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ระเบียบโรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง
วาดวย การประเมินผลการศึกษา ในโรงเรียนทหารชาง

พ.ศ. ๒๕๔๓
---------------------------------

เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษาในโรงเรียนทหารชาง เปนไปดวยความ
ถูกตอง  เหมาะสม  และสอดคลองกับ   ระเบียบกองทัพบก   วาดวย  การประเมินผลการศึกษาในโรงเรียนทหาร
บก  พ.ศ. ๒๕๔๒   จึงกํ าหนดระเบียบวาดวยการประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนทหารชาง ไวดังตอไปนี้

ขอ ๑  ระเบียบนี ้    เรียกวา   “ระเบียบโรงเรียนทหารชาง  กรมการทหารชาง  วาดวย การประเมินผล
การศึกษาในโรงเรียนทหารชาง  พ.ศ. ๒๕๔๓”
          ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
          ขอ ๓ ใหยกเลิก

๓.๑ ระเบียบโรงเรียนทหารชาง   กรมการทหารชาง   วาดวย   การตรวจสอบ
การศึกษา   พ.ศ. ๒๕๔๑

๓.๒ ระเบียบโรงเรียนทหารชาง   กรมการทหารชาง   วาดวย  การประเมินผล
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๒

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคํ าส่ังอ่ืนใดที่ไดกํ าหนดไวแลว และที่มีอยูในระเบียบนี ้หรือ ซึ่งขัดหรือแยง
กับระเบียบนี ้ ใหใชระเบียบนี้แทน
          ขอ ๔ ให  หัวหนาแผนกประเมินผลและสถิต ิ โรงเรียนทหารชาง  กรมการทหารชาง เปนผูรักษาการ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้
          ขอ ๕ ในระเบียบนี้

“ การทดสอบ ”   หมายถึง  การกํ าหนดหรือหาปริมาณแทนพฤติกรรม หรือสมรรถภาพของ
บุคคล   โดยใชแบบทดสอบเปนเคร่ืองมือทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถของนักเรียน

“ แบบทดสอบ ”    หมายถึง   ชุดของคํ าถามที่เขียนลงในกระดาษ หรือวัสดุอ่ืนใดที่นํ าไปเรา
หรือกระตุนใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมตอบสนอง โดยการเขียนตอบออกมาจน ครู/อาจารยผูสอน สามารถสังเกต
พฤติกรรมที่ตองการวัดได
               “ การวัดผล ”     หมายถึง   การใหตัวเลข  หรือสัญญลักษณที่ไดจากการสอบภาควิชาการ หรือ
การสอบอ่ืน ๆ หรือการฝกที่กํ าหนดในหลักสูตร
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“ การประเมินผล ”   หมายถึง   การนํ าขอมูลที่ไดมาจากการวัดผลมาทํ าการพิจารณาตัดสิน
อยางมีหลักเกณฑ แลวสรุปผลการศึกษาของนักเรียนวาผลการศึกษาอยูในระดับใด
               “ หนวยกิต ”      หมายถึง  จํ านวนตัวเลขที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาของรายวิชาที่โรงเรียน
ทหารชาง กํ าหนด
               “ คะแนนเฉล่ียสะสม ”      หมายถึง    ผลการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา โดยนํ าเอาระดับ
ผลการศึกษาในทุกวิชาและจํ านวนหนวยกิตที่สะสมไดท ําการคํ านวณอยางมีหลักเกณฑออกมาเปนตัวเลข เพื่อ
แสดงใหเห็นความสามารถของผูเขารับการศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ

หมวดท่ี ๑
หลักการในการประเมินผลการศึกษาและการกํ าหนดหนวยกิต

           ขอ ๖ การประเมินผลการศึกษาใหเปนไปตามหลักการตอไปนี้
            ๖.๑  โรงเรียนทหารชาง   กรมการทหารชาง    มีหนาที่ประเมินผลการศึกษา   โดยความเห็น

ชอบของ  กรมยุทธศึกษาทหารบก   ในเร่ืองของเกณฑและแนวดํ าเนินการ เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการศึกษา
               ๖.๒  ใหประเมินผลการศึกษาเปนรายวิชาตามระบบหนวยกิต     จํ านวนหนวยกิต
ของแตละรายวิชาใหถือตามที่ก ําหนดไวในหลักสูตร
               ๖.๓  ประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับความมุงหมายในการเรียนรูของแตละรายวิชา

ขอ ๗ หลักการกํ าหนดหนวยกิตสํ าหรับแตละวิชา มีดังนี้
               ๗.๑  รายวิชาที่ใชเวลาบรรยาย ๑๕ - ๒๐ ชั่วโมง  มีคาเทากับ  ๑  หนวยกิต
               ๗.๒  รายวิชาที่ใชเวลาปฏิบัติการ  การทดลอง  การฝก  การศึกษาเปนคณะ และ/หรือ การ
อภิปราย ๓๐ - ๖๐ ชั่วโมง  มีคาเทากับ  ๑  หนวยกิต
               ๗.๓  ในกรณีที่ไมสามารถจะใชหลักการก ําหนดหนวยกิต   ตามขอ  ๗.๑       และ
ขอ ๗.๒    ให  ผูบัญชาการโรงเรียนทหารชาง  พิจารณาใชหลักเกณฑอ่ืนในการกํ าหนดหนวยกิตได
ตามความเหมาะสม

หมวดท่ี ๒
วิธีการประเมินผลการศึกษา

    ขอ ๘ ใหดํ าเนินการประเมินผลการศึกษาเปนรายวิชา โดยใชวิธีวัดผลวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีผสม
กันตามความเหมาะสม
          ขอ ๙ ให ครู/อาจารยผูสอน แตละรายวิชา  แจงใหนักเรียนไดทราบถึงความมุงหมาย  วิธีการประเมิน
ผล และเกณฑข้ันตํ่ าของการผาน กอนท ําการสอนรายวิชานั้น ๆ
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          ขอ ๑๐ ให  ครู/อาจารยผูสอน แตละรายวิชาด ําเนินการวัดผลระหวางเรียนหรือมอบหมาย
งานพิเศษอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนในวิชานั้นใหนักเรียนปฏิบัติ  อยางนอย  ๑  คร้ัง
          ขอ ๑๑ โรงเรียนทหารชาง   ดํ าเนินการวัดผล และประเมินผลเมื่อส้ินภาคเรียน    หรือเมื่อส้ินสุดการ
เรียนรายวิชา โดยวัดผลใหครอบคลุมความมุงหมายและเนื้อหาที่กํ าหนด
          ขอ ๑๒ แบบทดสอบที่ใชในการวัดผล ตลอดจนเฉลยแบบทดสอบนั้น ๆ ทุกแบบทดสอบจะตองผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการซึ่งแตงตั้งข้ึนโดย  ผูบัญชาการโรงเรียนทหารชาง

