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เอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เรื่องที่ 2 “ การสารวจผลการเรียน”

เรียบเรียงโดย
ดวงจิตร อุทาน
ครู ชานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้ านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210
อาเภอสี ควิ้ จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานครราชสี มา เขต 4
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เวลา 3 ชั่วโมง
จุดประสงค์
1. สามารถสารวจผลการเรี ยนและปัญหาการเรี ยนของตนเอง
2. รู ้วธิ ีแก้ไขหรื อส่ งเสริ มเพือ่ วางแผนในการเรี ยนให้จบ

เนือ้ หา
1. การตัดสิ นผลการเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3)
2. การให้ระดับผลการเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3)
3. การสารวจผลการเรี ยน
4. เอกสารหลักฐานการศึกษา
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แบบทดสอบก่ อนเรียน
คาสั่ ง โปรดเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด ลงในกระดาษคาตอบ เวลา 10 นาที
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มีกกี่ ลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ก. 6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ข. 7 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ค. 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ง. 9 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2. ข้ อใดกล่าวถูกต้ อง ของเกณฑ์ การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ก. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่แต่ละสถานศึกษากาหนด
ข. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิตและรายวิชา
เพิม่ เติมตามที่สถานศึกษากาหนด
ค. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน 77 หน่วยกิตและรายวิชา
เพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
ง. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน 88 หน่วยกิตและรายวิชา
เพิม่ เติมตามที่สถานศึกษากาหนด
3. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ตามเกณฑ์ การจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ข้ อใดกล่าวถูกต้ อง
ก. ผูเ้ รี ยนต้องได้เข้าร่ วมกิจกรรมจิตอาสา
ข. ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 77 หน่วยกิต
ค. ถูกทั้งสองข้อ
ง. ผิดทั้งสองข้อ
4. ข้ อใดคือเกณฑ์ การตัดสินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3)
ตามหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้ านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 กาหนด
ก. ต้องได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนครบทั้ง 7 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ข. ต้องมีเวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ยนไม่เกินร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดในรายวิชานั้น
ค. ต้องมีเวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดในรายวิชานั้น
ง. ถูกทุกข้อ
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5. หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้ านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 การให้ ระดับผลการเรียนเป็ นรายวิชา
โดยใช้ ระบบตัวเลข แสดงระดับผลการเรียนเป็ นกีร่ ะดับ
ก. 8 ระดับ
ข. 9 ระดับ
ค. 10 ระดับ
ง. 11 ระดับ
6. หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้ านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ให้ ระดับผลการประเมินเป็ นกีร่ ะดับ อะไรบ้ าง
ก. 2 ระดับ คือ ผ่าน และไม่ผา่ น
ข. 3 ระดับ คือ ดีเยีย่ ม ดี และผ่าน
ค. 2 ระดับ คือ ไม่ผา่ น และ ดีเยีย่ ม
ง. 3 ระดับ คือ ดีเยีย่ ม ดีมาก และผ่าน
7. หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้ านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้ ผลการเข้ าร่ วมกิจกรรมอย่างไร
ก. ดีเยีย่ ม/ดี
ข. ดีเยีย่ ม/ผ่าน
ค. ผ่าน/ไม่ผา่ น
ง. ดีเยีย่ ม/ดีมาก
8. ข้ อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ประกาศนียบัตร เป็ นเอกสารแสดงผลการเรี ยน
ข. ระเบียนแสดงผลการเรี ยน เป็ นการแสดงผลการเรี ยนและรับรองผลการเรี ยนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้
ค. ระเบียนแสดงผลการเรี ยน โรงเรี ยนต้องออกให้ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลเมื่อเรี ยนจบชั้น
มัธยมศึษาปี ที่ 6 เท่านั้น
ง. ถูกทุกข้อ
9. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เรียนต้ องได้หน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
ไม่ น้อยกว่ ากีห่ น่ วยกิต
ก. 44 หน่วยกิต
ข. 55 หน่วยกิต
ค. 66 หน่วยกิต
ง. 77 หน่วยกิต
10. ข้ อใดไม่ ใช่ การตัดสิ นผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3) ตามหลักสู ตร

34
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210
ก. ได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนทุกรายวิชา
ข. ได้รับการประเมินทุกตัวชี้วดั และผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากาหนด
ค. มีเวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดในรายวิชานั้น
ง. ถูกทุกข้อ
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ใบความรู้ ที่ 1
การตัดสิ นผลการเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210

การตัดสินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3)
1. มีเวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดในรายวิชานั้น
2. ได้รับการประเมินทุกตัวชี้วดั และผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากาหนด
3. ต้องได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนทุกวิชา
4. ต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
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ใบความรู้ ที่ 2
การให้ระดับผลการเรี ยน

การให้ ระดับผลการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3)
- ให้ระดับผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา โดยใช้ระบบตัวเลข แสดงระดับผลการเรี ยนเป็ น 8 ระดับ
- การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้ระดับผลเป็ น ดีเยีย่ ม ดี และผ่าน
- การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับผลเป็ น ดีเยีย่ ม ดี และผ่าน
- การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้ผลการเข้าร่ วมกิจกรรมเป็ น ผ่าน/ไม่ผา่ น
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ใบความรู้ ที่ 3
เอกสารหลักฐานการศึกษา

ประเภทที่ 1 เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน ผลการเรี ยนและรับรองผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนตาม
8 กลุ่มสาระ
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนกฐานการศึกษา
เอกสารหลั
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
หมายเหตุ โรงเรี ยนต้องออกให้ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลเมื่อผูเ้ รี ยนจบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
2. ประกาศนียบัตร เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา เพือ่ มอบให้แก่ผจู ้ บการศึกษาภาคบังคับ
และจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา เอกสารเพือ่ การอนุมตั ิการจบหลักสู ตรสาหรับบันทึก
รายชื่อและข้อมูลของผูจ้ บการศึกษา ระดับ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ประเภทที่ 2 เอกสารที่สถานศึกษากาหนด บันทึกพัฒนาการ ผลการเรี ยนรู ้ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ
ผูเ้ รี ยน
แบบรายงานประจาตัวนักเรี ยน
แบบบันทึกผลการเรี ยนประจารายวิชา
ระเบียนสะสม
ใบรับรองผลการเรี ยน
เอกสารอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษากาหนดขึ้นเองตามวัตถุประสงค์ของการนาไปใช้
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กิจกรรม
สารวจ

ชื่อ – สกุล__________________________________________
ชั้น _________________เลขที่ _____

ตอนที่ 1 คาชี้แจง จงใส่ เครื่ องหมาย หน้าข้อความที่เป็ นจริ ง และเติมข้อความ
.......... 1. ข้าพเจ้าสอบผ่านวิชาภาษาไทยพื้นฐานทุกรายวิชาที่ผา่ นมา
.......... 2. ข้าพเจ้าสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์พ้นื ฐานทุกรายวิชาที่ผา่ นมา
.......... 3. ข้าพเจ้าสอบผ่านวิชาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐานทุกรายวิชาที่ผา่ นมา
.......... 4. ข้าพเจ้าสอบผ่านวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐานทุกรายวิชาที่ผา่ นมา
.......... 5. ข้าพเจ้าสอบผ่านวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐานทุกรายวิชาที่ผา่ นมา
.......... 6. ข้าพเจ้าสอบผ่านวิชาศิลปะพื้นฐานทุกรายวิชาที่ผา่ นมา
.......... 7. ข้าพเจ้าสอบผ่านวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพ้นื ฐานทุกรายวิชาที่ผา่ นมา
.......... 8. ข้าพเจ้าสอบผ่านวิชาภาษาต่างประเทศพื้นฐานทุกรายวิชาที่ผา่ นมา
.......... 9. ข้าพเจ้าผ่านกิจกรรมทุกกิจกรรมของแต่ละภาคเรี ยนที่ผา่ นมา
.......... 10. ข้าพเจ้าสอบผ่านวิชาเพิ่มเติมทุกรายวิชาที่ผา่ นมา
.......... 11. หน่วยการเรี ยนสะสมวิชาพื้นฐานทุกรายวิชาที่ผา่ นมาคือ...............หน่วย
.......... 12. หน่วยการเรี ยนสะสมวิชาเพิ่มเติมทุกรายวิชาที่ผา่ นมาคือ...............หน่วย
.......... 13. หน่วยการเรี ยนสะสมทุกรายวิชาที่ผา่ นมาคือ..............หน่วย
.......... 14. จากผลการเรี ยนที่ผา่ นมาข้าพเจ้ามีแนวโน้มจะจบหลักสู ตร ม. ต้นตามเกณฑ์ที่กาหนด
.......... 15. ข้าพเจ้าสอบไม่ผา่ นวิชาพื้นฐานบางรายวิชา (ระบุชื่อวิชา) ................................................
.........................................................................................................................................
มีต่อ

