ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานกลาง พุทธศักราช 2553
(ปรับปรุง พ.ศ.2562)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โรงเรียนบานกลาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
โรงเรียนบานบานกลาง เปนโรงเรียนที่จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใชในปการศึกษา 2553
โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเปนหลักสูตรที่ใชแนวคิดหลักสูตร
อิ งมาตรฐาน (Standard – based Currlculum) ระเบี ย บวาด ว ยการวัด และประเมิ น ผลการเรีย นรู ของ
สถานศึกษา เปนเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เอกสาร
หนึ่งที่จะชวยขับเคลื่อนกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โรงเรี ย นจึ งได จั ด ทํ า ระเบี ย บว า ด ว ยการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ส ถานศึ ก ษา โรงเรี ย น
บานนาเบน เพื่ออธิบายขยายความใหผูเกี่ยวของทุกฝายตั้งแตผูบริหาร ครูผูสอน ผูเรียนและผูเกี่ยวของ มี
ความเข า ใจที่ ชั ด เจน ตรงกั น รวมทั้ ง ร ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบ และทํ า งานร ว มกั น อย า งเป น ระบบ เอกสาร
ประกอบดวย 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ระเบียบสถานศึ กษาวาดวยการวัดและประเมิน ผลการเรียนรูตามหลั กสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนบานนาเบน
ตอนที่ 2 แนวปฏิ บั ติ ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย น
บานนาเบน พุทธศักราช 2551
ตอนที่ 3 ตัวอยางเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาจัดทํา
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารระเบียบวาดวยการวัด และประเมินผลการเรียนรูสถานศึกษา
โรงเรียนบานนาเบน พุทธศักราช 2551 คงจะเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของทุกฝายที่จะชวยสรางความรู
ความเขาใจ และปฏิบัติการวัดและประเมินผลผูเรียนเปนแนวทางเดียวกันและเปนมาตรฐานเดียวกัน สงผล
ใหพัฒนาผูเรียนไดตามหลักการ เจตนารมย และวัตถุประสงคของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ตอไป
โรงเรียนบานกลาง
คณะผูจัดทํา

สารบัญ
คํานํา
ตอนที่ 1 ระเบียบสถานศึกษาวาดวยการวัดและประเมินผล
ตอนที่ 2 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตอนที่ 3 ตัวอยางเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาจัดทํา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
- คําสั่งแตงตั้ง

ระเบียบสถานศึกษาวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียน
โรงเรียนบานกลาง พ.ศ.2553 (ปรับปรุง พ.ศ.2562)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ระเบียบสถานศึกษา
วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนบานกลาง
โดยที่โรงเรียนบานกลาง ไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตามคําสั่งกระทรวงศึ กษาธิ การ ที่ สพฐ 293/2551 ลงวั น ที่ 11 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ให ใช
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกระจายอํานาจใหสถานศึกษากําหนด
หลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใชเอง เพื่อใหสอดคลองกับคําสั่งดังกลาว
ฉะนั้ น อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 15 แห งพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.2546 และคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 โรงเรียนประตูชัยจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ข อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว า “ระเบี ย บสถานศึ ก ษาวาด ว ยการประเมิ น ผลการเรี ย นตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ระเบียบนี้ใหใชควบคูกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบานนาเบน พ.ศ. 2553
ขอ 5 ใหประธานคณะกรรมการสถานศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวดที่ 1 หลักการวัดและประเมินผลการเรียน
ขอ 6 การประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามหลักการในตอไปนี้
6.1 สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบประเมิน ผลการเรียนของผูเรียนโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
6.2 การวัดและประเมินผลการเรียนตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัดที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6.3 การประเมินผลการเรียนตองประกอบดวย การประเมินเพื่ อปรับปรุงพัฒ นาผูเรียน
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
6.4 การประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองดําเนินการดวย
วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัด ธรรมชาติของรายวิชา และระดับชั้น
6.5 ใหมีการประเมินความสามารถของผูเรียนในการอาน คิด วิเคราะห และ
เขียนในแตละชั้น

6.6
6.7
6.8
6.9

ใหมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในแตละชั้น
ใหมีการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติในแตละชวงชั้น
เปดโอกาสใหผูเรียนตรวจสอบผลการประเมินการเรียนได
ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาตาง ๆ

หมวดที่ 2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน
ขอ 7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อให
ไดขอมูลสารสนเทศ ที่แสดงพัฒนาการความกาวหนาและความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ใหเปนการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนมากกวาการตัดสินผลการเรียน ประกอบดวย
7.1 การประเมิ น ผลระดั บ ชั้ น เรี ย นเป น การวั ด ความก า วหน า ทั้ งด า นความรู ทั ก ษะ
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
7.2 การประเมินผลระดับสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบความกาวหนา การเรียนรูเปนรายป
และชวงชั้น สําหรับสถานศึกษานําขอมูลที่ไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู รวมทั้งพิจารณาตัดสินการเลื่อนชวงชั้น
7.3 การประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนการประเมินดวยแบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เปนมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของ
ชาติ สําหรับนําผลการประเมินไปวางแผนดําเนินการปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการ
ผูเรียนใหไดมาตรฐาน
7.4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ เปน การประเมิน ดวยแบบประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เปน มาตรฐานระดับชาติ เพื่ อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
คุณภาพการศึกษาของชาติ สําหรับนําผลการประเมินไปวางแผนดําเนินการปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาการผูเรียนใหไดมาตรฐาน
7.5 การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน เปนการประเมินเพือ่ สรุปความสําเร็จในการเรียนรู
ของผูเรียนในการจบชวงชั้น และจบหลั กสูตรการศึ กษาในระดั บ ตางๆ ซึ่งจะทําให ผูเรียนไดรับ การรับรอง
ความรูและวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษา
ขอ 8 แนวดําเนินการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
เพื่ อใหการวัดและประเมิ นผลการเรียนของสถานศึกษาสอดคลองกับ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการดําเนินการตามหลักการกระจายอํานาจมีการประเมินผูเรียน
ตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียน มีการตรวจสอบและกํากับติดตามประเมินคุณภาพการประเมินผล
การเรีย นอย างเป น ระบบและมี ป ระสิ ทธิภ าพ จึงกําหนดแนวดําเนิน การวัดและประเมิน ผลการเรียนของ
สถานศึกษา ดังนี้
8.1 สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดรูปแบบ ระบบและระเบียบประเมินผล
ของสถานศึกษา เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา กําหนด
ตัวชี้วัดในแตละรายวิชา และแตละกลุมสาระการเรียนรูโดยวิเคราะหจากมาตรฐานการเรียนรู คุณลักษณะ
อัน พึ งประสงคและมาตรฐานการอ าน คิด วิเคราะห และเขีย นและหลักสูตรระดับ ทองถิ่น เพื่อใชเป น
เปาหมายในการวัดและประเมินผลการเรียนรูรายภาค

8.3 คณะอนุ กรรมการระดับ กลุมวิช าใหความเห็น ชอบของรูป แบบ วิธีการ เครื่องมื อ
สําหรับการประเมิน และผลการตัดสินการประเมินผลการเรียนรายวิชาของผูสอน
8.4 ผู ส อนจั ด การเรี ย นการสอน ตรวจสอบพั ฒ นาการของผู เรีย น และประเมิ น สรุป
ผลสั ม ฤทธิ์ ของผู เรีย นด ว ยวิธี การหลากหลายตามสภาพจริง โดยนําตัวชี้วัด ไปใชเปน ขอมูล รวมกับ การ
ประเมินปลายภาค
8.5 หัวหนาสถานศึกษาอนุมัติผลการเรียนปลายภาค และการผาน จบการศึกษา
8.6 สถานศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินการประเมินผลการเรียนประจําปโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขอ 9 ใหมีการประเมินผลการเรียนในดานตางๆ ประกอบดวย
9.1 การประเมินผลการเรียนในแตละรายวิชาของแตละกลุมสาระการเรียนรูซึ่งสถานศึกษา
วิเคราะหจากมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด การประเมินรายวิชาใหตัดสินผลการประเมินเปนระดับผลการ
เรียน 8 ระดับ ดังนี้
“4” หมายถึง ผลการเรียนดีเยี่ยม
“3.5” หมายถึง ผลการเรียนดีมาก
“3” หมายถึง ผลการเรียนดี
“2.5” หมายถึง ผลการเรียนคอนขางดี
“2” หมายถึง ผลการเรียนนาพอใจ
“1.5” หมายถึง ผลการเรียนพอใช
“1” หมายถึง ผลการเรียนผานเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด
“0” หมายถึง ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด
9.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมบําเพ็ญเพื่อสาธารณประโยชน การรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนการประเมิน
ความสามารถและพัฒนาการของผูเรียน ในการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละภาคเรียนตามเกณฑ
ของแตละกิจกรรม และตัดสินผลการประเมินเปน 2 ระดับ ดังนี้
“ผาน”
หมายถึง ผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
“ไมผาน”
หมายถึง ไมผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
9.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนการประเมินพัฒนาทางดานคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ตามคุณลักษณะที่สถานศึกษากําหนด การ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจะประเมินเปนรายคุณลักษณะทุกภาคเรียน และตัดสินผลการประเมิน
เปน 4 ระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ผานเกณฑ รอยละ 80 – 100
ของจํานวนตัวบงชี้คุณลักษณะนั้นๆ แสดงวาผูเรียนมีคุณลักษณะ
นั้นๆ จนสามารถเปนแบบอยางแกผูอื่นได
ดี
หมายถึง ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ผานเกณฑ รอยละ 65 – 79
ของจํานวนตัวบงชี้คุณลักษณะนั้นๆ แสดงวาผูเรียนมีคุณลักษณะ
นั้นๆ ดวยการปฏิบัติดวยความเต็มใจ
ผาน หมายถึง ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ผานเกณฑ รอยละ 50 – 64

ของจํานวนตัวบงชี้คุณลักษณะนั้นๆ ไดปฏิบัติตนดวยความ
พยายามปฏิบัติตนตามคําแนะนํา
ไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ผานเกณฑ ต่ํากวารอยละ 50
ของจํานวนตัวบงชี้ในคุณลักษณะนั้น แสดงวาผูเรียนมีคุณลักษณะ
นั้นๆ ตองมีผูอื่นคอยกระตุนเตือน
เมื่อเลื่อนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน ดีเยี่ยม, ดี, ผาน โดยตองมีผลการประเมินอยูในระดับ “ผาน”
ขึ้นไป
9.4 การประเมินความสามารถอาน คิด วิเคราะห และเขียน เปนการประเมินทักษะการ
คิดและการถายทอดความคิดดวยทักษะการอาน การคิด วิเคราะห ตามเงื่อนไข และวิธีการที่สถานศึกษา
กําหนดและตัดสินผลการประเมินเปน 4 ระดับ ดังนี้
- ดีเยี่ยม
- ดี
- ผาน
- ไมผาน
เมื่อเลื่อนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน ดีเยี่ยม, ดี, ผาน โดยตองมีผลการประเมินอยูในระดับ “ผาน”
ขึ้นไป
9.5 การตัดสินผลการเรียนเลื่อนชั้น เปนการนําผลการประเมินในดานตางๆ มาประมวล
สรุปเพื่อตัดสินใหผูเรียนผานระดับตางๆ ตามเกณฑการตัดสินผลการเรียนแตละระดับชั้น
ขอ 10 เกณฑการตัดสินผลการเรียนจบหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใหผูเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ผานการศึกษาแตละชั้น และจบหลักสูตรสถานศึกษาครบถวนตามโครงสรางของหลักสูตรของ
สถานศึกษา และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจึงกําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียน การจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับไวดังนี้
10.1 เกณฑการจบระดับประถมศึกษา
(1) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/เพิ่มเติมตามโครงสรางเวลาเรียน ที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
(2) ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
(3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑการ
ประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด
(4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
(5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด

หมวดที่ 3 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน
ขอ 11 การตัดสินผลการเรียนใหถือปฏิบัติดังนี้
11.1 พิจารณาตัดสินวา ผูเรียนผานเกณฑการประเมินรายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง
8 กลุม และไดรับผลการเรียน 1 ถึง 4
11.2 การตัดสินพิจารณาวาผูเรียนจะนับจํานวนชั่วโมง / จํานวนหนวยกิตจะตองไดรับผล
การเรียน 1 ถึง 4
11.3 ไดรับการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน เปนรายภาค และนําไป
ตัดสินการเลื่อนชั้น โดยถาผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนดใหไดผลการประเมินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน ถา
ไมผานเกณฑการประเมิน ใหไดผลการประเมิน “ไมผาน”
11.4 ไดรับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนเปนรายภาค และนําไป
ตัดสินการเลื่อนชั้น โดยถาผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนดใหไดผลการประเมินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน ถา
ไมผานเกณฑการประเมินใหไดผลการประเมินเปน “ไมผาน”
11.5 ไดรับการตัดสินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนรายภาคโดยถาผานเกณฑการ
ประเมินใหไดผลประเมินเปน “ผ” และถาไมผานเกณฑใหผลประเมินได “มผ”
11.6 วัดผลปลายภาคเฉพาะผูมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของ
เวลาเรียนในรายวิชานั้น ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรู เสนอผานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ และเสนอผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติ
11.7 ผูเรียนที่มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น และไมไดรับ
การผอนผันใหเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนใหไดผลการเรียน “มส”
11.8 ผูเรียนที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่สถานศึกษากําหนดใหไดระดับผลการเรียน
“0”
11.9 ผูเรียนที่ทุจริตในการสอบหรือทุจริตในงานที่มอบหมายใหทําในรายวิชาใด ครั้งใด ก็
ตาม ใหไดคะแนน “0” ในครั้งนั้น
11.10 ผูเรียนที่ไมไดวัดผลรายภาค ไมไดสงงานที่ไดรับมอบหมายใหทํา หรือมีเหตุ
สุดวิสัยที่ทําใหประเมินผลการเรียนไมได ใหไดผลการเรียน “ร”
กรณีที่ผูเรียนไดผลการเรียน “ร” เพราะไมสงงานนั้น จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรียนรู
ขอ 12 การเปลี่ยนผลการเรียนใหถือปฏิบัติดังนี้
12.1 การเปลี่ยนผลการเรียน “0”
ควรจัดใหมีการสอนซอมเสริมในตัวชี้วัดที่ผูเรียนสอบไมผานกอน แลวจึงสอบแกตัวใหและ
ใหสอบแกตัวไดไมเกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น
ถาผูเรียนไมดําเนินการสอบแกตัวตามระยะเวลาที่กําหนดไวนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไมเกิน 1 ภาคเรียน
ถาสอบแกตัว 2 ครั้งแลว ยังไดระดับผลการเรียน “0” อีกใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการแกผลการเรียนของผูเรียนโดยปฏิบัติดังนี้
1) ใหเรียนซ้ํารายวิชาถาเปนรายวิชาพื้นฐาน
2) ใหเรียนซ้ําหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติม โดยใหอยูในดุลย
พินิจของสถานศึกษา

รายวิชาใด

ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวาเรียนแทน

12.2 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” มี 2 กรณี ดังนี้
1) มีเหตุสุดวิสัย ทําให ประเมินผลการเรียนไมได เชน เจ็บปวย เมื่อผูเรียนไดเขาสอบ
หรือสงผลงานที่ติดคางอยูเสร็จเรียบรอย หรือแกปญหาเสร็จสิ้นแลว ใหไดระดับผลการเรียนตามปกติ
(ตั้งแต 0 – 4)
2) ถาสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมใชเหตุสุดวิสัย เมื่อผูเรียนไดเขาสอบ หรือสงผล
งานที่ติดคางอยูเสร็จเรียบรอย หรือแกปญหาเสร็จสิ้นแลว ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “1”
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ใหดําเนินการแกไขตามสาเหตุใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษา
นั้น ถาผูเรียนไมมาดําเนินการแก “ร” ตามระยะเวลาที่กําหนดไวใหเรียนซ้ํารายวิชา ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย
ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก “ร” ออกไปอีกไมเกิน 1 ภาคเรียนแตเมื่อพน
กําหนดนี้แลวใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหเรียนซ้ํารายวิชา ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน
(2) ใหเรียนซ้ําหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติม โดยใหอยูในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา เรียนแทน
รายวิชาใด
12.3 การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 แตมีเวลาเรียน
ไมนอยกวารอยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ใหสถานศึกษาจัดใหเรียนเพิ่มเติมโดยใชชั่วโมงสอนซอมเสริม
หรือเวลาวาง หรือวันหยุด หรือมอบหมายงานใหทํา จนมีเวลาเรียนครบตามที่กําหนดไวสําหรับรายวิชานั้น
แลวจึงใหสอบเปนกรณีพิเศษ ผลการสอบแก “มส” ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “1” การแก “มส”
กรณีนี้ใหกระทําใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้น ถาผูเรียนไมมาดําเนินการแก “มส” ตามระยะเวลาที่กําหนด
ไวนี้ใหเรียนซ้ํา ยกเวน มีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก “มส”
ออกไปอีกไมเกิน 1 ภาคเรียน แตเมื่อพนกําหนดนี้แลว ใหปฏิบัติดังนี้
- ใหเรียนซ้ํารายวิชา ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน
- ใหเรียนซ้ําหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติมโดยใหอยูในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา
2) กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 60 ของเวลา
เรียนทั้งหมด ใหสถานศึกษาจัดใหเรียนซ้ําในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนรายวิชาใหมได
สําหรับรายวิชาเพิ่มเติมเทานั้น
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวาเรียนแทน
รายวิชาใด

ในกรณีภาคเรียนที่ 2 หากผูเรียนยังมีผลการเรียน “0” “ร” “มส” ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น
กอนเปดเรียนปการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนเพื่อแกไขผลการเรียน
ของผูเรียนได ทั้งนี้ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ตนสังกัดควรเปนผูพิจารณาประสานใหมีการ
ดําเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนเพื่อแกไขผลการเรียนของผูเรียน
12.4 การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหผูเรียนเขารวม
กิจ กรรมพั ฒ นาผู เรีย น 3 กิ จ กรรม คื อ 1) กิ จ กรรมแนะแนว 2) กิ จ กรรมนั กเรี ยน ซึ่ งประกอบด ว ย
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน หรือกิจกรรมชมรม โดยผูเรียนเลือกอยางใด
อยางหนึ่ง 1 กิจกรรมและเลือกเขารวมกิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก 1 กิจกรรม 3) กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน
ในกรณีที่ผูเรียนไดผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรมจนครบตาม
เวลาที่กําหนด หรือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ตองปรับปรุง แกไข แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียน
จาก “มผ” เปน “ผ” ทั้งนี้ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้ ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลย
พินิจของสถานศึกษา
12.5 การเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ “ไมผาน” ให
คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดําเนินการจัดกิจกรรมซอมเสริม ปรับปรุงแกไข หรือตาม
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อใหผูเรียนผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
13 การตัดสินใหผูเรียนเลื่อนชั้น / ซ้ําชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวารอยละ 80
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ
2) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด คือ ตัวชี้วัดที่
ตองผาน ไมนอยกวารอยละ 60 ของแตละรายวิชา
3) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
4) ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด ในการ
อาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ถาผูเรียนไมผานใหดําเนินการสอนซอมเสริม แลวทําการประเมินจนผูเรียนสามารถผานเกณฑการ
ประเมินที่สถานศึกษากําหนด
13.1 การเลื่อนชั้น
ผูเรียนจะไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียนและไดรับการเลื่อนชั้นเมื่อสิ้นปการศึกษา
โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ ดังนี้
1) รายวิชาพื้นฐาน ไดรับการตัดสินผลการเรียนผานทุกรายวิชา
2) รายวิชาเพิ่มเติม ไดรับการตัดสินผลการเรียนผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
3) ผูเรียนตองรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดใน
การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นควรไดไมต่ํากวา 1.00
ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไมผานเกณฑการประเมิน สถานศึกษาสามารถซอมเสริมผูเรียนใหไดรับการ
แกไขในภาคเรียนถัดไป

13.2 การเรียนซ้ํา
สถานศึกษาจะจัดใหผูเรียนเรียนซ้ําใน 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 เรียนซ้ํารายวิชา หากผูเรียนไดรับการสอนซอมเสริมและสอบแกตัว 2 ครั้งแลว
ไมผานเกณฑการประเมิน ใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดใหเรียนซ้ํา
ในชวงใดชวงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นวาเหมาะสม เชน พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงวางหลังเลิกเรียน ภาคฤดู
รอน เปนตน
กรณีที่ 2 เรียนซ้ําชั้น มี 2 ลักษณะ คือ
- ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นต่ํากวา 1.00 และมีแนวโนมวาจะเปน
ปญหาตอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
- ผูเรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา
นั้น
ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง 2 ลักษณะใหสถานศึกษาแตงตั้ง
คณะกรรมการการพิจารณา หากเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรก็ใหซ้ําชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใช
ผลการเรียนใหมแทน หากพิจารณาแลวไมตองเรียนซ้ําชั้น ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแกไขผล
การเรียน
13.3 การสอนซอมเสริม
การสอนซอมเสริม เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรูและเปนการใหโอกาสแก
ผูเรียนใหมีเวลาเรียนรูสิ่งตางๆ เพิ่มขึ้น จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่กําหนดไว การ
สอนซอมเสริมเปนการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจัดการเรียนรูปกติเพื่อแกไข
ขอบกพรองที่พบในผูเรียน โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ของผูเรียน
การสอนซอมเสริมสามารถดําเนินการไดในกรณีดังตอไปนี้
1) ผูเรียนมีความรู/ทักษะพื้นฐานไมเพียงพอที่จะศึกษาในแตละรายวิชานั้น ควรจัดการ
ซอมเสริม ปรับความรู/ทักษะพื้นฐาน
2) การประเมินระหวางเรียน ผูเรียนไมสามารถแสดงความรู ทักษะกระบวนการหรือ
เจตคติ/คุณลักษณะที่กําหนดไวตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
3) ผลการเรียนไมถึงเกณฑ และ/หรือต่ํากวาเกณฑการประเมิน โดยผูเรียนไดระดับผลการ
เรียน “0” ตองจัดการสอนซอมเสริมกอนจะใหผูเรียนสอบแกตัว
4) ผูเรียนมีผลการเรียนไมผาน สามารถจัดสอนซอมเสริมในภาคฤดูรอน ทั้งนี้ใหอยูในดุลย
พินิจของสถานศึกษา
หมวดที่ 4 การเทียบโอนผลการเรียน
ข อ 14 การเที ย บโอนผลการเรี ย น เป น การนํ า ผลการเรี ย นซึ่ ง เป น ความรู ทั ก ษะ และ
ประสบการณของผูเรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มา
ประเมินเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
แนวการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบสถานศึกษาวาดวยการเทียบ
โอนผลการเรียน ดังนี้

14.1 ผูขอเทียบโอนตองขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนของสถานศึกษา ทั้งนี้โดยผูขอเทียบโอน
จะตองไมเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระบบโดยสถานศึกษาดังกลาวดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ในภาค
เรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปน
14.2 จํานวนสาระการเรียนรู รายวิชา จํานวนหนวยกิตที่จะรับเทียบโอน และอายุของ
ผลการเรี ย นที่ จ ะนํ า มาเที ย บโอน ให อยู ในดุ ล พิ นิ จ ของคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ต รและวิช าการของ
สถานศึกษา ทั้งนี้เมื่อเทียบโอนแลวตองมีเวลาเรียนอยูในสถานศึกษาที่จะรับเทียบโอนไมนอยกวา
1 ภาคเรียน
14.3 การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนผลการ
เรียนจํานวนไมนอยกวา 3 คนแตไมเกิน 5 คน
ขอ 15 การเทียบโอนใหดําเนินการดังนี้
15.1 การเทียบระดับการศึกษา หมายถึงการนําผลการเรียน ความรูและประสบการณที่
ไดจากการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษานอกระบบ ไมแบงระดับมาประเมินเพื่อเทียบเทาการศึกษา
ระดับใดระดับหนึ่ง มี แนวทางการเทียบระดับการศึกษาดังนี้
1) ผู ขอเที ย บระดับ การศึกษาจะตองไมเปน ผูที่กําลังศึ กษาอยูในสถานศึ กษาใน
ระบบ หรือสถานศึกษานอกระบบที่จัดการศึกษาเปนระบบเดียวกันกับการศึกษาในระบบ และเปนผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับที่ต่ํากวาระดับการศึกษาที่ขอเทียบ 1 ระดับ
ผูไมเคยมีวุฒิการศึกษาใดๆ จะขอเทียบระดับการศึกษาไดไมเกินระดับประถมศึกษา
2) ใหสถานศึกษาซึ่งเปนที่ทําการเทียบระดับการศึกษา ดําเนินการเที ยบระดับ
ดวยการประเมินความรูความสามารถ และประสบการณของผูขอเทียบระดับ ดวยวิธีการที่หลากหลายทั้ง
ดวยการทดสอบ การประเมินแฟมผลงาน การสังเกตพฤติกรรมตางๆ ใหครอบคลุมคุณลักษณะของผูเรียน
ทั้งดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่ขอเทียบระดับ
3) ผูผานการประเมินจะไดรับหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับความรูและ
ใบประกาศนียบัตรรับรองระดับความรูของกระทรวงศึกษาธิการ
15.2 การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การนําผลการเรียนซึ่งเปนความรูทักษะ และ
ประสบการณของผูเรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และผล
การศึกษา จากตางสถานศึกษามาประเมินเปนสวนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่กําลัง
ศึกษา มีแนวการดําเนินการดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการของสถานศึกษากําหนดจํานวน
รายวิชา จํานวนหนวยกิต ที่สถานศึกษาจํากัดใหผูเรียนสามารถขอเทียบโอนไดในการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาแตละชวงชั้น ทั้งนี้ผูเรียนจะตองเหลือรายวิชาที่จะตองศึกษาในสถานศึกษาอีกอยางนอย 1 ภาค
เรียน พรอมกับการกําหนดแนวทางและวิธีการเทียบโอนทั้งกรณีเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผูเรียนศึกษากอน
เขาศึกษาในสถานศึกษา และกรณีเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนขออนุญาตไปศึกษาตางสถานศึกษา จะตอง
จัดทําเปนระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยการเทียบโอน
ผลการเรียนดวย
2) สถานศึ ก ษาแต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย นของ
สถานศึ ก ษาให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ กํ า หนดสาระ จั ด สร างเครื่อ งมื อ สํ าหรับ การเที ย บโอนผลการเรี ย น และ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน

ใหผูเรียนในกรณีตอไปนี้
ใหดําเนินการดังนี้

3) คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ทําการเทียบโอนผลการเรียน
กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิม ที่เรียนศึกษามากอนเขาศึกษาในสถานศึกษา

1) ใหดําเนินการใหเสร็จในภาคเรียนแรกที่ผูเรียนเขาศึกษาในสถานศึกษา
2) ใหเทียบโอนผลการเรียนเปนรายวิชา
3) ผูเรียนยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรขอเทียบความรูตามรายวิชาในหลักสูตร
ของสถานศึ กษา ตามจํ า นวนรายวิช าที่ ส ถานศึ กษากําหนดไวในระเบี ย บการเที ย บโอนผลการเรีย นของ
สถานศึกษาใหผูเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารหลักสูตรที่นํามาขอเทียบ และเอกสารการศึกษาที่ไดรับมา
(ถาผูเรียนมี)
4) คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณาหลักสูตรและหลักฐาน
เอกสารเดิมของผูเรียน เพื่อเปรียบเทียบหลักสูตรที่เรียนมากับหลักสูตรของสถานศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบ
ถามีจุดประสงคและเนื้อหาสาระตรงกันไมนอยกวารอยละ 60 ใหรับเทียบโอนได และใหไดระดับผลการ
เรียนตามที่ไดมาในกรณีที่ผูเรียนยายสถานศึกษา แตถาเปนกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาตาง
ระบบ ใหคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนพิจารณาวาควรยอมรับผลการเรียนเดิมหรือไม ถาไมยอมรับก็
ตองประเมินใหใหมดวยวิธีการตางๆ ที่เหมาะสม
5) คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน จัดใหมีการประเมินความรู
ความสามารถ และประสบการณของผูเรียนใหม ตามตัวชี้วัดของรายวิชาที่ผูเรียนขอเทียบในกรณีที่ผูเรียนไม
มีเอกสาร หลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดง หรือหลักสูตรที่ผูเรียนนํามาขอเทียบโอนมีความสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่ขอเทียบไมถึงรอยละ 60 ผูเรียนที่ผานการประเมินจะไดรับการเทียบ
โอนผลการเรียนได โดยไดระดับผลการเรียนตามที่ประเมินได สวนผูที่ไมผานการประเมินจะไมไดรับการ
เทียบโอนผลการเรียน
กรณีผูเรียนขออนุญาตไปศึกษารายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ตางสถานศึกษาหรือขอ
ศึกษาดวยตนเองใหดําเนินการดังนี้
1) ให ดํา เนิ น การโดยผู เรีย นยื่น คํารองไปศึ กษาตางสถานที่ ห รือ ตางรูป แบบต อ
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งจะพิจารณาผลการเรียนและความจําเปนของผูเรียนตามระเบียบการ
จัดการศึกษา 3 รูปแบบ ของสถานศึกษาที่จะจัดการศึกษาในระบบ
2) รายวิชาที่ผูเรียนขอไปศึกษาตางสถานที่ หรือตางรูปแบบตองมีจุดประสงคและ
เนื้อหาสาระสอดคลองกับรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษาที่จะนํามาเทียบโอนไมนอยกวา
รอยละ 60
3) กรณีผูเรียนขอไปศึกษาตางสถานศึกษาหรือระบบที่มีสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนแนนอน ถาเห็นควรอนุญาตใหไปเรียนไดใหมีการประสานงาน เรื่องการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผล และการรับโอนผลการเรียนกอน เมื่อไดตกลงรวมกันเรียบรอยแลวจึงจะอนุญาตเมื่อศึกษาสําเร็จ
ใหรับโอนผลการเรียนไดทันที
4) กรณีผูเรียนขออนุญาตศึกษาดวยตนเอง หรือศึกษาในสถานศึกษาที่ไมสามารถ
ติดตอประสานได ถาคณะกรรมการพิจารณาความจําเปนแลว เห็นควรอนุญาต เมื่อผูเรียนมารายงานผลการ
เรียน ใหคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนทําการเทียบโอนผลการเรียนใหผูเรียน เชนเดียวกัน
กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผูเรียนศึกษามากอนเขาศึกษาในสถานศึกษา

5) คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน รายงานผลการเทียบโอนให
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาใหความเห็นชอบ และเสนอผูบริหารสถานศึกษา
อนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน
หมวดที่ 5 เอกสารหลักฐานการศึกษา
ขอ 16 ใหสถานศึกษาจัดใหมีเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนตางๆ ดังนี้
16.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ. 1) เปนเอกสารบันทึกผลการเรียน
ของผูเรียนตามสาระการเรียนรูกลุมวิชาและกิจกรรมตางๆ ที่ไดเรียนในแตละชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อใหเปนหลักฐานแสดงสถานภาพและความสําเร็จในการศึกษาของผูเรียนแตละคนใชเปนหลักฐาน
ในการสมัครเขาศึกษาตอทํางานหรือดําเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ
16.2 หลั ก ฐานแสดงวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา (ใบประกาศนี ย บั ต ร) (ปพ. 2) เป น เอกสารที่
สถานศึกษาออกใหกับผูสําเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผูเรียน ใหผูเรียนนําไปใชเปนหลักฐาน
แสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน
16.3 แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) เปนแบบรายงานรายชื่อขอมูลของผูสําเร็จ
การศึกษาภาคบังคับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบยืนยันและรับรอง
ความสําเร็จและวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาแตละคน ตอเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
16.4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค (ปพ.4) เปนเอกสารรายงาน
พัฒนาการดานคุณลักษณะของผูเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่
สถานศึ กษากําหนดขึ้น เพื่ อพั ฒ นาผู เรีย นเปน พิเศษ เพื่อการแกปญ หาหรือสรางเอกลักษณ ใหผูเรีย นตาม
วิสัยทัศนของสถานศึกษา เปนการรายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในแตละชั้น สถานศึกษาตองจัดทําเอกสารนี้ใหผูเรียนทุกๆ
คน ควบคูกับระเบียนแสดงผลการเรียนของผูเรียน เพื่อนําไปใชเปนหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผูเรียน
เพื่อประกอบในการสมัครศึกษาตอหรือสมัครทํางาน
16.5 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน (ปพ. 5) เปนเอกสารสําหรับผูสอนใช
บันทึกเวลาเรียน ขอมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน ขอมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูเรี ย นแต ล ะคนที่ เรี ย นในห องเรีย นกลุ ม เดี ย วกั น เพื่ อใช เป น ข อมู ล ในการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นการสอน
ปรับปรุง แกไข สงเสริม และตัดสินผลการเรียนของผูเรียน รวมทั้งใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน
สภาพการเรียน การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนแตละคน
16.6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ. 6) เปนเอกสารสําหรับ
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในดานตางๆ และขอมูลอื่นๆ ของผูเรียน
16.7 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ. 7) เปนเอกสารที่สถานศึกษาออกใหผูเรียนเปนการ
เฉพาะกิจเพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผูเรียนเปนการชั่วคราว ทั้งกรณีผูเรียนยังไมสําเร็จการศึกษา
และสําเร็จการศึกษาแลว
16.8 ระเบียนสะสม (ปพ. 8) เปนเอกสารสําหรับบันทึกขอมูลเกี่ยวกับพัฒ นาการและ
ผลงานดานตาง ของผูเรียนทั้งที่สถานศึกษาและที่บาน เพื่อประโยชนในการแนะแนวผูเรียนในทุกๆ ดาน
16.9 สมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ. 9) เปนสมุดบันทึกผลการเรียนรูที่สถานศึกษาจัดทํา
ขึ้นเพื่อบันทึกรายการรายวิชาตางๆ ที่ผูเรียนจะตองเรียนในแตละชั้น ตามโครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา
พรอมดวยผลการประเมินการเรียนของแตละรายวิชา และสถานศึกษาออกใหผูเรียนสําหรับใชศึกษาและนํา

แสดงให บุคคลหรือหนวยงานที่ส นใจไดทราบโครงสรางหลั กสู ตรและรายละเอียดของรายวิชาตางๆ ของ
สถานศึกษา พรอมดวยผลการเรียนของผูเรียนจากการเรียนแตละรายวิชา กรณี ที่ผูเรียนยายสถานศึกษา
ขอมูลในสมุดบันทึกผลการเรียนรูจะเปนประโยชนในการนําไปใชเปนขอมูลในการเทียบโอนผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดิมไปเปนผลการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหม
หมวดที่ 6 บทเฉพาะกาล
ขอ 17 ในกรณีนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งควรจะ
จบหลักสูตรในปการศึกษา 2553 หรือกอนปการศึกษา 2553 แตไมสามารถจบหลักสูตรไดตาม
กําหนดใหใชระเบียบฉบับนี้
ขอ 18 ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษารักษาการใหเปนไป
ตามระเบียบนี้
ขอ 19 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไข ใหเสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติและให
ความเห็นชอบกอนนําไปใช
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
.......................................................
(นางปยะวดี สุริฉาย)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบานกลาง พุทธศักราช 2553
(ปรับปรุง พ.ศ.2562)
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การประเมินผลการเรียนรู 8 กลุมสาระ
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
การประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน
เกณฑการตัดสินการเลื่อนชั้น และจบหลักสูตร
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู
เปาหมายสําคัญของการประเมินผลการเรียนหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรูในแตละรายวิชา ของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ โดยการนําผลการประเมิน ไปใชเป นขอมูลในการ
ปรับ ปรุง แกไข สงเสริมการเรียนรูและพัฒ นาการของผูเรียนโดยตรง นําผลไปปรับปรุงแกไขผลการจั ด
กระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งนําไปใชในการพิจารณาตัดสินความสําเร็จทางการศึกษา
ของผูเรียน ตลอดจนความสําเร็จของผูสอนอีกดวย
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบานกลาง
ประกอบดวย

สวนที่ 1

การประเมินผลการเรียนรูตามกลุม สาระการเรียนรู 8 กลุม

การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม โรงเรียนไดดําเนินการประเมินผลใน
ลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้
1. การประเมินผลกอนเรียน
การประเมิ น ผลก อ นเรี ย น กํ าหนดให ค รูผู ส อนในแต ล ะรายวิ ช าทุ ก กลุ ม สาระการเรี ย นรู ที่ ต อ ง
ประเมิ น ผลก อนเรีย น เพื่ อหาสารสนเทศของผู เรีย นในเบื้ องต น สํ าหรับ นํ าไปจั ด กระบวนการเรีย นรู ให
สอดคลองกับพื้นฐานของผูเรียน ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตจะไมนํา
ผลการประเมินนี้ไปใชในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน การประเมินผลกอนเรียนประกอบดวยการประเมิน
ดังตอไปนี้
1.1 การประเมินความพรอมและพื้นฐานของผูเรียน
เปนการตรวจสอบความรู ทักษะ และความพรอมตางๆ ของผูเรียนที่เปนพื้นฐานของเรื่องใหมๆ ที่
ผูเรียนตองเรียนโดยใชวิธีการที่เหมาะสม เพื่อจะไดทราบวาผูเรียนมีความพรอมและพื้นฐานที่จะเรียนทุกคน
หรือไม แลวนําผลการประเมินมาปรับปรุง ซอมเสริม หรือเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมและพื้นฐานพอเพียง
ทุกคนซึ่งจะชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนไดเปนอยางดี การประเมินพื้นฐานและความพรอม
ของผูเรียนกอนเรียน จึงมีความสําคัญและจําเปนที่ผูสอนทุกคนจะตองดําเนินการ เพื่อเตรียมผูเรียนให มี
ความพรอมในการเรียนทุกครั้งจะทําใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดหวัง
ความสําเร็จไดอยางแนนอน
การประเมินความพรอมและพื้นฐานของผูเรียนกอนเรียนมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) วิเคราะหความรูและทักษะที่เปนพื้นฐานกอนเรียน
2) เลือกวิธีการและจัดทําเครื่องมือสําหรับประเมินความรู และทักษะพื้นฐานอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
3) ดําเนินการประเมินความรูและทักษะพื้นฐานของผูเรียน
4) นําผลการประเมินไปดําเนินการปรับปรุงผูเรียนใหมีความรูและทักษะพื้นฐานอยางพอเพียงกอน
ดําเนินการสอน
5) จัดการเรียนการสอนในเรื่องที่จัดเตรียมไว

1.2 การประเมินความรอบรูในเรื่องที่จะเรียนกอนการเรียน
เปนการประเมินผูเรียนในเรื่องที่จะทําการสอน เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนมีความรูและทักษะในเรื่องที่
จะเรียนนั้นมากนอยเพียงไร เพื่อนําไปเปนขอมูลเบื้องตนของผูเรียนแตละคนวา เริ่มตนเรียนเรื่องนั้นๆ โดย
มีความรูเดิมอยูเทาไรเพื่อจะไดนําไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนภายหลัง การเขารวมกิจกรรมการเรียนตาม
แผนการเรียนรูแ ลว วาเกิดพัฒนาการหรือเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้นหรือไมเพียงไร ซึ่งจะทําใหทราบถึงศักยภาพ
ในการเรี ย นรูของผู เรี ย น และประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด กิจ กรรมการเรีย น ซึ่ งจะใช เป น ประโยชน ในการ
สนองตอบการเรี ย นรู ข องผู เรี ย นแต ล ะคนแต ล ะกลุ ม ต อ ไป แต ป ระโยชน ที่ เกิ ด ขึ้ น ในเบื้ อ งต น ของการ
ประเมิ น ผลก อนเรีย น ก็ คือผู ส อนสามารถนําผลการประเมิน ไปใชเป น ขอมูล ในการจัดเตรีย ม วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับความรูเดิมของผูเรียนวาตองจัดอยางเขมขนหรือมากนอยเพียงไร จึงจะทํา
ให แผนการเรีย นรูมีป ระสิ ทธิภ าพ สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพั ฒ นาการตางๆ ตามตัว ชี้วัด
ดวยกันทุกคน ในขณะที่ไมทําใหผูเรียนมีพื้นความรูเดิมอยูแลวเกิดความรูสึกเบื่อหนาย และเสียเวลาเรียนใน
สิ่งที่ตนรูแลว การประเมินความรอบรูกอนเรียนมีขั้นตอนการปฏิบัติเหมือนกับการประเมินความพรอมและ
พื้นฐานของผูเรียนตางกันเฉพาะความรู ทักษะที่จะประเมินเทานั้น
2. การประเมินระหวางเรียน
การประเมินระหวางเรียนเปนการประเมินที่มุงตรวจสอบพัฒนาการของผูเรียนวาบรรลุจุดประสงค
การเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่ครูไดวางแผนไวหรือไม เพื่อนําสารสนเทศที่ไดจากการประเมินไปสูการ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของผูเรียน และสงเสริมผูเรียนใหมีความรูความสามารถและเกิดพัฒนาการสูงสุด
ตามศักยภาพ
การประเมินผลระหวางเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 วางแผนการเรียนรูและการประเมินผลระหวางเรียน ผูสอนจัดทําแผนการเรียนรู กําหนด
แนวทางการประเมินผลใหสอดคลองกับตัวชี้วัด ซึ่งในแผนการเรียนรูจะระบุภาระงานที่จะทําใหผูเรียนบรรลุ
ตามตัวชี้วัดอยางเหมาะสม
2.2 เลือกวิธีการประเมินที่สอดคลองกับภาระงานหรือกิจกรรมหลักที่กําหนดใหผูเรียนปฏิบัติ
ทั้งนี้วิธีการประเมินที่เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการประเมินระหวางเรียน ไดแก การประเมินจากสิ่งที่ผูเรียน
ไดแสดงใหเห็นวามีความรู ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคอันเปนผลจากการ
เรียนรู ตามที่ผูสอนไดจัดกระบวนการเรียนรูใหวิธีการประเมินที่ผูสอนสามารถเลือกใชในการประเมินระหวาง
เรียน มีดังนี้
1) การประเมินดวยการสื่อสารสวนบุคคล ไดแก
(1) การถามตอบระหวางทํากิจกรรมการเรียน
(2) การพบปะสนทนาพูดคุยกับผูเรียน
(3) การพบปะสนทนาพูดคุยกับผูเกี่ยวของกับผูเรียน
(4) การสอบปากเปลาเพื่อประเมินความรู ความเขาใจ และทัศนคติ
(5) การอานบันทึกเหตุการณตางๆ ของผูเรียน
(6) การตรวจแบบฝกหัดและการบาน พรอมใหขอมูลปอนกลับ
2) การประเมินจากการปฏิบัติ (Performance Assessment)
เปนวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติเพื่อใหไดขอมูล
สารสนเทศวา ผูเรียนเกิดการเรียนรูมากนอยเพียงใด
การประเมินการปฏิบัติผูสอนตองเตรียมการในสิ่งสําคัญ 2 ประการ คือ

(1) ภาระงานหรือกิจกรรมที่จะใหผูเรียนปฏิบัติ (Tasks)
(2) เกณฑการใหคะแนน (Rubrics)
วิธีการประเมินการปฏิบัติจะเปนไปตามลักษณะงาน ดังนี้
ก. ภาระงานหรือกิ จกรรมที่ผูส อนกําหนดใหผูเรียนทําเปน รายบุคคล/กลุม จะประเมิน
วิธีการทํางานตามขั้นตอนและผลงานของผูเรียน
ข. ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผูเรียนปฏิบัติเปนปกติในชีวิตประจําวันจะประเมินดวยวิธีการ
สังเกต จดบันทึกเหตุการณเกี่ยวกับผูเรียน
ค. การสาธิต ไดแก การใหผูเรียนแสดงหรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนด เชน การใช
เครื่องมือปฏิ บัติ งาน การทํ ากายบริห าร การเลน ดนตรี จะประเมินวิธีการและขั้น ตอนในการสาธิต ของ
ผูเรียนดวยวิธีการสังเกต
ง. การทําโครงงาน การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหผูสอน
ตองมอบหมายใหผูเรียนไดปฏิบัติโครงงานอยางนอย 1 โครงงานในทุกชวงชั้น ดังนั้นผูสอนจึงตองกําหนด
ภาระงานในลักษณะของโครงงานใหผูเรียนปฏิบัติในรูปแบบหนึ่ง ใน 4 รูปแบบตอไปนี้
(1) โครงงานสํารวจ
(2) โครงงานสิ่งประดิษฐ
(3) โครงงานแกปญหาหรือการทดลองศึกษาคนควา
(4) โครงงานอาชีพ
วิธีการประเมินผลโครงงาน ใชการประเมิน 3 ระยะ คือ
1) ระยะกอนทําโครงงาน โดยประเมินความพรอมดานการเตรียมการ และความเปนไปได
ในการปฏิบัติงาน
2) ระยะทําโครงงาน โดยประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน วิธีการและขั้นตอนกําหนดไว
และการปรับปรุงงานระหวางปฏิบัติงาน
3) ระยะสิ้ น สุ ดการทํ า โครงงาน โดยประเมิ น ผลงานและวิธีการนํ าเสนอผลการดําเนิ น
โครงงาน
การกําหนดใหผูเรียนทําโครงงาน สามารถทําได 3 แบบ คือ
1) โครงงานรายบุคคล เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกปฏิบัติงานตามความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ
2) โครงงานกลุ ม เป น การทํ า โครงงานขนาดใหญ แ ละซั บ ซ อ นต อ งให ผู เ รี ย นที่ มี
ความสามารถตางกันหลายดานชวยกันทํา การประเมินโครงงานควรเนนการประเมินกระบวนการกลุม
3) โครงงานผสมระหวางรายบุคคลกับกลุม เปนโครงงานที่ผูเรียนทํารวมกัน แตเมื่อเสร็จ
งานแลวใหแตละคนรายงานผลดวยตนเอง โดยไมตองไดรับการชวยเหลือจากสมาชิกในกลุม
ในการประเมิ นการปฏิบัติ งานดังกลาวมาข างตน ผูสอนจําเป นต องสรางเครื่องมื อเพื่อใช
ประกอบการประเมินการปฏิบัติ เชน
- แบบวัดภาคปฏิบัติ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบตรวจสอบรายการ
- เกณฑการใหคะแนน (Rubrics)
เปนตน

3) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
การประเมินสภาพจริง เปนการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง
โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติจะเปนงาน หรือสถานการณที่เปนจริง (Real life) หรือ
ใกล เคี ย งกั บ ชี วิ ต จริ ง จึ ง เป น งานที่ มี ส ถานการณ ซั บ ซ อ น (Complexity) และเป น องค ร วม (Holistic)
มากกวางานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป
วิธีการประเมินสภาพจริงไมมีความแตกตางจากการปฏิบัติ (Performance Assessment)
เพียงแตอาจมีความยุงยากในการประเมินมากกวา เนื่องจากเปนสถานการณจริง หรือตองจัดสถานการณให
ใกลจริง แตจะเกิดประโยชนกับผูเรียนมาก เพราะจะทําใหทราบความสามารถที่แทจริงของผูเรียนวา มี
จุดเดนและขอบกพรองในเรื่องใด อันจะนําไปสูการแกไขที่ตรงประเด็นที่สุด
4) การประเมินดวยแฟมสะสมงาน (Portfolio Assessment)
การประเมินดวยแฟมสะสมงาน เปนวิธีการประเมินที่ชวยสงเสริมใหการประเมินตามสภาพ
จริงมีความสมบูรณสะทอนศักยภาพที่แทจริงของผูเรียนมากขึ้น โดยการใหผูเรียนไดเก็บรวบรวม (Collect)
ผลงานจากการปฏิบัติจริงทั้งในชั้นเรียนหรือในชีวิตจริงที่เกี่ยวของกับการเรียนรูตามสาระการเรียนรูตางๆ มา
จัดแสดงอยางเปนระบบ (Organized) โดยมีจุดประสงคเพื่อสะทอนใหเห็น (Reflect) ความพยายาม เจต
คติ แรงจูงใจ พัฒนาการ และความสัมฤทธิ์ผล (Achievement) ของการเรียนรูของผูเรียน การวางแผน
ดําเนินงาน การประเมินดวยแฟมผลงานที่สมบูรณจะชวยใหผูสอนสามารถประเมินจากแฟมสะสมงานแทน
การประเมินจากการปฏิบัติจริง
การประเมินดวยแฟมสะสมงานมีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้
1) กําหนดโครงสรางของแฟมสะสมงานจากวัตถุประสงคของแฟมสะสมงานวา ตองการ
สะทอนสิ่งใดเกี่ยวกับความสามารถและพัฒ นาการของผูเรียน ทั้งนี้อาจพิจารณาจากตัวชี้วัดตามสาระการ
เรียนรูที่สะทอนไดจากการใหผูเรียนจัดทําแฟมสะสมงาน
2) กํ า หนดวิธี การเก็ บ รวบรวมผลงานให ส อดคลองกับ วัตถุป ระสงค ของแฟ มสะสมงาน
เพื่อใหผูเรียนไดทําแฟมสะสมงาน
3) กํ า หนดให วิ ธี การประเมิ น งานเพื่ อพั ฒ นาชิ้ น งาน ซึ่งสงผลถึงการพั ฒ นาผูเรีย นให มี
ความสามารถสูงสุด ทั้งนี้ครูควรจัดทําเกณฑการใหคะแนน (Rubrics) สําหรับใหผูเรียนนําไปใชเปนขอชี้นํา
ในการพัฒนางาน
4) สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการพัฒนางาน โดยมีสวนรวมในการประเมินจากทุกฝาย
แล ว นํ าข อมู ล ที่ ส อดคล องกั น ไปเป น สารสนเทศหลัก ในการใหขอมูล ปอนกลับ (Feedback) สํ าหรั บ ให
ผูเรียนใชในการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
5) จัดใหมีการนําเสนอผลงานที่ไดสะสมไว โดยใชวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งผูสอนและผูเรียน
ควรวางแผนรวมกันในการคัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด ทั้งนี้การนําเสนอชิ้นงานแตละชิ้นควรมีหลักฐานการพัฒนา
งานและการประเมินผลงานดวยตนเอง เกณฑการประเมินผลงานประกอบไวดวย ในการใชวิธีการประเมิน
โดยแฟ มสะสมงาน ผู ส อนควรคํ านึ งด ว ยวาแฟ ม สะสมงานมีห ลายประเภท การเลือกใชแฟ ม สะสมงาน
ประเภทใด ควรคํานึงถึงรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาแฟมสะสมงานใหเหมาะสม เพื่อใหแฟมสะสมงาน
ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียนดวย

2.3 กําหนดสัดสวนการประเมินระหวางเรียนกับการประเมินผลปลายภาคเรียน หรือปลายป
การประเมิ น ระหว างเรี ย นมี วั ต ถุ ป ระสงค สํ า คั ญ เพื่ อ มุ งนํ า สารสนเทศ มาพั ฒ นาผู เรี ย นและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการจัดการเรียนของผู เรีย น การประเมิน ระหวางเรียนที่ดําเนิน การอยางถูกต อง เข มงวด และ
จริงจัง จะใหผลการประเมินที่สะทอนภาพความสําเร็จ และศักยภาพของผูเรียนไดถูกตอง สมบูรณ และ
นาเชื่ อถื อ ดั งนั้ น ควรให น้ํ าหนั กความสําคัญ ของการประเมิน ระหวางเรียนในสัด สวนที่มากกวา การ
ประเมินตอนปลายภาคเรียนหรือปลายป ทั้งนี้โดยคํานึงถึงธรรมชาติของรายวิชาและตัวชี้วัดเปนสําคัญ แต
อย างไรก็ ต ามในการประเมิ น เพื่ อตั ด สิ น ผลการเรีย นรายวิช าปลายภาคเรีย นหรือปลายป ตองนํ าผลการ
ประเมินระหวางเรียนไปใชในการตัดสินผลการเรียนดวย ทั้งนี้ใหเปนไปตามสัดสวนและแนวดําเนินการใน
ระเบียบที่สถานศึกษาผูกําหนด
2.4 จัดทําเอกสารบันทึกขอมูลสารสนเทศของผูเรียน ผูสอนตองจัดทําเอกสารบันทึก
ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผลระหวางเรียนอยางเปนระบบชัดเจน เพื่อใชเปนแหลงขอมูลในการ
ปรับปรุง แกไข สงเสริมผูเรียน ใชเปนหลักฐานสําหรับการสื่อสารกับผูเกี่ยวของและใชเปนหลักฐานสําหรับ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูสอน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสและความยุติธรรมในการประเมิน ทั้งนี้ให
เปนไปตามระเบียบที่สถานศึกษากําหนด
ขอมูลหลักฐานการประเมินระหวางที่พึงแสดง ไดแก
1) วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
2) ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถของผูเรียนตามวิธีการประเมิน เชน บันทึกการสังเกต
พฤติกรรม บันทึกคะแนนจากผลการประเมินชิ้นงาน บันทึกคะแนนการประเมินโครงงาน บันทึกเกี่ยวกับ
การประเมินแฟมสะสมงาน เปนตน
3. การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน
การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนเปนการประเมิน เพื่อมุงตรวจสอบความสําเร็จของผูเรียนเมื่อ
ผานการเรียนรูในชวงเวลาหนึ่ง หรือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาปลายป/ปลายภาคประกอบดวย
3.1 การประเมินหลังเรียน
เป น การประเมิ น ผูเรีย นในเรื่องที่ไดเรีย นจบแลว เพื่อ ตรวจสอบวาผู เรีย นเกิ ด การ
เรี ย นรู ต ามตั ว ชี้ วั ด ที่ ค าดหวั งหรื อ ไม เมื่ อ นํ าไปเปรี ย บเที ย บกั บ ผลการประเมิ น ก อ นเรีย นว า ผู เรีย นเกิ ด
พั ฒ นาการขึ้น มากน อยเพี ย งไร ทํ าให ส ามารถประเมิน ได วาผู เรีย นมี ศักยภาพในการเรีย นรูเพี ยงไร และ
กิจกรรมการเรียนที่จัดขึ้นมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเรียนอยางไร ขอมูลจากการประเมินภายหลังการ
เรียน สามารถนําไปใชประโยชนไดมากมาย ไดแก
1) ปรับปรุงแกไขซอมเสริมผูเรียนใหบรรลุตัวชี้วัด หรือจุดประสงคของการเรียน
2) ปรับปรุงแกไขวิธีเรียนของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) ปรับปรุงแกไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การประเมินหลังเรียนนี้ ถาจะใหสอดคลองกับการประเมินกอนเรียนเพื่อการ
เปรียบเทียบพัฒนาการของผูเรียนสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน ควรใชวิธีการและเครื่องมือประเมินชุดเดียวกัน
หรือคูขนานกัน

3.2 การประเมินผลการเรียนปลายภาค
เปนการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในการเรียนรายวิชาตางๆ ตาม
ตัว ชี้วัด การประเมิ น ผลนี้ น อกจากจะมี จุดประสงคเพื่อการสรุป ตัดสิน ความสําเร็จของผูเรีย น ในแตล ะ
รายวิช า รายภาค เป นสํ าคัญ แลว ยังใชเปน ขอมู ลสําหรับ ปรับ ปรุงแกไข ซ อมเสริมผูเรียนที่ ไมผ านการ
ประเมินตัวชี้วัดของแตละรายวิชา ใหเกิดพัฒนาการและมีผลการเรียนตามตัวชี้วัดอยางครบถวนสมบูรณดวย
การประเมิ นผลการเรีย นปลายภาค สามารถใชวิธีการและเครื่องมือการประเมิ นได
อยางหลากหลาย ใหสอดคลองกับตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ กิจกรรมและชวงเวลาในการประเมิน อยางไรก็ดี
เพื่อใหการประเมินผลการเรียนดังกลาวมีสวนที่เกี่ยวของสัมพันธและสนับสนุนการเรียนการสอน จึงใหนําผล
การประเมินผลระหวางเรียนไปใชเปนขอมูลในการประเมินผลการเรียนปลายภาค โดยสัดสวนการประเมินผล
ระหวางเรียนมากกวาการประเมินผลปลายภาคเรียน

วิธีการปฏิบัติการประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม

การดําเนินการประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม โรงเรียนไดกําหนดวิธีการปฏิบัติดังนี้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการรวมกันกําหนดหลักการประเมินผล 8 กลุมสาระ ดังนี้
1. ทุกกลุมสาระใหมีการประเมินผลทุกรายวิชาใหครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ
และคุณลักษณะ โดยมีการประเมินผลดังนี้
1.1 การประเมินผลกอนเรียน
1.1.1 ประเมิ น ผลก อนเรี ย นเพื่ อตรวจสอบความพร อมและพื้ น ฐานของผู เรี ย นและจั ด
กิจกรรมซอมเสริมเพื่อใหมีความรูพื้นฐานเพียงพอที่จะเรียน
1.1.2 ประเมิน กอนเรียนเพื่อตรวจสอบความรอบรูในเนื้ อหา และทั กษะที่ จะเริ่มเรีย น
เพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบผลการเรียนหลังเรียน แสดงการพัฒนาการของผูเรียน
1.1.3 การประเมินผลระหวางเรียน ใหมีการประเมินผลเปนระยะๆ และสอดคลองกับ
ตั ว ชี้ วั ด โดยใช ก ารประเมิ น ผลตามสภาพจริ งด ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายทั้ งวิ ธี ก ารวั ด เครื่ อ งมื อ และ
แหลงขอมู ล เพื่ อมุ งตรวจสอบพั ฒ นาการของผู เรีย น และนําผลการประเมิ น ไปปรับ ปรุงแก ไขจนผู เรีย น
สามารถบรรลุตามเกณฑขั้นต่ําที่กําหนดไว โดยใชวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล
ในกรณีที่ผูเรียนตองการพัฒนาปรับปรุงผลการเรียนใหสูงขึ้น ใหผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาปรับปรุง
แกไขผลงาน/ชิ้นงานตนเองจนเต็มศักยภาพของผูเรียนภายในเวลาที่กําหนดให
1.1.4 การประเมินรายภาค ในการประเมินผลปลายภาคสามารถประเมินจากการปฏิบัติ
การสื่อสาร เช น การสั มภาษณ จ ากผลงาน / ชิ้ น งาน โครงงานหรือแบบทดสอบ ทั้ งนี้ ให สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
2. การกําหนดสัดสวนระหวางเรียนกับการประเมินปลายภาค ใหกลุมสาระการเรียนรูแตละกลุม
รวมกันกําหนดตามหลักการที่คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการดังนี้
2.1 การประเมินผลระหวางเรียน ใหมีการประเมินผลไมนอยกวารอยละ 60 ของการ
ประเมินผลทั้งหมด ยกเวนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ใหมีการประเมินผลไมนอยกวารอยละ 70
2.2 การประเมินผลระหวางเรียนและการประเมินผลปลายภาค ใหมีการประเมินทั้งดาน
ความรู ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะ
2.3 ในรายวิชาเดียวกันใหมีการกําหนดสัดสวนระหวางเรียนกับปลายภาค และวางแผน
ประเมินผลตลอดภาคเรียนรวมกัน

2.4 ในกรณีที่มีการประเมินผลดวยแบบทดสอบ ใหมีการประเมินโดยใชวิธีการใหผูเรียน
ตอบแบบทดสอบอัตนัย โดยมีการใหคะแนนคิดเปนรอยละ 70 ของการทดสอบครั้งนั้น
3. การจัดทําเอกสารบันทึกขอมูลสารสนเทศของผูเรียน ประกอบดวย
3.1 ผูสอนแตละรายวิชาจัดทําแผนการประเมินผลในรายวิชาของตนเองตลอดภาคเรียน
โดยมีหัวขอดังนี้
1) การประเมินผลกอนเรียน
2) การประเมินระหวางเรียน
3) การประเมินปลายภาค
4) อัตราสวนน้ําหนักคะแนนระหวางความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) และ
คุณลักษณะ (A) และรายละเอียดน้ําหนักคะแนนของแตละตัวชี้วัด พรอมทั้งระบุวิธีการวัด เครื่องมือวัด
และประเมินผลในแตละตัวชี้วัด
5) กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค ประกอบดวย คุณลักษณะตามธรรมชาติ
วิชา และคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา ทั้งนี้ใหใชแบบสรุปผลการประเมินตามแบบบันทึกที่
แนบทายคูมือนี้
3.2 จัดทําแบบบันทึกขอมูลผลการประเมินที่แสดงสารสนเทศของผูเรียน ทั้งนี้เพื่อใชเปน
แหลงขอมูลในการปรับปรุงแกไข สงเสริมผูเรียน และใชเปนหลักฐานสําหรับสื่อสารกับผูเกี่ยวของ และใช
เปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูสอน ดังนั้นขอมูลควรแสดงถึงรองรอยการพัฒนา พรอม
ระบุขอสังเกตที่เนนขอคนพบที่เปนจุดเดนและจุดดอยของผูเรียนเปนรายบุคคล ทั้งระหวางเรียนและปลาย
ภาค
3.3 จัดทําแบบบัน ทึกการประเมินความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และเขีย น
เพื่อแสดงรองรอยหลักฐานการพัฒนาความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และเขียน และสรุปผลการ
ประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินแนบทายคูมือนี้
3.4 จัดทําแบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อแสดงรองรอยหลักฐาน
การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน และสรุปผลการประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินแนบทายคูมือนี้
3.5 นําผลการประเมินจากขอ 3.2, 3.3 และ 3.4 มาสรุปและบันทึกลงในแบบ ปพ.5
4. การตัดสินผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม
4.1 การตัดสินผลการเรียนใหนําผลการประเมินระหวางเรียนรวมกับผลการประเมิน ปลาย
ภาค โดยใชเกณฑดังนี้
ตารางแสดงคะแนน และระดับผลการเรียน
ชวงคะแนนเปนรอยละ
ความหมาย
ระดับผลการเรียน
80 - 100
ผลการเรียนดีเยี่ยม
4
75 - 79
ผลการเรียนดีมาก
3.5
70 - 74
ผลการเรียนดี
3
65 - 69
ผลการเรียนคอนขางดี
2.5
60 - 64
ผลการเรียนนาพอใจ
2
55 - 59
ผลการเรียนพอใช
1.5
50 - 54
ผลการเรียนผานเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด
1
0 - 49
ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด
0

เมื่อครูผูสอนตัดสินผลการเรียนแลวใหดําเนินการดังนี้
ส งผลการตั ด สิ น ให อ นุ ก รรมการกลุ ม สาระพิ จ ารณาให ก ารเห็ น ชอบ / แก ไข แล ว ส งให
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนําเสนอผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการ
เรียนสงผลการเรียนให ครูที่ปรึกษากรอกผลการเรียนลงในแบบ ปพ.6 และนายทะเบียนวัดผลกรอกในแบบ
ปพ.1
5. การใหผลการเรียน “ร”
5.1 การใหผลการเรียน “ร” หมายถึง ผูเรียนที่มีลักษณะดังนี้
1) ผูเรียนไมไดรับการประเมิน หรือประเมินแลวไมผานเกณฑระหวางเรียน
2) ผูเรียนไมไดรับการประเมินปลายภาค
5.2 วิธีการใหผลการเรียน “ร” เมื่อผูสอนพบวาผูเรียนไมไดเขารับการประเมินผลระหวาง
เรียนหรือปลายภาค ใหผูสอนรายงานพรอมหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอผูบริหารเพื่ออนุมัติผลการ
เรียน “ร” แลวประกาศผลใหนักเรียนทราบ
6. การใหผลการเรียน “มส”
6.1 การใหผลการเรียน “มส” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 ของเวลา
ทั้งหมด
6.2 วิธีการใหผลการเรียน “มส” ใหผูสอนรายงานพรอมแนบเวลาเรียนของผูเรียน
เสนอผูบริหารเพื่ออนุมัติผลการเรียน “มส” กอนประเมินผลปลายภาค 2 สัปดาห
7. การแกไข “0”
7.1 ผูเรียนนําใบแจงความจํานงการแกไข “0” พบครูผูสอนประจําวิชา
7.2 ผูสอนดําเนินการพัฒนาผูเรียนในผลการเรียนรูที่ไมผานเกณฑ จนผูเรียนสามารถ
บรรลุผลตามเกณฑที่กําหนดไว โดยใหผลการเรียนไมเกิน “1”
7.3 ผูสอนรวบรวมและสรุปผลการแกไข “0” ไปยังงานวัดผลของโรงเรียนเพื่อเสนอตอ
ผูบริหารอนุมัติ และแจงผูเกี่ยวของ
8. การแกไข “ร”
8.1 ผูเรียนนําใบแจงความจํานงการแกไข “ร” พบครูผูสอนประจําวิชา
8.2 ผูสอนดําเนินการตามสาเหตุของผลการเรียน “ร” นัน้ ๆ โดยใหผลการเรียนตาม
เกณฑขอ 4
8.3 ผูสอนรวบรวมและสรุปผลการแกไข “ร” ไปยังงานวัดผลของโรงเรียนผานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ เพื่อเสนอตอผูบริหารอนุมัติ แลวแจงผูเกี่ยวของ
9. การแกไข “มส”
9.1 ผูเรียนนําใบแจงความจํานงไปพบครูผูสอนประจําวิชา
9.2 ผูสอนพิจารณาวาผูเรียนมีขอบกพรองอะไร ใหดําเนินการพัฒนาแกไขในสิ่งนั้นจน
บรรลุเกณฑขั้นต่ําที่กําหนดไว โดยใหผลการเรียนไมเกิน “1”
9.3 ผูสอนรวบรวมและสรุปผลการแกไข “มส” สงงานวัดผลของโรงเรียนผานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ เพื่อเสนอผูบริหารอนุมัติ แลวแจงผูเกี่ยวของ
10. การแกไข “0” “ร” และ “มส” ใหดําเนินการแกไขใหเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห
หลังจากไดรับแจงประกาศของงานวัดผลโรงเรียน

สวนที่ 2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เรี ย นเป น กิ จ กรรมที่ ส ถานศึ กษาไดให ผูเรีย นในทุ กระดั บ ชั้น การศึก ษาไดพั ฒ นา
ความสามารถของตนเองตามความถนัดและความสนใจใหเต็มศักยภาพ โดยมุงเนนการพัฒนาองครวมของ
ความเปนมนุษยทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยรวมของ
สถานศึกษา มีการดําเนิน การอยางมีเป าหมายชัด เจน มีรูป แบบ และวิธีการที่ครูที่ป รึกษากิจกรรมและ
ผูเรียนรวมกันกําหนด ผูเรียนตองผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามที่สถานศึกษากําหนด จึง
จะผานเกณฑการประเมินระดับชั้น
1. ลักษณะกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน 3 ลักษณะ คือ
1.1 กิ จ กรรมแนะแนว เป น กิ จ กรรมที่ ส งเสริ ม และพั ฒ นาความสามารถของผูเรีย นให
เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสรางทักษะชีวิต
วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งครูทุกคนตองทําหนาที่
แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทํา
1.2 กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจรตั้งแต
ศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางานรวมกัน
อยางเปนกลุม ไดแก โครงงาน กิจกรรมตามความสนใจชุมนุมวิชาการ กิจกรรมพัฒ นานิสัยรักการอาน
การคิ ด วิ เ คราะห และเขี ย น กิ จ กรรมสาธารณประโยชน ลู ก เสื อ เนตรนารี ยุ ว กาชาด และ
ผูบําเพ็ญประโยชน และกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
1.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตน
ให เป น ประโยชน ตอสั งคม ชุ มชน และทองถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตางๆ กิจกรรม
สรางสรรคสังคม
2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม
1) ผูรับผิดชอบกิจกรรมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนตามจุดประสงคของแตละ
กิจกรรม โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลการปฏิบัติกิจกรรมดวยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง
2) ผูรับผิดชอบกิจกรรมตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนวาเปนไปตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนดไวหรือไม
3) ตัด สิน ให ผูเรียนที่ ผานจุ ดประสงคสํ าคั ญของกิจกรรม มีผ ลงานชิ้น งานหรือหลักฐาน
ประกอบและมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ ใหเปนผูผานการประเมินผลการรวมกิจกรรม ผูเรียนที่มี
ผลการประเมินบกพรองในเกณฑใดเกณฑหนึ่ง จะเปนผูไมผานการประเมินผลการรวมกิจกรรม จะตองซอม
เสริมขอบกพรองใหผานเกณฑกอน จึงจะไดรับการตัดสินใหผานกิจกรรม
3. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเลื่อนชั้น/จบหลักสูตร
เปนการประเมินสรุปผลการผานกิจกรรมตลอดปการศึกษาของผูเรียนแตละคนเพื่อนําผลไป
พิจารณาตัดสินการเลื่อนชั้น โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
3.1 คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งรวบรวมผลการประเมินแตละกิจกรรมมาตัดสินตามเกณฑ
การตัดสินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และรายงานผลตอผูปกครอง

3.2 คณะกรรมการสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3.3 ผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาตัดสินอนุมัติผลการประเมินรายภาค
3.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ รวบรวมผลการประเมินรายภาค ตัดสิน
ผลการเลื่อนชั้น/จบหลักสูตร เสนอผูบริหารอนุมัติ
4. เกณฑตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4.1 เกณฑการตัดสินรายกิจกรรมพิจารณาจาก
1) เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
2) ผูเรียนมีพฤติกรรมดานการเรียนรูไมนอยกวารอยละ 70
3) ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมและผานจุดประสงคสําคัญของแตละกิจกรรมกําหนด ทุกขอ
4.2 ผูเรียนตองผานเกณฑ ขอ 4.1 ถือวาผานรายกิจกรรม
4.3 เกณฑการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูเรียนตองไดรับผลการประเมินผานทั้งกิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนถือวาผานกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
4.4 เกณฑการผานเลื่อนชั้น / จบหลักสูตร ผูเรียนตองไดรับผลการประเมิน ผาน ทุกกิจกรรม
รายภาค
5. แนวทางการซอมเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
5.1 กรณี ไม ผ านเนื่ องจากเวลาเข ารว มกิจ กรรมไม ครบ คณะกรรมการพั ฒ นาและการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กําหนดกิจกรรมใหผูเรียนไปปฏิบัติตามเวลาที่กําหนด ภายใตการควบคุมดูแล
ของที่ปรึกษากิจกรรมนั้นๆ จนกวาผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมนั้นได อาจารยประจํากิจกรรม สรุปรายงานผลการ
ปฏิ บั ติกิจ กรรมให คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประเมิ น กิจ กรรมพั ฒ นาผูเรีย น เพื่ อตั ดสิน ผลการผาน
กิจกรรมรายภาค
5.2 กรณี ไมผานจุ ดประสงคสําคัญ ของกิจกรรมใหคณะกรรมการมอบหมายภาระงานที่
ผูเรียนไมผานไปปฏิบัติภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษากิจกรรม จนกวาผูเรียนจะปฏิบัติตามภาระงานนั้น
ได ใหที่ปรึกษาสรุปผลการปฏิบัติสงใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินการซอมเสริม เพื่อตัดสินผล
การผานกิจกรรมเปนรายภาค
5.3 คณะกรรมการสรุ ป ผลการประเมิ น ทั้ ง กรณี ใน ข อ 5.1 และ ข อ 5.2 ส ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ เห็นชอบและเสนอผูบริหารอนุมัติตอไป

สวนที่ 3 การพัฒนาและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ความสําคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
การพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษยเปน หั วใจสําคัญ ในการพัฒ นาประเทศ โดยที่ มีการจัดการศึกษาเปน
วิธีการหลักที่สําคัญที่สุด การจัดการศึกษาใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณ จึงจําเปนตองมีการพัฒนาผูเรียนให
เปนผูที่มีการพัฒนาการทั้งดานปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม การพัฒนาจิตใจจึงถือเปนสิ่งที่สําคัญอยาง
ยิ่ง ดังจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 23 “การจัดการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตองเนนทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู
และบู รณาการตามความเหมาะสมของแตละระดั บ” มาตรา 24 วรรค 4 “จัด การเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรูตางๆ อยางเปน สัดสวนสมดุล กัน รวมทั้ งปลู กฝงคุณ ธรรม ค านิ ยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกวิชา
ดวยเหตุดังกลาวขางตน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกําหนด
ไวใน จุดหมายของหลักสูตรเปนขอแรก คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคา
ของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และกําหนดใหสถานศึกษาไดสรางหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหเปน
หลักสูต รที่ ตอบสนองตอความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เป นไปตามความตองการจําเปนของ
ชุมชนทองถิ่นของตนอง โดยที่สถานศึกษาจะตองรวมกับชุมชนกําหนดเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน ดาน
คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่สอดคลองกับสภาพปญหา ความจําเปนของชุมชน และทองถิ่น และกําหนด
เป น เกณฑ ก ารจบหลั กสู ตรข อหนึ่ ง ในแตล ะระดับ คื อ ผูเรีย นตอ งผานการประเมิ น คุ ณ ลักษณะอั น พึ ง
ประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้ น พื้น ฐาน มุงพัฒ นาผูเรียนใหมีคุณ ลักษณะอัน พึงประสงคเพื่อให
สามารถอยู ร วมกั บ ผู อื่ น ในสั งคมได อย า งมี ความสุข ในฐานะเป น พลเมื องไทยและพลโลก ได กําหนดให
สถานศึกษาทุกแหง พัฒนาผูเรียน ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
2. ซื่อสัตยสุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงมั่นในการทํางาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ความหมายและตัวบงชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค
2.1 คุณลักษณะ : รักชาติ ศาสน กษัตริย
ความหมาย รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่
แสดงออกดวยกาย วาจาและใจ
ตัวบงชี้คุณลักษณะ รักชาติ ศาสน กษัตริย
2.1.1 มีความจงรักดีภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2.1.2 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมศาสนา
2.2 คุณลักษณะ : ซื่อสัตยสุจริต
ความหมาย
ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกดวยกาย
วาจาและใจ
ตัวบงชี้คุณลักษณะ ซื่อสัตยสุจริต
2.2.1 ไมนําสิ่งของผูอื่นมาเปนของตน
2.2.2 ไมพูดเท็จทั้งตอหนาและลับหลัง
2.3 คุณลักษณะ : มีวินัย
ความหมาย มีวินัย หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส
จดจอ ตั้งใจ มุงมั่นตอหนาที่การงาน การศึกษาเลาเรียน และการเปนอยูของตนเอง และผูอยูในความดูแล
ตลอดจนสังคมอยางเต็มความสามารถดวยความผูกพัน เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายในเวลาที่
กําหนด ยอมรับผลการกระทําทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติใหดีขึ้นดวย
ตัวบงชี้คุณลักษณะ มีวินัย
2.3.1 มีความพยายามปฏิบัติภารกิจ หนาที่การงาน การศึกษา หรือหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ
2.3.2 ตรงตอเวลา
2.3.3 ทํางานโดยคํานึงถึงคุณภาพของงาน
2.3.4 ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
2.4 คุณลักษณะ : ใฝเรียนรู
ความหมาย ใฝเรียนรู หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความใฝ
เรียน ใฝรู
ตัวบงชี้คุณลักษณะ ใฝเรียนรู
2.4.1 มีการซักถามปญหาในและนอกบทเรียนสม่ําเสมอ
2.4.2 รูจักใชแหลงเรียนรูภายในและนอกโรงเรียนประกอบการเรียนรู
2.5 คุณลักษณะ : อยูอยางพอเพียง
ความหมาย อยูอยางพอเพียง หมายถึง ลักษณะของบุคคลทีแ่ สดงถึงการ
ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูประหยัดเวลา ทรัพย และแรงงาน ทั้งของตนเองและสวนรวม ตลอดจนวางแผน
ออมเพื่ออนาคต
ตัวบงชี้คุณลักษณะ อยูอยางพอเพียง
2.5.1 เลือกใชสิ่งของที่เหมาะสมกับสถานภาพของตนและการใชงาน
2.5.2 ใชน้ํา ใชไฟ อยางระมัดระวัง และเฉพาะสวนที่จําเปน

2.6 คุณลักษณะ : มุงมั่นในการทํางาน
ความหมาย มุงมั่นในการทํางาน หมายถึง ความสามารถทางรางกาย
ความคิด จิตใจ ที่จะปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนด ไมยอทอตอปญหา
อุปสรรค
ตัวบงชี้คุณลักษณะ มุงมั่นในการทํางาน
2.6.1 มีความเขมแข็ง พยายามเอาชนะปญหาอุปสรรคโดยไมยอทอ
2.6.2 มีจิตใจหนักแนน สามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมใหเปนปกติเมื่อพบ
กับปญหาหรือสิ่งยั่วยุตางๆ
2.7 คุณลักษณะ : รักความเปนไทย
ความหมาย รักความเปนไทย หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการปฏิบัติตนทั้ง
กาย ใจ และความคิดที่คํานึงถึงความเปนไทย
ตัวบงชี้คุณลักษณะ รักความเปนไทย
2.7.1 ใชสิ่งของที่ผลิตในประเทศ
2.7.2 เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม – ประเพณีไทยและแตงกาย แบบไทย
2.7.3 ใชภาษาไทยไดถูกตอง
2.8 คุณลักษณะ : มีจิตสาธารณะ
ความหมาย มีจิตสาธารณะ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการใชวาจา ใจ
และกาย ตอบุคคลอื่น ดวยความเมตตา ใหความชวยเหลือ โดยไมหวังสิ่งตอบแทน
ตัวบงชี้คุณลักษณะ มีจิตสาธารณะ
2.8.1 รวมกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ เชน วัด, โบราณสถาน
2.8.2 อาสาปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน

3. เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

3.1 เกณฑการประเมินตัวบงชี้
1) เกณฑระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม หมายถึง ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ รอยละ 80 – 100
ของจํานวนครั้งของการประเมินทั้งหมด
ดี
หมายถึง ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ รอยละ 65 – 79
ของจํานวนครั้งของการประเมินทั้งหมด
ผาน หมายถึง ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ รอยละ 50 – 64
ของจํานวนครั้งของการประเมินทั้งหมด
ไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้ รอยละต่ํา 50
ของจํานวนครั้งของการประเมินทั้งหมด
2) เกณฑการตัดสินการผานแตละตัวบงชี้
ผูเรียนตองมีพฤติกรรมตามตัวบงชี้อยูในระดับผานขึ้นไป ถือวาผานแตละตัวบงชี้

3.2 เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
3.2.1 ใหคิดคาฐานนิยม (Mode) จากเกณฑการประเมินตัวบงชี้มาเปนระดับคุณภาพของ
คุณลักษณะอันพึงประสงคแตละขอ
3.2.2 ใหคิดคาฐานนิยม จากเกณฑการประเมินคุณลักษณะ 8 ขอ สรุปเปนคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของรายวิชานั้นๆ
3.2.3 ใหคิดคาฐานนิยม จากคุณลักษณะอันพึงประสงครายวิชา สรุปเปนคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของผูเรียนรายบุคคล
3.3 เกณฑการตัดสินแตละคุณลักษณะ
ผูเรียนตองไดรับการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ผานขึ้นไป ถือวา ผาน
แนวการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
1. ระดับผูปฏิบัติ
ในการพั ฒ นาและประเมิ น คุ ณ ลั กษณะอั น พึ งประสงค นั้ น โรงเรีย นกําหนดให ผู ส อนทุ กรายวิช า
ผูรับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่นอกเหนือจากครูผูสอนรายวิชาตางๆ ได
ดําเนินการดังนี้
1.1 ครูผูสอนรายวิชาตางๆ ทุกรายวิชา ใหจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาของตนโดยสอดแทรก
คุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาในคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งที่เหมาะสม และสอดคลองกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้นๆ โดยใหระบุไวในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกแผน
1.2 ผู รั บ ผิ ด ชอบงาน / โครงการ / กิ จ กรรม และกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เรีย นทั้ งกิจ กรรมแนะแนว
กิ จ กรรมชุ ม นุ ม ต างๆ ซึ่ งเป น กิ จ กรรมที่ น อกเหนื อ จากรายวิ ช าต างๆ ให ดํ าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงค โดยระบุไวในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1.3 ผูรับผิดชอบทั้ง ขอ 1.1 และ 1.2 ดําเนินการพัฒนาพรอมกับประเมินผลและปรับปรุงผูเรียน
เปนระยะๆ เพื่อแสดงพัฒนาการของผูเรียน บันทึกรองรอยหลักฐานการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
เมื่อเสร็จสิน้ ภาคเรียน / ปลายป หรือสิ้นโครงการ / กิจกรรม ใหมีการประเมินและสรุปผลบันทึกลงใน แบบ
ปพ. 5 และระบุ จุดเดน จุดดอย ของผูเรียนแตละคน ตามเกณฑที่กําหนดไว พรอมแนบขอมูลบันทึก
หลักฐานรองรอยการประเมินและปรับปรุงประกอบสงใหคณะกรรมการของกลุมสาระการเรียนรูของตนเอง
ไดตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
1.4 คณะกรรมการแตละกลุมสาระรวบรวมผลการประเมินทั้งหมด และสรุปผลการประเมินลงใน
ใบ แบบ ปพ. 5 สงคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะของสถานศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อดําเนินการ
ตอไป
2. ระดับคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา
ใหมีการประเมินและตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนทุกภาคเรียน / ป
โดยสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินและตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับชั้น
ละ 3 – 5 คน ดําเนินการดังนี้
2.1 คณะกรรมการทุกระดับชั้น ศึกษาและทําความเขาใจรวมกันในเรื่องของเกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ ตลอดจนแนวทางการประเมินที่สถานศึกษากําหนดไว