ขอ ๑๓ ในการวัดผลแตละคร้ัง  นักเรียนจะตองเขาวัดผลตามกํ าหนดเวลา     ถาไมไดเขาวัดผลก็เปน
อันหมดสิทธิ์ในการวัดผลคร้ังนั้น เวนแตผูเจ็บปวยซึ่งม ี นายแพทยทหาร  ลงนามเห็นวาไมสามารถเขาวัดผลใน
คราวนั้นได หรือนักเรียนที่ไมไดเขาวัดผลในคราวนั้นมีความจ ําเปนอยางอ่ืน ซึ่ง ผูบัญชาการโรงเรียนทหารชาง เห็น
ชอบดวยแลวอนุญาตใหทํ าการวัดผลในภายหลังเวลาที่พิจารณาเห็นสมควร
         ขอ ๑๔ การตัดสินการวัดผลการศึกษารายวิชา ในแตละรายวิชาก ําหนดนํ้ าหนักคะแนนดิบในขอ ๑๐
และขอ ๑๑  อยางละ ๑๐๐ คะแนน   เมื่อวัดผลการศึกษาแตละรายวิชาแลว ให ครู/อาจารยผูสอน สงคะแนนดิบ
ให แผนกประเมินผลและสถิติฯ ปรับคะแนนดิบตามอัตราสวน ขอ ๑๐  จํ านวน  ๓  สวน    ขอ ๑๑  จํ านวน ๗ สวน
และเปล่ียนเปนระดับผลการศึกษาตามหลักเกณฑซึ่งแทนดวยอักษรโรมัน  และตัวเลขดังตอไปนี้

         ตัวอักษร                  คาระดับผลการศึกษา             ความหมาย
                    A          ๔.๐๐                  ดีมาก
                    B+, B       ๓.๕๐, ๓.๐๐            ดี
                    C+, C       ๒.๕๐, ๒.๐๐            พอใช
                    D+, D       ๑.๕๐, ๑.๐๐            ออน
                    F          ๐.๐๐                  ออนมาก (ตก)
                    S                 -                     เปนที่พอใจ (ผาน)
                    U                 -                     ไมเปนที่นาพอใจ (ไมผาน)
                    I                 -                     ไมสมบูรณ

          ขอ ๑๕ การคํ านวณคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม         ใหนํ าเอาผลบวกของผลคูณระหวาง
จํ านวนหนวยกิตของแตละรายวิชากับคาระดับผลการศึกษา หารดวยผลบวกของจํ านวนหนวยกิตของ
แตละรายวิชา คิดทศนิยมสามตํ าแหนงปดเศษ (ในกรณีที่มีการวัดผลแกตัวใหใชคาระดับผลการศึกษา
จากการวัดผลแกตัวคร้ังหลังสุดของวิชานั้น ๆ)
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          ขอ ๑๖ การจัดลํ าดับที่ในการสํ าเร็จการศึกษา      ใหผูที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมมากที่สุดใน
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรเปนลํ าดับที่ ๑ และลดหล่ันกันลงไปตามลํ าดับหากมีคะแนนรวมเทากัน
ก็ใหอยูในลํ าดับเดียวกัน แลวเรียงลํ าดับตอไปจนครบเทาจํ านวนที่เขารับการศึกษา

หมวดท่ี ๓
คะแนนความประพฤติ

           ขอ ๑๗ ให กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารชาง   กํ าหนดคะแนนความประพฤติประจ ําตัว
นักเรียน   ตามระเบียบกองทัพบก    วาดวย     การกํ าหนดคะแนนความประพฤติ  และการตัดคะแนน
ความประพฤต ิ  หากนักเรียนผูใดมีความบกพรองในความประพฤติใหตัดคะแนนนี้ลงตามเกณฑที่ไดกํ าหนดไว
คะแนนที่เหลือเปนคะแนนแสดงความประพฤติของผูนั้น หรือเพื่อถอนทะเบียนจากความเปนนักเรียนแลวแตกรณี
คะแนนความประพฤติประจ ําตัวนี้ไมตองนํ าเขาไปรวมกับคะแนนแสดงผลการศึกษา

ขอ ๑๘ นักเรียนผูใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ เหลือตํ่ ากวารอยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม
ในหลักสูตรใดหรือปใด นับวาหมดสิทธิเขาสอบหรือเล่ือนชั้นการศึกษาในหลักสูตรนั้นหรือปนั้น และตองถูกถอน
ทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนทันที

หมวดท่ี ๔
การตัดสินผลการศึกษา

ขอ ๑๙ การตัดสินผลการศึกษาใหถือปฏิบัติดังนี้
                ๑๙.๑ พิจารณาตัดสินผลการศึกษาเปนรายวิชา    หากรายวิชาใดนักเรียนมีระดับ
ผลการศึกษาตํ่ ากวา ๒.๐๐  ตองทํ าการวัดผลแกตัว
                ๑๙.๒ รายวิชาที่มีระดับผลการศึกษาตั้งแต ๑ ข้ึนไป  ใหนับจํ านวนหนวยกิตของ
รายวิชานั้นเปนจ ํานวนหนวยกิตสะสมได
                ๑๙.๓ การให  “F”  สํ าหรับรายวิชาใด  จะกระท ําไดในกรณีตอไปนี้
                      ๑๙.๓.๑ นักเรียนเขาวัดผล และไดผลการศึกษาอยูในระดับ ออนมาก
                      ๑๙.๓.๒ นักเรียนขาดการวัดผลในรายวิชานั้น  โดยไมไดรับอนุญาตจาก
ผูบัญชาการโรงเรียนทหารชาง
                      ๑๙.๓.๓ นักเรียนผูซึ่งมีเวลาเรียนของรายวิชานั้นไมถึง รอยละ ๘๕  และ
มีเวลาวัดผลไมถึง รอยละ ๘๕
                      ๑๙.๓.๔ นักเรียนผูนั้นไดทํ าการผิดระเบียบปฏิบัติในการสอบ
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                ๑๙.๔ การให  “S”  หรือ  “U”  จะกระท ําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิตเทานั้น
๑๙.๕ การให  “I”  ในรายวิชาใด  จะกระท ําไดในกรณีตอไปนี้

