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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 ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วยการตรวจสอบการศึกษาในโรงเรียนทหารบก   

พ.ศ. ๒๔๙๙ 

                     บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งอ่ืนใด  ที่ได้ก าหนดไว้แล้วและที่อยู่ในระเบียบนี้  หรือ

ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน                      

ข้อ ๔  ให้เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๕  ในระเบียบนี้ 

“โรงเรียนทหารบก” หมายถึง  โรงเรียนประจ าหน่วย, เหล่า และสายวิทยาการ  

รวมทั้ง  โรงเรียนซึ่งกองทัพบกจัดตั้งขึ้นเพ่ือจัดการศึกษาหลักสูตรหนึ่งโดยเฉพาะ     ยกเว้น   สถาบันวิชาการ

ทหารบกชั้นสูง   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  และวิทยาลัย

พยาบาลกองทัพบก 

“การวัดผล”  หมายถึง  การให้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่ได้จากการสอบภาควิชาการ

หรือการสอบอื่นๆ หรือการฝึกท่ีก าหนดในหลักสูตร 

“การประเมินผล” หมายถึง  การน าข้อมูลที่ได้มาจากการวัดผลมาท าการพิจารณา

ตัดสินอย่างมีหลักเกณฑ์  แล้วสรุปผลว่าการศึกษาของนักเรียนอยู่ในระดับใด 
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“หน่วยกิต” หมายถึง จ านวนตัวเลขที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาของรายวิชาที่โรงเรียน

ทหารบกก าหนด 

“คะแนนเฉลี่ยสะสม”  หมายถึง  ผลการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา   โดยน าเอา

ระดับผลการศึกษาในทุกวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่สะสมได้ ท าการค านวณอย่างมีหลักเกณฑ์ออกมาเป็น

ตัวเลข  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ      

 

หมวดที ่ ๑ 

หลักการในการประเมินผลการศึกษาและการก าหนดหน่วยกิต 

ข้อ ๖ การประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการต่อไปนี้ 

๖.๑   โรงเรียนทหารบกมีหน้าที่ประเมินผลการศึกษา   โดยความเห็นชอบของกรม

ยุทธศึกษาทหารบกในเรื่องของเกณฑ์  และแนวด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา 

๖.๒   ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิตของ

แต่ละรายวิชาให้ถือตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

๖.๓  ประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายในการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 

ข้อ ๗ หลักการก าหนดหน่วยกิตส าหรับแต่ละวิชา 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  ในกรณีที่ไม่สามารถจะใช้หลักการก าหนดหน่วยกิต   ตามข้อ  ๗.๑  และ  ๗.๒  

ให้ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบกพิจารณาใช้หลักเกณฑ์อ่ืนในการก าหนดหน่วยกิตได้ตามความเหมาะสม 

 

หมวดที่ ๒ 

วิธีการประเมินผลการศึกษา 

ข้อ ๘  ให้ด าเนินการประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชา  โดยใช้วิธีวัดผลวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย

วิธีผสมกันตามความเหมาะสม 

ข้อ ๙  ให้คร/ูอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา  แจ้งให้นักเรียนได้ทราบถึง  ความมุ่งหมาย วิธีการ

ประเมินผล และเกณฑ์ขั้นต่ าของการผ่าน  ก่อนท าการสอนรายวิชานั้น ๆ 

ข้อ ๑๐  ให้ครู/อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา  ด าเนินการวัดผลระหว่างเรียน หรือมอบหมาย

งานพิเศษอ่ืนเกี่ยวข้องกับการเรียนในการวิชานั้นให้นักเรียนปฎิบัติอย่างน้อย  ๑  ครั้ง 
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ข้อ ๑๑  โรงเรียนทหารบกด าเนินการวัดผลและประเมินผล  เมื่อสิ้นภาคเรียน  หรือเมื่อสิ้นสุด

การเรียนรายวิชา  โดยวัดผลให้ครอบคลุมความมุ่งหมายและเนื้อท่ีก าหนด 

ข้อ ๑๒  ปัญหาที่ใช้ในการวัดผลตลอดจนเฉลยปัญหานั้น ๆ ทุกปัญหา  จะต้องผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบกแต่ละโรงเรียน 

ข้อ ๑๓  ในการวัดผลแต่ละครั้ง  นักเรียนจะต้องเข้าวัดผลตามก าหนดเวลา ถ้าไม่ได้เข้าวัดผล