.......... 18. ข้าพเจ้าไม่ผา่ นกิจกรรมบางกิจกรรม (ระบุชื่อกิจกรรม)................................................
.........................................................................................................................................
.......... 19. ข้าพเจ้า ติด “ ร ” บางรายวิชา (ระบุชื่อวิชา)...................................................................
.........................................................................................................................................
.......... 20. ข้าพเจ้าติด “ มส ” บางรายวิชา (ระบุชื่อวิชา).................................................................
.........................................................................................................................................
.......... 21. จากผลการเรี ยนที่ผา่ นมาข้าพเจ้ามีแนวโน้มจะไม่จบหลักสูตร ม. ต้นตามเกณฑ์

39

.......... 16. ข้าพเจ้าสอบไม่ผา่ นวิชาเพิม่ เติมบางรายวิชา (ระบุชื่อวิชา) ............................................
.........................................................................................................................................
.......... 17. ข้าพเจ้าไม่ผา่ นกิจกรรมบางกิจกรรม (ระบุชื่อกิจกรรม)................................................
.........................................................................................................................................
.......... 18. ข้าพเจ้า ติด “ ร ” บางรายวิชา (ระบุชื่อวิชา)...................................................................
.........................................................................................................................................
.......... 19. ข้าพเจ้าติด “ มส ” บางรายวิชา (ระบุชื่อวิชา).................................................................
.........................................................................................................................................
.......... 20. จากผลการเรี ยนที่ผา่ นมาข้าพเจ้ามีแนวโน้มจะไม่จบหลักสูตร ม. ต้น ตามเกณฑ์
ที่กาหนด
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กิจกรรมท้ ายบทเรียน

