคะแนนรวมเท่ากันก็ให้อยู่ในลาดับเดียวกัน แล้ว
เรียงลาดับต่อไปจนครบเท่าจานวนที่เข้ารับการศึกษา
หมวดที่ ๓
คะแนนความประพฤติ
ข้อ ๑๖ ให้โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก กาหนดคะแนนความประพฤติประจาตัว
นักเรียน ตามระเบียบโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ว่าด้วยการกาหนดคะแนนความประพฤติ
และการตัดคะแนนความประพฤติ หากนักเรียนผู้ใดมีความบกพร่องในความประพฤติให้ตัดคะแนนนี้ลงตาม
เกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ คะแนนที่เหลือเป็นคะแนนแสดงความประพฤติของผู้นั้น หรือเพื่อถอนทะเบียนจากความ
เป็นนักเรียนแล้วแต่กรณี คะแนนความประพฤติประจาตัวนี้ไม่ต้องนาเข้าไปรวมกับคะแนนแสดงผลการศึกษา
ข้อ ๑๗ นักเรียนผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ เหลือต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็มใน
หลักสูตรใดหรือปีใด นับว่าหมดสิทธิสอบหรือเลื่อนชั้นการศึกษาในหลักสูตรนั้นหรือปีนั้น และต้องถูกถอน
ทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนทันที
หมวดที่ ๔
การตัดสินผลการศึกษา
ข้อ ๑๘ การตัดสินผลการศึกษาให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑๘.๑ พิจารณาตัดสินผลการศึกษาเป็นรายวิชา หากรายวิชาใดนักเรียนมีระดับผลการศึกษา
ต่ากว่า ๒.๐๐ ต้องทาการวัดผลแก้ตัว
๑๘.๒ รายวิชาที่มีระดับผลการศึกษาตั้งแต่ ๑ ขึ้นไปให้นับจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น
เป็นจานวนหน่วยกิตสะสมได้
๑๘.๓ การให้ สาหรับรายวิชาใด จะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
๑๘.๓.๑ นักเรียนเข้าวัดผลและได้ผลการศึกษาอยู่ในระดับอ่อนมาก
๑๘.๓.๒ นักเรียนขาดการวัดผลในรายวิชานั้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการ
โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
๑๘.๓.๓ นักเรียนผู้ซึ่งมีเวลาของรายวิชานั้นไม่ถึงร้อยละ ๘๕ และมีเวลาวัดผลไม่ถึง
ร้อยละ ๘๕
๑๘.๓.๔ นักเรียนผู้นั้นได้ทาการผิดระเบียบปฏิบัติในการสอบ
๑๘.๔ การให้ และ จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาไม่มีหน่วยกิตเท่านั้น
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๑๘.๕ การให้ ในรายวิชาใดจะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
๑๘.๕.๑ ครู/อาจารย์ผู้สอน เห็นสมควรให้รอผลการศึกษาไว้ก่อน เนื่องจากนักเรียน
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์
๑๘.๕.๒ นักเรียนไม่ได้วัดผลเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บัญชาการ
โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ตามข้อ ๑๒
ข้อ ๑๙ การเปลี่ยนระดับผลการเรียนรายวิชาให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑๙.๑ การสอบแก้ตัว
๑๙.๑.๑ ได้รับอนุมัตจิ ากผู้บัญชาการโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
๑๙.๑๙.๒ สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
๑๙.๑.๓ การสอบแก้ตัวให้ได้ระดับผลการศึกษาไม่เกิน ๒.๐๐
๑๙.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน “ ” แยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
๑๙.๒.๑ ในกรณีที่นักเรียนได้ผลการเรียน “” เพราะเหตุสุดวินัย เมื่อนักเรียนได้
เข้าวัดผลหรือส่งผลงานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ
๑๙.๒.๒ ในกรณีที่นักเรียนได้ผลการเรียน “” โดยผู้บัญชาการโรงเรียนทหาร
ขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่สาเหตุสุดวิสัยเมื่อนักเรียนได้เข้าวัดผลหรือส่งผลงานที่
ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อยให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน ๒.๐๐
ข้อ ๒๐ การตัดสินว่าได้สาเร็จการศึกษาให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้
๒๐.๑ ศึกษาได้ครบตามจานวนหน่วยกิตสะสมที่ได้กาหนดไว้ในหลักสูตร
๒๐.๒ เวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๒๐.๓ เวลาในการวัดผลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเวลาในการวัดผลตลอดหลักสูตร
๒๐.๔ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และไม่มีรายวิชาใดที่มี และ
เหลืออยู่
๒๐.๕ มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
๒๐.๖ นักเรียนผู้ใดมีเวลาในการศึกษาหรือเวลาในการวัดผลต่ากว่าเกณฑ์กว่าเกณฑ์ที่
กาหนดถึงแม้ว่าจะได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรและคะแนนความประพฤติผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดให้
ถือว่าผ่านการศึกษาเฉพาะหลักสูตรนั้นเท่านั้น และถือว่าไม่สาเร็จการศึกษา
ข้อ ๒๑ เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ที่จะใช้รายงานผลการศึกษา ทบ. ให้ถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
๓.๕๐ – ๔.๐๐
ดีเลิศ
๓.๐๐ – ๓.๔๙
ดีมาก
๒.๕๐ – ๒.๙๙
ดี
๒.๐๐ – ๒.๔๙
พอใช้
ต่ากว่า ๒.๐๐
ไม่พอใช้
ข้อ ๒๒ ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก อาจรายงานขอยกเลิกสภาพความ
เป็นนักเรียนของนักเรียนผู้ใดก็ได้ เมื่อพิจารณาว่านักเรียนผู้นั้นไม่สามารถดาเนินการศึกษาต่อไปได้

หน้า 5 จาก 5
หมวดที่ ๕
หน้าที่ของโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก


ข้อ ๒๓ โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี้
๒๓.๑ ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาประจาตัวนักเรียน ตามผนวก ก
๒๓.๒ ใบรายงานผลการศึกษา ตามผนวก ข
ข้อ ๒๔ เมื่อได้ทาการปิดหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ให้โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
รายงานผลการศึกษา โดยแนบใบรายงานผลการศึกษาตามข้อ ๒๓.๒ ขึ้นไปตามลาดับจนถึงผู้บัญชาการ
ทหารบก
ข้อ ๒๕ ระเบียบและรายละเอียดปลีกย่อยนอกจากนี้ ให้หัวหน้าแผนกประเมินผลและสถิติ โรงเรียน
ทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก กาหนดขึ้นได้ตามาความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลงชื่อ) พ.อ.ณรงค์ พูลสวัสดิ์
( ณรงค์ พูลสวัสดิ์ )
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ทาการแทน
 ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก








