หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักเรียน
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ในการวั ดผลการศึ กษาของแตล ะรายวิช าหรือหลักสูตร ใหอาจารยห รือผูรับ ผิดชอบ
รายวิชาเสนอเกณฑการวัดผลการศึกษาวาจะใชเกณฑการวัดผลการศึกษาแบบอิงเกณฑหรือเกณฑ
วัดผลการศึกษาแบบอิงกลุม ตอผูบังคับการศูนยบริการทางการศึกษา กอนเปดภาคการศึกษา
การจั ด ส ง ผลการศึ กษาของนั ก เรี ย นนายร อยตํ า รวจ ให อาจารย ห รื อคณะกรรมการ
ผูดําเนินการวัดผลเสนอผานคณบดีจนถึงผูบังคับการศูนยบริการทางการศึกษา
ภาควิชาการ การฝกตํารวจ และการฝกพลศึกษา กรณีรายวิชาใดใชเกณฑการวัดผล
การศึกษาแบบอิงเกณฑ ใหวัดผลการศึกษาเปนอักษรระดับคะแนน และมีความหมายดังตอไปนี้
อักษรระดับคะแนน A = คะแนน
๘๐ ขึ้นไป
อักษรระดับคะแนน B+ = คะแนนระหวาง ๗๕ ไมถึง ๘๐
อักษรระดับคะแนน B = คะแนนระหวาง ๗๐ ไมถึง ๗๕
อักษรระดับคะแนน C+ = คะแนนระหวาง ๖๕ ไมถึง ๗๐
อักษรระดับคะแนน C = คะแนนระหวาง ๖๐ ไมถึง ๖๕
อักษรระดับคะแนน D+ = คะแนนระหวาง ๕๕ ไมถึง ๖๐
อักษรระดับคะแนน D = คะแนนระหวาง ๕๐ ไมถึง ๕๕
อักษรระดับคะแนน F = คะแนน ต่ํากวา ๕๐
อักษรระดับคะแนน I = ไมสมบูรณ
โดยอักษรระดับคะแนนเทียบเปนระดับคะแนน ดังนี้
อักษรระดับคะแนน A แตมระดับคะแนน ๔.๐
อักษรระดับคะแนน B+ แตมระดับคะแนน ๓.๕
อักษรระดับคะแนน B แตมระดับคะแนน ๓.๐
อักษรระดับคะแนน C+ แตมระดับคะแนน ๒.๕
อักษรระดับคะแนน C แตมระดับคะแนน ๒.๐
อักษรระดับคะแนน D+ แตมระดับคะแนน ๑.๕
อักษรระดับคะแนน D แตมระดับคะแนน ๑.๐
อักษรระดับคะแนน F แตมระดับคะแนน ๐

๗๒
การวัดผลการศึกษาเปนอักษรระดับคะแนนใด ใหอาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบ
หรือกรรมการผูดํ าเนินการวัด ผลพิ จารณาความรูความสามารถและความขยัน หมั่นเพี ยรของ
นักเรียนนายรอยตํารวจ ประกอบกับคุณภาพของการสอบและผลงานที่ไดกระทําหรือปฏิบัติดวย
การใหอักษรระดับคะแนน F กระทําไดเมื่อนักเรียนนายรอยตํารวจเขาสอบ แตสอบตก
หรื อไม ไ ด เ ข าสอบตามกํ าหนด หรื อขาดสอบไม ว ากรณี ใ ดๆ หรื อได รั บ การตั ด สิ น ให ส อบตก
เนื่องจากทําผิดระเบียบการสอบ หรือเมื่อไดเปลี่ยนจากอักษรระดับคะแนน I หลังจากวันสิ้นสุดป
การศึกษานั้น
การใหอักษรระดับคะแนน I กระทําไดเมื่อนักเรียนนายรอยตํารวจเขาสอบ แตทํางานซึ่งเปน
ส วนประกอบของรายวิ ช าที่ ศึ กษายั งไม เ สร็ จ เรีย บร อย และอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช านั้ น
เห็นสมควรใหรอผลการศึกษา จนกวาจะเปลี่ยนใหเปนอักษรระดับคะแนนที่เหมาะสมกับคุณภาพ
ของการสอบ ผลงานที่กระทําหรือไดปฏิบัติงานครบถวนตามกําหนดแลว ทั้งนี้จะตองกระทําให
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชานั้น จะสามารถรายงานผลการศึกษาได
กอนวันสิ้นสุดปการศึกษานั้น มิฉะนั้นจะเปลี่ยนจากอักษรระดับคะแนน I เปน F
ในการฝกหัดปฏิบัติราชการ การฝกหลักสูตรพิเศษ ไมนับหนวยกิตและไมมีผลตอการ
สอบประจําภาคหรือการเลื่อนชั้นการศึกษาแตประการใด จึงไมมีวัดผลการศึกษาเปนอักษรระดับ
คะแนน คงมีแตการวัดผลการศึกษาตามระเบียบและวิธีการที่กําหนดไวในหลักสูตรพิเศษนั้นๆ
เพื่อรับวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หรือเข็มเครื่องหมายนั้นๆ หรือเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่โรงเรียนนายรอยตํารวจ กําหนด
การประกาศผลการศึกษา ใหโรงเรียนนายรอยตํารวจประกาศผลการศึกษาแตละภาค
การศึกษาใหนักเรียนนายรอยตํารวจทราบทุกครั้ง โดยใหปรากฏคะแนนรอยละของแตละรายวิชา
อักษรระดับคะแนนของแตละรายวิชาคะแนนเฉลี่ยสะสมเปนรอยละ และแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม
การรายงานผลการศึกษา ใหโรงเรียนนายรอยตํารวจรายงานผลการศึกษาในใบแสดง
ผลการศึกษา (transcript) เปนอักษรระดับคะแนน นักเรียนนายรอยตํารวจ หรือผูที่เคยศึกษา
อบรมตามหลักสูตรนี้ ไมวาจะสําเร็จการศึกษาหรือไมก็ตาม สามารถขอใบแสดงผลการศึกษาได
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักเรียนนายรอยตํารวจยังไมสําเร็จ นักเรียน

๗๓
นายรอยตํารวจผูใดไดอักษรระดับคะแนนของรายวิชาใดในภาควิชาการหรือภาคการฝก F มีสิทธิ
สอบแกตัวตามเกณฑ ดังนี้
๒.๑.๑ ในการศึกษาภาควิชาการ การฝกตํารวจและการฝกพลศึกษา ใหมีสิทธิสอบ
แกตัวไดภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง และกําหนดใหมีการลงทะเบียนสอบแกตัวทุกครั้ง
รายวิ ช าใดที่ ส อบตกและมี ก ารสอบแก ตั ว มาแล ว จะได รั บ อั ก ษรระดั บ
คะแนน D
การปรับอักษรระดับคะแนน F ใหเสร็จสิ้นกอนสิ้นสุดปการศึกษาของนักเรียน
นายรอยตํารวจชั้นปที่ ๔
กรณีนักเรียนนายรอยตํารวจชั้นปที่ ๔ ยังมีรายวิชาใดไดอักษรระดับคะแนน F
จะต องทํ า การสอบแก ตั ว ให เ สร็ จ สิ้ น ก อนสิ้ น สุ ดปก ารศึ กษา หากสอบแกตั ว ไมผา น ใหถื อว า
ไมสําเร็จการศึกษา และใหซ้ําชั้นการศึกษา
๒.๑.๒ ในการฝกหัดปฏิบัติราชการ ไมมีสิทธิสอบแกตัว
๒.๒ การทวนสอบผลการเรีย นรูหลังจากนักเรียนนายรอยตํารวจสําเร็จการศึกษา เมื่ อ
สิ้นสุดปการศึกษาหนึ่งๆ นักเรียนนายรอยตํารวจจะไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้นการศึกษาเมื่อมี
คุณสมบัติ ดังนี้
๒.๒.๑ ตองศึกษาครบถวนตามหลักสูตรนักเรียนนายรอยตํารวจชั้นปนั้นๆ
๒.๒.๒ ตองมีเวลาในการศึกษาในแตละรายวิชาของภาควิชาการ การฝกตํารวจ
และการฝ กพลศึ กษา ในป การศึ กษาที่ผานนั้น ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของชั่ ว โมงการศึ กษา
ทั้งหมดของรายวิชานั้นๆ
๒.๒.๓ ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของการศึกษาภาควิชาการ การฝกตํารวจและการฝก
พลศึกษา ในปการศึกษาที่ผานมานั้น ตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป
การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมปการศึกษาที่ผานมาคํานวณไดจากการรวมผลคูณ
ของหนวยกิต กับระดับคะแนนที่สอบไดแตละวิชา แลวหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของทุกวิชา
ในปการศึกษานั้น
ในกรณีที่มีการเรียนซ้ําชั้นหรือมีการสอบแกตัวมากอน การคิดคะแนนเฉลี่ย
สะสมตองคิดจากคะแนนใหม
๒.๒.๔ ตองมีคะแนนความประพฤติ เหลืออยู ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของคะแนน
ความประพฤติทั้งหมดในปการศึกษาที่ผานมานั้น

๗๔
๒.๓ การเรี ยนซ้ํ าชั้ น นักเรีย นนายรอยตํารวจจะตองเรีย นซ้ําชั้น การศึกษา เมื่อขาด
คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งในขอ ๒.๒
๒.๔ การพนสภาพนักเรียนนายรอยตํารวจ นักเรียนนายรอยตํารวจจะตองพนสภาพ
นักเรียนนายรอยตํารวจในกรณีดังตอไปนี้