หลังจากที่นักเรียนศึกษาใบความรู้ ให้ นักเรียนดาเนินการดังต่ อไปนี้
1. แบ่งกลุ่มนักเรี ยนเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 3-5 คน ให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันสรุ ปถึงความรู ้ที่ได้รับ
2. ให้นกั เรี ยนตอบคาถามดังต่อไปนี้
2.1 นักเรี ยนได้ขอ้ คิดอะไรบ้างจากใบความรู ้ที่ศึกษา
2.2 จากผลการเรี ยนของนักเรี ยนที่ผา่ นมา ถ้าจะวางแผนปฏิบตั ิในการเรี ยนเพื่อ
ให้จบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กาหนด นักเรี ยนต้องปฏิบตั ิอย่างไร
3. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มสื บค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ในเรื่ องเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนอย่างไร
เพื่อให้สามารถเรี ยนจบหลักสู ตรตามเกณฑ์ที่กาหนดให้ (อ้างถึงแหล่งที่มาของเว็บไซต์)
ร่ วมกันสรุ ป นาข้อมูลที่ได้ไปแชร์ไว้ใน Facebook ของกลุ่มที่ครู สร้างขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกัน
และกัน
4. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มจัดทา Mind Mapping สรุ ปวิธีการวางแผนการเรี ยนเพือ่ ให้จบหลักสู ตร
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้นกั เรี ยนสามารถกาหนดเพิ่มเติมได้ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Powerpoint จานวน 1 Slide จากนั้นส่ งไฟล์โดยแนบไฟล์ไว้ในกลุ่มของ Facebook
เพื่อให้ครู ตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อตรวจสอบแล้วจะแจ้งกลับให้นกั เรี ยนทราบ แล้วให้ save Mind
Mapping เป็ นไฟล์ . JPEG แล้วนาภาพไปแชร์ไว้ใน Facebook ของกลุ่ม เพือ่ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้
ประเมินผลงานของตนและเพื่อน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
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แบบทดสอบหลังเรียน
คาสั่ ง โปรดเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด ลงในกระดาษคาตอบ เวลา 10 นาที
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ตามเกณฑ์ การจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น ข้ อใดกล่าวถูกต้ อง
ก. ผูเ้ รี ยนต้องได้เข้าร่ วมกิจกรรมจิตอาสา
ข. ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 77 หน่วยกิต
ค. ถูกทั้งสองข้อ
ง. ผิดทั้งสองข้อ
2. หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้ านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 การให้ ระดับผลการเรียนเป็ นรายวิชา
โดยใช้ ระบบตัวเลข แสดงระดับผลการเรียนเป็ นกีร่ ะดับ
ก. 8 ระดับ
ข. 9 ระดับ
ค. 10 ระดับ
ง. 11 ระดับ
3. หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้ านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้ ผลการเข้ าร่ วมกิจกรรมอย่างไร
ก. ดีเยีย่ ม/ดี
ข. ดีเยีย่ ม/ผ่าน
ค. ผ่าน/ไม่ผา่ น
ง. ดีเยีย่ ม/ดีมาก
4. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เรียนต้ องได้หน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
ไม่ น้อยกว่ ากีห่ น่ วยกิต
ก. 44 หน่วยกิต
ข. 55 หน่วยกิต
ค. 66 หน่วยกิต
ง. 77 หน่วยกิต
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5. หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้ านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ให้ ระดับผลการประเมินเป็ นกีร่ ะดับ อะไรบ้ าง
ก. 2 ระดับ คือ ผ่าน และไม่ผา่ น
ข. 3 ระดับ คือ ดีเยีย่ ม ดี และผ่าน
ค. 2 ระดับ คือ ไม่ผา่ น และ ดีเยีย่ ม
ง. 3 ระดับ คือ ดีเยีย่ ม ดีมาก และผ่าน
6. ข้ อใดกล่าวถูกต้ อง ของเกณฑ์ การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ก. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่แต่ละสถานศึกษากาหนด
ข. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิตและรายวิชา
เพิม่ เติมตามที่สถานศึกษากาหนด
ค. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน 77 หน่วยกิตและรายวิชา
เพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
ง. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน 88 หน่วยกิตและรายวิชา
เพิม่ เติมตามที่สถานศึกษากาหนด
7. ข้ อใดคือเกณฑ์ การตัดสินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3) ตามหลักสู ตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 กาหนด
ก. ต้องได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนครบทั้ง 7 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ข. ต้องมีเวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ยนไม่เกินร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดในรายวิชานั้น
ค. ต้องมีเวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดในรายวิชานั้น
ง. ถูกทุกข้อ
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
มีกกี่ ลุ่มสาระการเรียนรู้
ก. 6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ข. 7 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ค. 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ง. 9 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
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9. ข้ อใดไม่ ใช่ การตัดสินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3) ตามหลักสู ตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210
ก. ได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนทุกรายวิชา
ข. ได้รับการประเมินทุกตัวชี้วดั และผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากาหนด
ค. มีเวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดในรายวิชานั้น
ง. ถูกทุกข้อ
10. ข้ อใดกล่าวถูกต้ อง
ก. ประกาศนียบัตร เป็ นเอกสารแสดงผลการเรี ยน
ข. ระเบียนแสดงผลการเรี ยน เป็ นการแสดงผลการเรี ยนและรับรองผลการเรี ยนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้
ค. ระเบียนแสดงผลการเรี ยน โรงเรี ยนต้องออกให้ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลเมื่อเรี ยนจบชั้น
มัธยมศึษาปี ที่ 6 เท่านั้น
ง. ถูกทุกข้อ