                     ๑๙.๕.๑ ครู/อาจารยผูสอน เห็นสมควรใหรอผลการศึกษาไวกอน เนื่องจาก
นักเรียนปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ
                     ๑๙.๕.๒ นักเรียนไมไดวัดผลเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัย      ทั้งนี้    ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูบัญชาการโรงเรียนทหารชาง   ตามขอ ๑๓
          ขอ ๒๐ การเปล่ียนระดับผลการเรียนรายวิชา  ใหถือปฏิบัติดังนี้
                ๒๐.๑ การสอบแกตัว
                     ๒๐.๑.๑ ไดรับอนุมัติจาก  ผูบัญชาการโรงเรียนทหารชาง
                     ๒๐.๑.๒ สอบแกตัวไดไมเกิน ๒ คร้ัง
                     ๒๐.๑.๓ การสอบแกตัวใหไดระดับผลการศึกษาไมเกิน ๒.๐๐
                ๒๐.๒ การเปล่ียนผลการเรียน  “I”   แยกเปน ๒ กรณี ดังนี้
                     ๒๐.๒.๑ ในกรณีที่นักเรียนไดผลการเรียน  “I”  เพราะเหตุสุดวิสัย  เมื่อนักเรียนไดเขา
วัดผล หรือสงผลงานที่ติดคางอยูเสร็จเรียบรอยแลว  ใหไดระดับผลการเรียนตามปกติ

๒๐.๒.๒ ในกรณีที่นักเรียนไดผลการเรียน “I”  โดย ผูบัญชาการโรงเรียนทหารชาง
พิจารณาแลวเห็นวาไมใชเหตุสุดวิสัย เมื่อนักเรียนไดเขาวัดผลหรือสงผลงานที่ติดคางอยูเสร็จเรียบรอยแลว  ใหได
ระดับผลการเรียนไมเกิน ๒.๐๐
      ขอ ๒๑ การตัดสินวาไดสํ าเร็จการศึกษา  ใหถือตามเกณฑตอไปนี้
                 ๒๑.๑ ศึกษาไดครบตามจ ํานวนหนวยกิตสะสมที่ไดก ําหนดไวในหลักสูตร
                 ๒๑.๒ เวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวารอยละ ๘๕
                 ๒๑.๓ เวลาในการวัดผลไมนอยกวา รอยละ ๘๕  ของเวลาในการวัดผลตลอด
หลักสูตร
                 ๒๑.๔ ไดคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ ากวา ๒.๐๐ และไมมีรายวิชาใดที่ม ี “I”   และ
“U”   เหลืออยู
                 ๒๑.๕ มีคะแนนความประพฤติไมตํ ่ากวา รอยละ ๕๐
                 ๒๑.๖ นักเรียนผูใดมีเวลาในการศึกษาหรือเวลาในการวัดผลตํ่ ากวาเกณฑที่กํ าหนด
ถึงแมวาจะไดคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร และคะแนนความประพฤติผานตามเกณฑที่กํ าหนด   ใหถือวา
ผานการศึกษาเฉพาะหลักสูตรนั้นเทานั้น และถือวาไมสํ าเร็จการศึกษา



๑๐

        ขอ ๒๒ เกณฑคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรที่จะใชรายงานผลการศึกษาตอ
กองทัพบกใหถือเกณฑดังตอไปนี้

              ๓.๕๐ - ๔.๐๐       ดีเลิศ
                ๓.๐๐ - ๓.๔๙     ดีมาก

              ๒.๕๐ - ๒.๙๙       ดี
๒.๐๐ - ๒.๔๙      พอใช

                        ตํ่ ากวา ๒.๐๐         ไมพอใช
      ขอ ๒๓ ผูบัญชาการโรงเรียนทหารชาง อาจรายงานขอยกเลิกสภาพความเปนนักเรียน ของนักเรียนผู
ใดก็ได  เมื่อพิจารณาวานักเรียนผูนั้นไมสามารถดํ าเนินการศึกษาตอไปได

หมวดท่ี ๕
คณะกรรมการพิจารณาแบบทดสอบ

ขอ ๒๔ คณะกรรมการพิจารณาแบบทดสอบ   ประกอบดวย   ครู/อาจารย ในแผนกวิชา
ที่รับผิดชอบในการสอน  อยางนอย  ๓  นาย

ขอ ๒๕ ให  กองการศึกษา  โรงเรียนทหารชาง   สงรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาแบบ
ทดสอบแตละหลักสูตร  (ผานแผนกประเมินผลและสถิติฯ) เพื่อออกเปนคํ าส่ังเสนอให ผูบัญชาการ
โรงเรียนทหารชาง  ลงนามแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่

ขอ ๒๖ หนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาแบบทดสอบ
๒๖.๑ พิจารณาแบบทดสอบที่  ครู/อาจารยผูสอน ไดแตงแบบทดสอบให

ครอบคลุมความมุงหมายในการเรียนของแตละรายวิชาที่ก ําหนดไวในหลักสูตร
๒๖.๒ พิจารณาปรับปรุง, แกไข, เพิ่มเติม เพื่อใหแบบทดสอบเปนลักษณะของแบบทดสอบที่

ดี มีความถูกตอง เปนเคร่ืองมือที่ดีในการวัดการสอนของ ครู/อาจารย และวัดความรูความสามารถของนักเรียน
๒๖.๓ วิเคราะหแบบทดสอบ  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบที่ไดใชในการวัดผล

เพื่อน ําผลการวิเคราะหมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแบบทดสอบใหมีคุณภาพ และสามารถวัดความรูความ
สามารถที่แทจริงของนักเรียนได

๒๖.๔ พิจารณาเฉลยของแบบทดสอบแตละรายวิชาใหมีความถูกตองตรงกับแบบทดสอบ
๒๖.๕ พิจารณาจํ านวนของแบบทดสอบใหเหมาะสมกับเวลา และคะแนนดิบที่



กํ าหนด

๑๑
ขอ ๒๗ คณะกรรมการพิจารณาแบบทดสอบ จะตองสงตนฉบับแบบทดสอบที่ไดพิจารณา

แลวให แผนกประเมินผลและสถิติฯ กอนถึงเวลาท ําการสอบ อยางนอย  ๒  วันท ําการ

หมวดท่ี ๖
การปฏิบัติเกี่ยวกับแบบทดสอบ

ขอ ๒๘ การกํ าหนดเวลาในการทํ าแบบทดสอบ
๒๘.๑ แบบทดสอบแบบปรนัย

๒๘.๑.๑  แบบทดสอบแบบเลือกตอบ
๒๘.๑.๑.๑ แบบทดสอบที่ไมมีการคํ านวณ   ใหใชเวลาขอละ

ไมเกิน  ๔๕  วินาที
๒๘.๑.๑.๒ แบบทดสอบที่มีการคํ านวณ    ใหใชเวลาขอละ

ไมเกิน  ๑  นาที
๒๘.๑.๒ แบบทดสอบแบบจับคู   ใหใชเวลาขอละไมเกิน  ๓๐ วินาที
๒๘.๑.๓  แบบทดสอบแบบถูกผิด   ใหใชเวลาขอละไมเกิน ๓๐ วินาที
๒๘.๑.๔  แบบทดสอบแบบเติมคํ าที่มีค ําตอบตายตัว   ใหใชเวลาขอละ

ไมเกิน  ๒  นาที
๒๘.๒ แบบทดสอบอัตนัย หรือแบบความเรียง  ใหใชเวลาขอละไมเกิน ๑๐ นาที
๒๘.๓ แบบทดสอบแบบคํ านวณ ใหใชเวลาตามความเหมาะสมของแบบทดสอบ

ขอ ๒๙ หามผูที่ไมใชเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจัดท ําแบบทดสอบ   เขาไปในสถานที่ที่
กํ าลังดํ าเนินการเกี่ยวกับการจัดทํ าแบบทดสอบ

ขอ ๓๐ ครู/อาจารยผูออกแบบทดสอบ ตองชวยเหลือ ควบคุม ดูแลการดํ าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดทํ าแบบทดสอบ และตรวจแบบทดสอบใหถูกตองชัดเจน

ขอ ๓๑ ใหจัดทํ าแบบทดสอบเกินจํ านวนนักเรียนแตละหลักสูตร จํ านวน ๒ ชุด เพื่อเปนอะไหล และ
เฉลย

ขอ ๓๒ เมื่อ  แผนกประเมินผลและสถิต ิฯ    จัดทํ าแบบทดสอบเสร็จแลว   จะตองมอบ
ตนฉบับแบบทดสอบ, แบบทดสอบทั้งหมด, กระดาษไข, กระดาษอัดสํ าเนา และกระดาษเสียจากการจัดทํ าแบบ
ทดสอบใหกับ ครู / อาจารยผูออกแบบทดสอบ   เก็บรักษา     และนํ าไปมอบใหกับกรรมการควบคุมการสอบในวัน
ที่ทํ าการสอบวัดผลนักเรียนตอไป



        ขอ ๓๓ ให ครู/อาจารยผูออกแบบทดสอบ รับผิดชอบในการเก็บรักษาแบบทดสอบเปนเร่ืองลับจนกวา
จะถึงเวลาสอบ และจะท ําลายแบบทดสอบได        เมื่อหลักสูตรนั้นปดการศึกษาแลวไมนอยกวา  ๓  เดือน

๑๒
ขอ ๓๔ การสอบ ตองปฏิบัติตามเวลาที่กํ าหนดไวในตารางสอน หามเปล่ียนแปลงเวลาใน

การสอบ   หากมีความจ ําเปนจะตองเปล่ียนแปลงเวลาในการสอบจะตองไดรับอนุมัติจาก ผูบัญชาการ
โรงเรียนทหารชาง  กอนทุกคร้ัง
          ขอ ๓๕ เมื่อเกิดกรณีที่นักเรียนมีความสงสัยเกี่ยวกับการตรวจแบบทดสอบ และการวัดผลของ ครู/
อาจารยผูสอน         การขออนุญาตตรวจสอบแบบทดสอบของตนเองที่ไดทํ าการสอบไปแลว   กระท ําไดโดยราย
งานตออาจารยอํ านวยการศึกษา  เพื่อพิจารณานํ าเรียน   (ผานแผนกประเมินผล และสถิติฯ) ให ผูบัญชาการโรง
เรียนทหารชาง เปนผูพิจารณาอนุมัติ

หมวดท่ี ๗
การควบคุมการสอบ

ขอ ๓๖ การสอบในโรงเรียนทหารชาง ใหจัดกรรมการควบคุมการสอบ ดังนี้
๓๖.๑ หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ให กองการศึกษา โรงเรียนทหารชาง จัดกรรมการ

คุมสอบ ดังนี้
๓๖.๑.๑ หลักสูตร ชั้นนายพัน   จัดนายทหาร จํ านวน  ๒ นาย  ยศตั้งแตพันตรี  ถึง

พันโท
๓๖.๑.๒ หลักสูตร ชั้นนายรอย   จัดนายทหาร จํ านวน ๒ นาย  ยศตั้งแตรอยเอก  ถึง

พันตรี
๓๖.๑.๓ หลักสูตร การปฐมนิเทศนายทหารใหม และหลักสูตร นายสิบอาวุโส  จัดนาย

ทหาร  จํ านวน  ๒ นาย   ยศตั้งแต  รอยตรี  ถึง  รอยเอก
๓๖.๑.๔ หลักสูตร นายสิบชั้นตน   จัดนายทหาร  ๑  นาย      และนายสิบ ๑  นาย

นายทหาร ยศตั้งแต  รอยตรี  ถึง  รอยโท   นายสิบ ยศจาสิบเอก
๓๖.๒ หลักสูตรนักเรียนนายสิบ  ให กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารชาง จัดนายทหาร ๑ นาย

นายสิบ ๑ นาย  ตอ นักเรียนนายสิบ ๑ หองเรียน
๓๖.๓ หลักสูตรเฉพาะหนาที ่ ใหแผนกวิชาที่รับผิดชอบในการสอนจัดกรรมการ

ควบคุมการสอบตามความเหมาะสม
ขอ ๓๗ ให  กองการศึกษา  โรงเรียนทหารชาง    สงรายชื่อกรรมการควบคุมการสอบ

แตละหลักสูตร (ผานแผนกประเมินผลและสถิติฯ) เพื่อออกคํ าส่ังแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่
ขอ ๓๘ หนาที่ของกรรมการควบคุมการสอบ มีดังตอไปนี้

๓๘.๑ จัดที่นั่งสอบโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้



๓๘.๑.๑ แจกหมายเลขที่นั่งสอบตามหมายเลขที่เขียนติดไวที่โตะนั่งสอบ
๓๘.๑.๒ เขียนหมายเลขประจ ําตัวนักเรียนบนกระดานแผนผังการนั่งสอบ

ที่ติดหนาหองสอบ และกระดาษแผนผังที่นั่งสอบ ใหนักเรียนนั่งสอบตามแผนผังหมายเลขที่กํ าหนดไวที่โตะนั่ง
สอบ

๑๓

          หากจ ําเปนตองจัดโตะนั่งสอบหรือตองการใหจัดอุปกรณในการสอบใด ๆ
ใหติดตอผูรับผิดชอบในการจัดหองสอบเพื่อเตรียมการใหเรียบรอยกอนเวลาสอบ

๓๘.๒ ใหคํ าชี้แจงดวยวาจากอนการสอบตามความเหมาะสม
๓๘.๓ ใหนักเรียนลงลายมือชื่อเปนหลักฐานการเขาทํ าการสอบในแบบฟอรม

ลงลายมือชื่อเขาสอบของนักเรียน
๓๘.๔ แจกแบบทดสอบใหนักเรียน   โดยมิใหนักเรียนอานขอความกอนแจก

แบบทดสอบเสร็จ  เมื่อแจกแบบทดสอบเรียบรอยแลว    จึงใหนักเรียนเปดแบบทดสอบพรอมกัน
เวลาในการสอบใหเร่ิมนับตั้งแตกรรมการควบคุมการสอบบอกใหนักเรียนอานแบบทดสอบได

๓๘.๕ หาม  ครู/อาจารยผูทํ าการสอน  เขาไปในหองสอบและชี้แจงเกี่ยวกับ
แบบทดสอบในขณะทํ าแบบทดสอบ

๓๘.๖ กวดขันมิใหนักเรียนทุจริตในการสอบและปฏิบัติตามระเบียบการควบคุม
การสอบอยางเขมงวด

๓๘.๗ เมื่อหมดเวลา หรือหลังจากนักเรียนทํ าแบบทดสอบเสร็จ ใหตรวจนับแบบทดสอบ
เอกสารใบคํ าตอบ ใหตรงตามจํ านวน และหมายเลขของนักเรียนที่เขาสอบ  กรรมการควบคุมการสอบลงลายมือ
ชื่อกํ ากับไวบนซองใสแบบทดสอบ หรือกระดาษปะหนาพรอมกับลงวันที,่ เวลา และสถานที ่  และมอบแบบ
ทดสอบที่นักเรียนไดทํ าการสอบแลวให ครู/อาจารยผูสอน

๓๘.๘ เมื่อปฏิบัติหนาที่เสร็จแลว     ใหสรุปรายงานผลการควบคุมการสอบ
พรอมหลักฐานการลงลายมือชื่อเขาสอบของนักเรียน  ( ผานแผนกประเมินผลและสถิติฯ )    ให
ผูบัญชาการโรงเรียนทหารชาง ทราบ

ขอ ๓๙ ให  หัวหนาแผนกประเมินผลและสถิต ิโรงเรียนทหารชาง   หรือ  ผูทํ าการแทนมีหนาที่สังเกต
การณโดยทั่ว ๆ ไป เมื่อมีการสอบทุกหลักสูตร หากมีขอสังเกตเพื่อปรับปรุงแกไข ใหรายงานให ผูบัญชาการโรง
เรียนทหารชาง  ทราบ

หมวดท่ี ๘
การปฏิบัติในการสอบ

ขอ ๔๐ การปฏิบัติของกรรมการควบคุมการสอบ



๔๐.๑ ตอบขอสงสัยของนักเรียน เฉพาะในเร่ืองขอบกพรองเกี่ยวกับการพิมพเทานั้น และถามี
เร่ืองที่ควรแจงใหนักเรียนทราบทั้งหมด ใหประกาศใหทราบเปนสวนรวม

๔๐.๒ การอนุญาตใหนักเรียนออกนอกหองสอบ  ใหอยูในดุลยพินิจของ
กรรมการควบคุมการสอบ

๑๔

๔๐.๓ หากมีปญหาเกิดข้ึนในระหวางการสอบ  ใหกรรมการควบคุมการสอบ
ดํ าเนินการแกไขโดยทันที    และรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลํ าดับชั้น (ผานแผนกประเมินผลและ
สถิติฯ) ให  ผูบัญชาการโรงเรียนทหารชาง ทราบ

ขอ ๔๑ การปฏิบัติของนักเรียน
๔๑.๑ ปฏิบัติตามคํ าส่ังของกรรมการควบคุมการสอบอยางเครงครัด
๔๑.๒ หามขออนุญาตออกนอกหองสอบ นอกจากกรณีจํ าเปนจริง ๆ และตองไดรับอนุญาต

จากกรรมการควบคุมการสอบ
๔๑.๓ หามหยิบยืมของใชกัน
๔๑.๔ หามลุกจากที ่เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรรมการควบคุมการสอบ
๔๑.๕ หามถามหรือปรึกษาหารือกนั
๔๑.๖ การถาม ใหถามขอสงสัยที่เกี่ยวกับการพิมพจากกรรมการควบคุมการสอบ

เทานั้น
๔๑.๗ นักเรียนจะหมดสิทธิ์เขาสอบ  ถาเขาหองสอบหลังเวลาเร่ิมท ําการสอบในแตละวิชา

มากกวา  ๑๕  นาที
๔๑.๘ ในกรณีที่นักเรียนทํ าแบบทดสอบเสร็จกอนกํ าหนดเวลา  จะตองไมออก

จากหองสอบกอนหมดเวลาไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของเวลาที่ใหทํ าการสอบคร้ังนั้น
เมื่อนักเรียนออกนอกหองสอบแลว   จะกลับเขามาอีกไมได    เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากกรรมการควบคุมการสอบ
๔๑.๙ เมื่อหมดเวลาในการท ําแบบทดสอบ     ใหนักเรียนคว่ํ าแบบทดสอบ   และ

กระดาษคํ าตอบไวบนโตะ  กรรมการควบคุมการสอบจะเปนผูเก็บแบบทดสอบและกระดาษคํ าตอบเอง
๔๑.๑๐ หามนักเรียนนํ าแบบทดสอบติดตัวไป เวนแตจะไดรับอนุญาต

หมวดท่ี ๙
การปฏิบัติเมื่อนักเรียนทุจริตหรือฝาฝนระเบียบในขณะทํ าการสอบ

ขอ ๔๒ การทุจริตในขณะทํ าการสอบ  ซึ่งมีลักษณะ ดังตอไปนี้
๔๒.๑ นํ าเอกสารข้ึนมาดูในการสอบที่หามเปดตํ ารา



๔๒.๒ นํ าเอกสารที่ไมตรงกันกับที่กรรมการควบคุมการสอบอนุญาตใหใช
ในการสอบข้ึนมาดู

๔๒.๓ นํ าเอกสารของตัวเองไปใหผูอ่ืนตอบ   หรือนํ าเอกสารตอบที่มิใช
ของตนเองมาตอบ ถือวาเปนการทุจริตทั้งคู

๔๒.๔ การกระทํ าอ่ืนใด ซึ่งกรรมการควบคุมการสอบพิจารณาเห็นวาเปนการละเมิดตอขอ
หามในการสอบและสอไปในทางทุจริต

๔๒.๕ ไมปฏิบัติตามคํ าส่ังและคํ าชี้แจงของกรรมการควบคุมการสอบ
๑๕

ขอ ๔๓ เมื่อปรากฏวานักเรียนท ําการทุจริตในการสอบตามขอ ๔๒ ใหกรรมการควบคุมการสอบ
ปฏิบัติดังนี้

๔๓.๑ ส่ังใหนักเรียนผูทํ าการทุจริตยุติการสอบทันที   เก็บแบบทดสอบ   และหลักฐานในการ
ทุจริต

๔๓.๒ บันทึกที่แบบทดสอบวา  “ทุจริตในการสอบ”  พรอมลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
๔๓.๓ ใหนักเรียนผูทํ าการทุจริต  และ ผูรวมมือลงลายมือชื่อในแบบทดสอบไว

เปนหลักฐาน
๔๓.๔ บันทึกรายงานตามสายการบังคับบัญชา พรอมดวยหลักฐานในการทุจริต(ผานแผนก

ประเมินผลและสถิติฯ) ให ผูบัญชาการโรงเรียนทหารชาง ทราบ  เพื่อดํ าเนินการพิจารณาลงโทษ
ขอ ๔๔ ผูทุจริตในการสอบ และ ผูรวมมือจะถูกพิจารณาลงโทษตามความผิดของโทษ ขอใดขอหนึ่ง

ดังตอไปนี้
๔๔.๑ ใหผลการสอบวิชานั้นเปน  “ F ”   คาระดับผลการศึกษา  = ๐.๐๐
๔๔.๒ ตัดคะแนนความประพฤติระหวาง  ๕๐  คะแนน  ถึง  ๑๐๐  คะแนน
๔๔.๓ ใหไดรับโทษทั้งสองกรณี ตามขอ ๔๔.๑ และ ๔๔.๒
๔๔.๔ รายงานสงตัวคืนหนวยตนสังกัด และบันทึกใหผูบังคับบัญชางดบํ าเหน็จประจ ําป

ขอ ๔๕ เมื่อปรากฏวา นักเรียนผูใดฝาฝนระเบียบการสอบในเร่ืองอ่ืนใด  ยกเวนการทุจริตแลว  ให
กรรมการควบคุมการสอบ  มีอํ านาจพิจารณาหักคะแนนในวิชานั้นตามสมควรแกเหตุแลวรายงานตามสายการ
บังคับบัญชา (ผานแผนกประเมินผลและสถิติฯ) ให ผูบัญชาการโรงเรียนทหารชาง ทราบ

หมวดท่ี ๑๐
การขาดสอบ, การขอสอบใหม และการสอบแกตัว

ขอ ๔๖ นักเรียนผูขาดการสอบโดยโรงเรียนทหารชาง  ตามขอ ๑๑   จะมีสิทธิรองขอ
สอบใหม จะตองเขาหลักเกณฑการขาดสอบในกรณีดังตอไปนี้



๔๖.๑ ไปราชการ  เชน โดดรมตามวาระ, เปนพยานศาล, รับสงหนาที่ ฯลฯ
๔๖.๒ ไปปฏิบัติราชการตามคํ าส่ังของผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับรองผูบัญชาการ

โรงเรียนทหารชาง ข้ึนไป
                ๔๖.๓ ปวย  โดยมีใบความเห็นนายแพทยทหารลงนามเห็นวา     “  ไมสามารถเขาสอบ ใน
คราวนั้นได  ”

๑๖

                ๔๖.๔ ลากิจกรณีจํ าเปน เชน บิดา, มารดา, สาม,ี ภรรยา, บุตรถึงแกกรรม ฯลฯ
๔๖.๕ เกิดเหตุสุดวิสัยไมสามารถเขาสอบไดตามกํ าหนดเวลา เชน ขณะเดินทาง

ไดรับอุบัติเหตุ หรือประสบภัยธรรมชาต ิฯลฯ
ขอ ๔๗ การขาดสอบตามขอ ๔๖  จะตองไดปฏิบัติถูกตองตามระเบียบกองทัพบก วาดวย การลา

พ.ศ. ๒๕๓๖  จึงมีสิทธิรองขอสอบใหม
ขอ ๔๘ การขอสอบใหม

๔๘.๑ ใหผูขาดสอบ  รายงานขอสิทธิสอบใหม  ภายใน  ๗ วัน   นับตั้งแต
ไดกลับเขามาศึกษาตามเดิม แตไมเกินระยะเวลาที่จะปดการศึกษาของหลักสูตรที่กํ าลังศึกษาอยู