๒.๔.๑ มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาควิชาการ การฝกตํารวจและการฝ ก
พลศึกษา ตั้งแตภาคแรกของการศึกษาในชั้นปที่ ๑ ถึงภาคการศึกษานั้น ต่ํากวา ๑.๕๐
ในกรณีที่มีการเรียนซ้ําชั้นหรือสอบแกตัวมากอน การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม
ดังกลาว ตองคิดจากคะแนนใหม
๒.๔.๒ เรียนซ้ําชั้นมาหนึ่งปการศึกษาแลว และขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่จะได
เลื่อนชั้นเดียวกันนั้นอีก
๒.๔.๓ ไมมีคะแนนความประพฤติในปการศึกษานั้นเหลืออยูเลย หรือ
๒.๔.๔ พ น สภาพนั ก เรี ย นนายร อ ยตํ า รวจตามหลั กเกณฑ อื่ น ที่ สํ านั ก งานตํา รวจ
แหงชาติกําหนด
ผูที่พนสภาพการเปนนักเรียนนายรอยตํารวจ สามารถขอผลการศึกษาขณะ
ศึกษาอบรมอยูในโรงเรียนนายรอยตํารวจได
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา นักเรียนนายรอยตํารวจชั้นปที่ ๔ ที่จะไดรับการ
พิจารณาวาสําเร็จการศึกษา มีสิทธิขอรับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ตองมีคุณสมบัติครบถวนเชนเดียวกับหลักเกณฑในขอ ๒.๑ และ ๒.๒
๓.๑.๒ ตองไมมีผลการศึกษารายวิชาหรือหลักสูตรการฝกใดไดอักษรระดับคะแนน F
๓.๑.๓ ตองมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป
การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร คํานวณไดจากการรวมผลคูณของ
หนวยกิต กับระดับคะแนนที่สอบไดแตละวิชา แลวหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของทุกวิชาที่มี
การศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาชั้นปที่ ๑ จนถึงผลสอบครั้งสุดทาย
ในกรณีที่มีการเรียนซ้ําชั้นหรือมีการสอบแกตัวมากอน การคิดคะแนนเฉลี่ย
สะสมตองคิดจากคะแนนใหม

๗๕
รายวิชาที่มีการเรียนซ้ําชั้นหรือมีการสอบแกตัวมาแลว จะไดรับอักษรระดับ
คะแนน D
๓.๑.๔ ตองผานการสอบและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพตํารวจ ซึ่งการสอบวิชาชีพ
ตํารวจ ประกอบดวยการสอบภาควิชาการ และภาคการฝก ตามเกณฑ วิธีการ และชวงเวลาที่
โรงเรียนนายรอยตํารวจกําหนด
๓.๒ การใหรางวัลการศึกษา นักเรียนนายรอยตํารวจจะไดรับรางวัลการศึกษาในแตละ
ปการศึกษา ถามีผลการศึกษาตามเกณฑ ดังนี้
๓.๒.๑ ต องมี คุ ณสมบั ติตามหลักเกณฑการเลื่อ นชั้น การศึกษา และมีแต มระดั บ
คะแนนเฉลี่ยสะสมเปนลําดับที่หนึ่งในชั้นประจําปการศึกษา โดยไมเคยสอบตกในรายวิชาใดในป
การศึกษานั้น ไดรับรางวัลการศึกษาดีเยี่ยมโลทอง
๓.๒.๒ ต องมี คุ ณสมบั ติตามหลักเกณฑการเลื่อ นชั้น การศึกษา และมีแต มระดั บ
คะแนนเฉลี่ยสะสมเปนลําดับที่สองในชั้นประจําปการศึกษา โดยไมเคยสอบตกในรายวิชาใดในป
การศึกษานั้น ไดรับรางวัลการศึกษาดีเยี่ยมโลเงิน
๓.๒.๓ ต องมี คุ ณสมบั ติตามหลักเกณฑการเลื่อ นชั้น การศึกษา และมีแต มระดั บ
คะแนนเฉลี่ยสะสมเปนลําดับที่สามในชั้นประจําปการศึกษา โดยไมเคยสอบตกในรายวิชาใดในป
การศึกษานั้น ไดรับรางวัลการศึกษาดีเยี่ยมโลทองแดง
๓.๒.๔ ตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑการเลื่อนชั้นการศึกษา และมีเวลาในการศึกษา
ในภาควิชาการ การฝกตํารวจ และการฝกพลศึกษา ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของชั่วโมงการศึกษา
ดังกลาวทั้งหมดประจําปการศึกษา โดยไมเคยไดอักษรระดับคะแนน F ในปการศึกษานั้น ไดรับ
ประกาศนียบัตรชมเชยความขยันหมั่นเพียร