ก็เป็นอันหมดสิทธิ์ในการวัดผลครั้งนั้น เว้นแต่ผู้เจ็บป่วยซึ่งมีนายแพทย์ทหารลงนามเห็นว่าไม่สามารถเข้าวัดผล

ในคราวนั้นได้  หรือนักเรียนที่ไม่ได้เข้าวัดผลในคราวนั้นมีความจ าเป็นอย่างอ่ืน  ซึ่งผู้บังคับบัญชาโรงเรียน

ทหารบกนั้น  เห็นชอบด้วยแล้วก็อนุญาตให้ท าการวัดผลในภายหลังเวลาที่พิจารณาเห็นสมควร 

ข้อ ๑๔ การตัดสินผลการศึกษารายวิชา  ให้น าคะแนนในข้อ ๑๐ กับข้อ ๑๑ ตามอัตราส่วนที่

ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบกก าหนด แล้วน ามาเปลี่ยนเป็นระดับผลการศึกษาตามหลักเกณฑ์  ซึ่งแทนด้วย

ตัวอักษรโรมันและตัวเลขดังต่อไปนี้ 

                      ตวัอักษร                  ค่าระดับผลการศึกษา           ความหมาย 

                      A                                   ๔.๐                           ดีมาก 

             B+ , B                            ๓.๕ , ๓๐                      ดี 

             C+ , C                            ๒.๕ , ๒.๐                     พอใช้ 

                     D+ , D                  ๑.๕ , ๑.๐                     อ่อน 

                      F                          ๐.๐                         อ่อนมาก (ตก) 

                      S                                  -                            เป็นที่พอใจ(ผ่าน) 

                      U                            -                           ไม่เป็นที่พอใจ(ไม่ผ่าน) 

                      I                           -                            ไม่สมบูรณ์ 

ข้อ ๑๕ การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ให้น าเอาผลบวกของผลคูณระหว่างจ านวน

หน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับค่าระดับผลการศึกษา  หารด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา 

คิดทศนิยมสามต าแหน่งปัดเศษ  (ในกรณีท่ีมีการวัดผลแก้ตัวให้ใช้ค่าระดับผลการศึกษาจากการวัดผลแก้ตัวครั้ง

หลังสุดของวิชานั้นๆ) 

ข้อ ๑๖ การจัดล าดับที่ในการส าเร็จการศึกษา ให้ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากที่สุดในระยะเวลา

ศึกษาตามหลักสูตรเป็นล าดับที่ ๑ และลดหลั่นกันลงไปตามล าดับ หากมีคะแนนรวมเท่ากันก็ให้อยู่ในล าดับ

เดียวกัน แล้วเรียงล าดับต่อไปจนครบเท่าจ านวนที่เข้ารับการศึกษา  
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หมวดที ่ ๓ 

คะแนนความประพฤติ 

ข้อ ๑๗  ให้โรงเรียนทหารบก ก าหนดคะแนนความประพฤติประจ าตัวนักเรียน ตามระเบียบ

กองทัพบก ว่าด้วยการก าหนดคะแนนความประพฤติและการตัดคะแนนความประพฤติ  หากนักเรียนผู้ใดมี

ความบกพร่องในความประพฤติให้ตัดคะแนนนี้ลงตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ คะแนนที่เหลือเป็นคะแนนแสดง

ความประพฤติผู้นั้น หรือเพ่ือถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนแล้วแต่กรณี คะแนนความประพฤติประจ าตัว

นี้ไม่ต้องน าเข้าไปรวมกับคะแนนผลการศึกษา 

ข้อ ๑๘ นักเรียนผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ เหลือต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็มใน

หลักสูตรใดหรือปีใด นับว่าหมดสิทธิเข้าสอบหรือเลื่อนชั้นการศึกษาในหลักสูตรนั้นหรือปีนั้น และต้องถูกถอน

ทะเบียนนอกจากความเป็นนักเรียนทันที 

 

หมวดที่ ๔ 

การตัดสินผลการศึกษา 

ข้อ ๑๙ การตัดสินผลการศึกษาให้ถือปฏิบัติดังนี้.- 

๑๙.๑ พิจารณาการตัดสินผลการศึกษาเป็นรายวิชา หากรายวิชาใดนักเรียนมีระดับ

การศึกษาต่ ากว่า ๒.๐๐ ต้องท าการวัดผลแก้ตัว 

๑๙.๒ รายวิชาที่มีระดับผลการศึกษาตั้งแต่ ๑ ขึ้นไป ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา

นั้นเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสมได้ 

๑๙.๓ การให้ F  ส าหรับรายวิชาใด จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

        ๑๙.๓.๑ นักเรียนเข้าวัดผล และได้ผลการศึกษาอยู่ในระดับอ่อนมาก 

                                 ๑๙.๓.๒ นักเรียนขาดการวัดผลในรายวิชานั้น โดยไม่ ได้รับอนุญาตจาก

ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบก 

๑๙.๓.๓ นักเรียนผู้ซึ่งมีเวลาเรียนของรายวิชานั้นไม่ถึงร้อยละ ๘๕ และมีเวลาวัดผล

ไม่ถึงร้อยละ ๘๕ 

๑๙.๓.๔ นักเรียนผู้นั้นได้ท าการผิดระเบียบปฏิบัติในการสอบ 

๑๙.๔ การให้  S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตเท่านั้น 

๑๙.๕ การให้  I  ในรายวิชาใด จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

๑๙.๕.๑ ครู/อาจารย์ผู้สอน เห็นสมควรให้รอผลการศึกษาไว้ก่อน เนื่องจากนักเรียน

ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
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๑๙.๕.๒ 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 การตัดสินว่าได้ส าเร็จการศึกษา ให้ถือตามเกณฑ์ ต่อไปนี้.- 

     ๒๑.๑ ศึกษาได้ตามจ านวนหน่วยกิตสะสมท่ีได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

     ๒๑.๒ เวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

     ๒๑.๓ เวลาในการวัดผลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเวลาในการวัดผลตลอดหลักสูตร 

     ๒๑.๔ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และไม่มีรายวิชาใดที่มี I และ 

U เหลืออยู่ 

     ๒๑.๕ มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

     ๒๑.๖ นักเรียนผู้ใดมีเวลาในการศึกษาหรือเวลาในการวัดผลต่ ากว่าที่ก าหนดถึงแม้ว่าจะ

ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรและคะแนนความประพฤติผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ถือว่าผ่านการศึกษา

เฉพาะหลักสูตรนั้นเท่านั้น และถือว่าไม่ส าเร็จการศึกษา 

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 



- ๖ - 
 

                            ต่ ากว่า ๒.๐๐                       ไม่พอใช้ 

ข้อ ๒๓ ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบกแต่ละโรงเรียน อาจรายงานขอยกเลิกสภาพความเป็น

นักเรียนของนักเรียนผู้ใดก็ได้ เมื่อพิจารณาว่านักเรียนผู้นั้นไม่สามารถด าเนินการศึกษาต่อไปได้ 

 

หมวดที่ ๕ 

หน้าที่ของโรงเรียนทหารบก 

ข้อ ๒๔ โรงเรียนทหารบกต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี้.- 

          ๒๔.๑ ใบระเบียบแสดงผลการศึกษาประจ าตัวนักเรียน ตามผนวก ก 

          ๒๔.๒ ใบรายงานผลการศึกษา ตามผนวก ข 

ข้อ ๒๕ เมื่อได้ท าการปิดหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว ให้โรงเรียนทหารบกรายงานผล

การศึกษาโดยแนบใบรายงานผลการศึกษาตามข้อ ๒๔.๒ ขึ้นไปตามล าดับจนถึงผู้บัญชาการทหารบก 

ข้อ ๒๖ ระเบียบละเอียดปลีกย่อยนอกจากนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบกแต่ละ

โรงเรียนก าหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสม 

 

หมวดที่ ๖ 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๒๗ ให้ใช้ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจสอบศึกษาในโรงเรียนทหารบก พ.ศ.๒๔๙๙ 

กับหลักสูตรการศึกษาท่ียังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นระบบหน่วยกิต ไปจนกว่าหลักสูตรนั้นจะได้รับการแก้ไขแล้ว

เสร็จสมบูรณ์ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

                              (ลงชื่อ)   พลเอก สุรยุทธ   จุลานนท์ 

                                                 ( สุรยุทธ  จลุานนท์ ) 

                                                  ผู้บัญชาการทหารบก  

                                         

 

 