๔๘.๒ ผูขาดสอบตองรายงานขอสิทธิสอบใหมเปนรายบุคคล    พรอมดวย
หลักฐานและสาเหตุการขาดสอบ  ตามขอ ๔๖   ตอ อาจารยอํ านวยการศึกษาของหลักสูตร  เพื่อ
พิจารณานํ าเรียน  (ผานแผนกประเมินผลและสถิติฯ)  ให  ผูบัญชาการโรงเรียนทหารชาง  เปนผู
พิจารณาอนุมัติ

ขอ ๔๙ การสอบแกตัว
๔๙.๑  ผลการสอบของนักเรียนไดคะแนนตํ่ ากวาตัวอักษร C  ตองทํ าการสอบ

แกตัว
๔๙.๒ ให  ครู/อาจารยผูสอน รายงาน (ผานแผนกประเมินผลและสถิติฯ) เพื่อให

ผูบัญชาการโรงเรียนทหารชาง พิจารณาอนุมัติใหสอบแกตัว  ภายใน ๗ วัน  หลังจากประกาศผลสอบ
๔๙.๓ ผลการสอบแกตัวนี้จะไมใชเปนเกณฑการจัดลํ าดับที่ตามระเบียบโรงเรียน

ทหารชาง
ขอ ๕๐ คะแนนผลการสอบใหม

๕๐.๑ ผูขอสิทธิ์สอบใหมกรณีขาดสอบตามขอ ๔๖.๑ และขอ ๔๖.๒ คะแนนของการสอบใหม
ใหไดคะแนนเทาที่ทํ าไดจริง

๕๐.๒ ผูขอสิทธิ์สอบใหมกรณีขาดสอบตามขอ ๔๖.๓,  ๔๖.๔ และ ๔๖.๕
๕๐.๒.๑  ทํ าคะแนนไดมากกวาตัวอักษร C คาระดับผลการศึกษา ๒.๐๐ใหไดเพียงตัว

อักษร C คาระดับผลการศึกษา ๒.๐๐



๕๐.๒.๒ ทํ าคะแนนไดตํ่ ากวาตัวอักษร C  คาระดับผลการศึกษา ๒.๐๐ใหไดคะแนน
เทาที่ทํ าไดจริง

ขอ ๕๑ การขาดการสอบโดย  ครู/อาจารยผูสอน ตามขอ ๑๐ ให ครู/อาจารยผูสอน เรียกตัว
นักเรียนผูนั้นมาท ําการสอบโดยดวน       การสอบนั้นจะกระท ําเปนขอเขียน  หรือดวยวาจา  ใหอยูใน
ดุลยพินิจของ ครู/อาจารยผูรับผิดชอบ และใหถือวาผลการสอบในคร้ังนั้นไดคะแนนสูงสุดเพียงเกณฑ
ถือวาสอบไดตัวอักษร C   คาระดับผลการศึกษา  ๒.๐๐  เทานั้น    

๑๗

หมวดท่ี ๑๑
การปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผล

           ขอ ๕๒ ให ครู/อาจารยผูสอน รายงานผลการสอบพรอมดวยใบสรุปเวลาในการศึกษารายวิชา   ตาม
สายการบังคับบัญชา  (ผานแผนกประเมินผลและสถิติฯ)  ให ผูบัญชาการโรงเรียนทหารชาง ทราบ   ภายใน
กํ าหนดเวลาดังนี้

๕๒.๑ การสอบโดย ครู/อาจารยผูสอน ตามขอ ๑๐ ใหรายงานผลการสอบภายใน
๗  วัน  หลังจากวันสอบทุกคร้ัง

๕๒.๒ การสอบโดย โรงเรียนทหารชาง  ตามขอ ๑๑
๕๒.๒.๑ แบบทดสอบแบบปรนัย   รายงานผลการสอบภายใน ๗ วัน
๕๒.๒.๒ แบบทดสอบแบบอัตนัย รายงานผลการสอบภายใน ๑๐วัน
๕๒.๒.๓ แบบทดสอบแบบคํ านวณ รายงานผลการสอบภายใน ๑๕ วัน

ขอ ๕๓ วิชาที่สอนโดย ครู/อาจารย ภายนอก ใหจัด ครู/อาจารย หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ประสานเกี่ยวกับการวัดผล ดังตอไปนี้

๕๓.๑ หลักสูตร  ชั้นนายพัน,   ชั้นนายรอย,   นายสิบอาวุโส   ให   แผนกวิชาที่รับผิดชอบใน
การสอน เปนผูประสาน

๕๓.๒ หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหลาทหารชาง (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ให แผนก
เตรียมการ โรงเรียนทหารชาง เปนผูประสาน

ขอ ๕๔ ประกาศผลการสอบ
๕๔.๑ ผลการสอบรายวิชาจะประกาศใหนักเรียนทราบตามเกณฑขอ ๑๔
๕๔.๒ แผนกประเมนิผลและสถิต ิ โรงเรียนทหารชาง    แจงผลการสอบให

นักเรียนทราบ หลังจาก ผูบัญชาการโรงเรียนทหารชาง  ไดอนุมัติใหประกาศผลการสอบแลวเทานั้น

หมวดท่ี ๑๒
การจัดหองสอบ



          ขอ ๕๕ กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารชาง รับผิดชอบในการจัดหองสอบทุกหลักสูตร
          ขอ ๕๖ แผนกสนับสนุนการศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับส่ิงอุปกรณที่ตองใชในการจัดหองสอบทุกหลัก
สูตร
          ขอ ๕๗ การจัดที่นั่งสอบ  ดํ าเนินการโดยกรรมการควบคุมการสอบ

๑๘

หมวดท่ี ๑๓
การตรวจการฝกศึกษา

  ขอ ๕๘ ให   แผนกประเมินผลและสถิต ิ โรงเรียนทหารชาง   รับผิดชอบในการจัดผูตรวจ
การฝกศึกษา โดยออกคํ าส่ังแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่

ขอ ๕๙ การจัด ผูตรวจการฝกศึกษา ใหจัดจาก หัวหนาแผนกในกองบัญชาการโรงเรียนทหารชาง
หรือผูทํ าการแทน  และอาจารยหัวหนาแผนกในกองการศึกษา  โรงเรียนทหารชาง     หรือผูทํ าการแทน หมุนเวียน
กันปฏิบัติหนาที่คนละ ๑ สัปดาห
          ขอ ๖๐ ผูตรวจการฝกศึกษา  ทํ าการตรวจการฝกศึกษาของทุกหลักสูตรในโรงเรียนทหารชาง เปน
ประจ ําทุกวันทํ าการ อยางนอยวันละ  ๒  คร้ัง  (ภาคเชา ๑ คร้ัง และภาคบาย ๑ คร้ัง)
          ขอ ๖๑ ใหบันทึกส่ิงที่ไดตรวจพบ พรอมดวยขอสังเกตลงในแบบฟอรมการตรวจการฝก
ศึกษา และสรุปรายงานผลการตรวจการฝกศึกษา (ผานแผนกประเมินผลและสถิติฯ) ให  ผูบัญชาการโรงเรียน
ทหารชาง ทราบ   เมื่อไดปฏิบัติหนาที่เรียบรอยแลว

ขอ ๖๒ การตรวจการฝกศึกษา ใหทํ าการตรวจ ดังนี้
                ๖๒.๑ ตรวจ ครู/อาจารยผูสอน ในเร่ือง  การตรงตอเวลา, การควบคุมนักเรียนในหองเรียน,
การใชเคร่ืองชวยฝก,  การเตรียมการสอน,  เทคนิค และวิธีการสอน  ความเชื่อมั่นในตนเอง,  ลักษณะทาทางใน
การเปนครู ฯลฯ
                ๖๒.๒ ตรวจนักเรียนผูเขารับการสอน ในเร่ือง การตรงตอเวลา, การขาดเรียน, การสนใจใน
การเรียน,  ความประพฤต ิ , ระเบียบวินัยในการเรียน ฯลฯ
                ๖๒.๓ ตรวจกรรมการควบคุมการสอบ และนักเรียนที่เขาสอบใหปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยเครงครัด ในกรณีที่มีการสอบ

หมวดท่ี ๑๔
หนาท่ีของโรงเรียนทหารชาง

       ขอ ๖๓ โรงเรียนทหารชาง  ตองจัดใหมีเอกสารการศึกษาดังตอไปนี้



                ๖๓.๑ ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาประจํ าตัวนักเรียน ตามผนวก ก.
                ๖๓.๒ ใบรายงานผลการศึกษาตามผนวก ข.
          ขอ ๖๔ เมื่อไดท ําการปดหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแลว ใหโรงเรียนทหารชางรายงานผล
การศึกษาโดยแนบใบรายงานผลการศึกษาตามขอ ๖๓.๒ ข้ึนไปตามลํ าดับจนถึงผูบัญชาการทหารบก

ขอ ๖๕ ระเบียบละเอียดปลีกยอยนอกจากนี ้  ใหหนวยข้ึนตรงของ โรงเรียนทหารชาง กํ าหนดข้ึนได
ตามความเหมาะสม

๑๙
หมวดท่ี ๑๕

บทเฉพาะกาล

ขอ ๖๖ ใหใช ระเบียบโรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง วาดวย การตรวจสอบการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๑ กับหลักสูตรการศึกษาที่ยังไมไดรับการแกไขใหเปนระบบหนวยกิต ไปจนกวาหลักสูตรนั้นจะไดรับการแก
ไขใหแลวเสร็จสมบูรณ ภายใน  ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๔

  ประกาศ   ณ   วันที่    ๓    พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๔๓

                                         (ลงชื่อ)  พลโท ธนเดช   ประทุมรัตน

                                                                                    ( ธนเดช  ประทุมรัตน )

                                                       ผูบัญชาการโรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง

แผนกประเมินผลและสถิต ิรร.ช.กช.
โทร. ๓๑๒๔



๒๐
ผนวก ก.

ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ประกอบ ระเบียบโรงเรียนทหารชาง  กรมการทหารชาง
วาดวย  การประเมินผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓

โรงเรียนทหารชาง
ระเบียนแสดงผลการศึกษาของ

..........................................................
หลักสูตร..............................................................

ประจ ําปการศึกษา................
หวงระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต.............. ถึง...................

วิชา/กิจกรรม หนวย
กิต

ผลการศึกษา วิชา/กิจกรรม หนวยกิต ผลการ
ศึกษา

หมายเหตุ   ระดับผลการศึกษา
A = ดีมาก  B+, B = ดี  C+, C = พอใช  D+, D = ออน
F = ออนมาก S =  เปนที่พอใจ   U = ไมเปนที่นาพอใจ
I = ไมสมบูรณ

(   ,      -    
           

      )

        
   
     ............
...
     
      
    ..........
          
   . . . . . . .
  .......  



ยศ...................................................  ยศ.......................................................
   ( ชื่อ - นามสกุล )     ( ชื่อ - นามสกุล )

              หัวหนาแผนกประเมินผลและสถิต ิ ผูบัญชาการโรงเรียนทหารชาง หรือผูรับมอบอํ านาจ

   
   
 

   
   
 



๒๑
ผนวก ข.

ใบรายงานผลการศึกษา ประกอบ ระเบียบโรงเรียนทหารชาง  กรมการทหารชาง
วาดวย  การประเมินผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓

รายงานผลการศึกษาหลักสูตร......................................
เปดการศึกษาตามคํ าส่ัง.....................................................

จํ านวนผูเขารับการศึกษา...............คน
ระยะเวลาการศึกษา...........สัปดาห  ตั้งแต......................... ถึง...........................

เวลาคิดเปนรอยละ ผลการเรียน ลํ าดับที่
ลํ าดั
บ

ยศ - ช่ือ ตํ าแหนง ในการ
ศึกษา

ในการ
สอบ

หนวยกิต
ที่ได

คะแนน
เฉล่ียสะสม

ในการ
สอบ

เกณฑ ผลการ
ศึกษา

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.

ตรวจถูกตอง

     ยศ...................................................   
   
 



          ( ชื่อ - นามสกุล )
                                   หัวหนาแผนกประเมินผลและสถิติ