2.2 คณะกรรมการประเมิน แตละระดับชั้น นํ าผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงคจากผู
ปฏิบัติใน ขอ 1 มารวมกันพิจารณาผลการประเมิน และขอมูลจากการบันทึกรองรอยหลักฐานที่แนบมาเปน
รายบุคคลเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว แลวตัดสินผลการประเมิน สรุปผลการประเมิน บันทึกลงใน แบบ
ปพ. 5 ระบุจุดเดนจุดดอยของผูเรียนเปนรายบุคคล สงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ
และเสนอผูบริหารอนุมัติผลการประเมิน
2.3 กรณี ที่ ค ณะกรรมการไม ส ามารถตั ด สิ น ผลการประเมิ น เนื่ อ งจากข อ มู ล ไม เ พี ย งพอ
ใหคณะกรรมการขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูรับผิดชอบ จนสามารถตัดสินผลการประเมินได
2.4 นายทะเบียนนําผลการตัดสินมาดําเนินการจัดทํา ปพ.4 และหลักฐานการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ
และประกาศใหผูเกี่ยวของรับทราบตอไป

3. การประเมินการเลื่อนชั้น / การจบหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ นําผลการประเมินรายภาค / รายป มารวมพิจารณาและ
ตัดสินผลการเลื่อนชั้น / จบหลักสูตร

แนวทางในการซอมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค
ปรับปรุง

1. คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ลักษณะรว มกัน พิจ ารณาวา ผูเรีย นมีคุณ ลักษณะใดที่ ตองพั ฒ นา

2. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะกําหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพรอมระยะเวลาโดย
มอบหมาย ใหที่ปรึกษาในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดําเนินการติดตามชวยเหลือแนะนําการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางที่คณะกรรมการกําหนด
3. กิจกรรม ในการพัฒนาปรับปรุงผูเรียน
3.1 กํ าหนดภาระงานหรือกิจกรรมที่ส อดคลองกับ ตัวบงชี้ของคุณ ลักษณะที่ตองพัฒ นา
ปรับปรุง
3.2 ผูเรียนรวมกิจกรรมที่ สอดคลองกับคุณลักษณะที่ตองพัฒ นาปรับปรุงทั้งในและนอก
โรงเรียน
3.3 ผู เรีย นเสนอโครงงาน / งาน ที่ สอดคลองกับ คุณ ลักษณะที่ตองพั ฒ นาปรับ ปรุงให
คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะเห็นชอบ
4. ผูเรียนปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการกําหนดหรือเห็นชอบ และรายงานผลการปฏิบัติใหที่
ปรึกษาในระบบดูแลทราบเปนระยะๆ พรอมกับมีผูรับรองผลการปฏิบัติโดยที่ปรึกษาบันทึกขอคิดเห็นในการ
ปฏิบัตกิ ิจกรรมจนเสร็จสิ้นกิจกรรม
5. ที่ปรึกษาในระบบดูแล บันทึกผลแสดงพัฒนาการคุณลักษณะของผูเรียนที่แสดงรองรอยหลักฐาน
การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ รวบรวมผลการปฏิบัติสงคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
6. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะพิจารณารองรอยหลักฐานผลการปฏิบั ติกิจกรรมเทียบกั บ
เกณฑ ที่กําหนด แลวประเมินและตัดสิน ผลการซอมเสริมคุณ ลักษณะอันพึงประสงคสรุปผลเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ เพื่อเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติตอไป
7. นายทะเบียนวัดผลดําเนินการจัดทํา ปพ.4 และแจงแกผูเกี่ยวของตอไป

สวนที่ 4 การพัฒนาและประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และ
เขียน
การอาน คิดวิเคราะห และเขียน จํานวน 3 ขอ คือ
1. อานและเขาใจ สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหไดอยางมีเหตุผลเปนระบบ และเขียนเสนอความคิดได
ตัวบงชี้ที่ 1 เขียนรายงานเรื่องที่ศึกษาคนควาได
ตัวบงชี้ที่ 2 ตอบคําถามจากเรื่องที่ศึกษาคนควาได
ตัวบงชี้ที่ 3 เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อานได
ตัวบงชี้ที่ 4 เขียนสรุปจากเรื่องที่อานได
2. นําความรูความเขาใจที่ไดจากการอานไปใชในการแกปญหา ตัดสินใจ คาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณ
และสรุปเปนแนวปฏิบัติได
ตัวบงชี้ที่ 1 ทําโครงงาน / รายงานในเรื่องที่สนใจไดตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2 นําเสนอโครงงาน / รายงานไดตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 3 เนื้อหาในการทําโครงงาน / รายงานสอดคลองกับเรื่องที่เรียน
ตัวบงชี้ที่ 4 เขียนขั้นตอนในการปฏิบัติงานได
3. มีความคิดสรางสรรค และสามารถเขียนถายทอดความคิดเพื่อการสื่อสารได
ตัวบงชี้ที่ 1 เขียนเรื่องราวเชิงสรางสรรคไดตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2 เขียน / วาดภาพจากจินตนาการในเรื่องที่ตนสนใจได

แนวทางและวิธีการประเมิน

การประเมินความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และเขียน โรงเรียนจะใชแนวทางการวัดและ
การประเมิ น จากการปฏิ บั ติจ ริง (Authentic Performance Measurement) จึ งกํ าหนดแนวทางและ
วิธีการประเมินใหครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูนําไปใชในการประเมิน ดังนี้
1. วิธีการประเมิน
1.1 ความสามารถจริงของผูเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมทางการเรียนรายวิชาตางๆ ในสวน
ที่เกี่ยวกับการอาน คิด วิเคราะห และเขียน โดยการสังเกตของครู
1.2 มอบหมายใหผูเรียนไปศึกษาคนควา แลวเขียนเปนรายงาน
1.3 ผลงานเชิงประจักษตางๆ เกี่ยวกับการอาน การคิด การวิเคราะห และเขียนที่
รวบรวมและนําเสนอในรูปของแฟมสะสมงาน
1.4 การทดสอบโดยใชแบบทดสอบแบบเขียนตอบ หรือเขียนเรียงความ
1.5 การเขียนรายงานจากการปฏิบัติโครงงาน
2. เกณฑการประเมิน ผลงาน : การเขียนจากการอาน คิด วิเคราะห
2.1 การใชกระบวนการอานอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 การแสดงความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณ

2.3 ใชกระบวนการเขียนสื่อความอยางมีประสิทธิภาพ
3. เกณฑระดับคุณภาพ ความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และเขียน
เกณฑระดับคุณภาพ : การอาน
ระดับ
ดีเยี่ยม ระบุสาระของเรื่องที่อานไดถูกตองครบถวน ลําดับเรื่องที่อานไดถูกตอง
ระบุประเด็นสําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง ระบุจุดมุงหมาย และเจตคติ
ของผูเขียน
ดี
ระบุสาระของเรื่องที่อานไดถูกตองครบถวน ลําดับเรื่องที่อานไดถูกตอง
ระบุประเด็นสําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง ระบุจุดมุงหมาย และเจตคติ
ของผูเขียนไมครบถวน
ผาน ระบุสาระของเรื่องที่อานไดถูกตองครบถวน ลําดับเรื่องที่อานคอนขางถูกตอง
ระบุประเด็นสําคัญของเรื่องที่อานไดไมสมบูรณ ระบุจุดมุงหมาย และเจตคติ
ของผูเขียนเพียงเล็กนอย
ไมผาน ระบุสาระของเรื่องที่อานไดไมครบถวน ลําดับเรื่องที่อานผิดพลาดเล็กนอย
ระบุประเด็นสําคัญของเรื่องที่อานไมถูกตอง ไมระบุจุดมุงหมาย และเจตคติ
ของผูเขียน
เกณฑระดับคุณภาพ : การคิด วิเคราะห
ระดับ
ดีเยี่ยม แสดงความคิดเห็นชัดเจน มีเหตุผลระบุขอมูลสนับสนุนที่นาเชื่อถือมีความคิด
ที่แปลกใหม เปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม
ดี
แสดงความคิดเห็นคอนขางชัดเจน มีเหตุผลระบุขอมูลสนับสนุนมีความคิด
ที่เปนประโยชนตอสังคมโดยสังคมรอบขางตนเอง
ผาน แสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลระบุขอมูลสนับสนุนที่พอรับไดมีความคิดที่เปน
ประโยชนตอตนเอง
ไมผาน แสดงความคิดเห็นมีเหตุผลไมชัดเจน ขาดขอมูลสนับสนุน มีความคิดที่ยัง
มองไมเห็นประโยชนที่ชัดเจน
เกณฑระดับคุณภาพ : การเขียน
ระดับ
ดีเยี่ยม มีจุดประสงคในการเขียนชัดเจนไดเนื้อหาสาระ รูปแบบการเขียนถูกตองมีขั้นตอน
การเขียนชัดเจนงายตอการติดตาม ใชไวยากรณและสะกดคําถูกตอง
พัฒนาสํานวนภาษาที่สื่อความหมายไดชัดเจนกะทัดรัด
ดี
มีจุดประสงคในการเขียนชัดเจนไดเนื้อหาสาระ รูปแบบการเขียนถูกตองมีขั้นตอน
การเขียนชัดเจนงายตอการติดตาม ใชไวยากรณและสะกดคําผิดพลาดไมเกิน 3
แหง พัฒนาสํานวนภาษาที่สื่อความหมายไดชัดเจน
ผาน มีจุดประสงคในการเขียนชัดเจนและคอนขางไดเนื้อหาสาระ รูปแบบการเขียน
ถูกตองมีขั้นตอนการเขียนชัดเจนงายตอการติดตาม ใชไวยากรณและสะกดคํา
ผิดพลาดมากกวา 3 แหง ขาดการพัฒนาสํานวนภาษาที่สื่อความหมายไดชัดเจน

ไมผาน ขาดจุดประสงคในการเขียนและเนื้อหาสาระนอย ใชไวยากรณและสะกดคํา
ผิดพลาดมาก ขาดการพัฒนาสํานวนภาษาที่สื่อความหมาย
4. การสรุปผลการประเมินความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และเขียน
4.1 ใหคิดคาฐานนิยม (Mode) จากเกณฑการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และ
เขียน มาเปนระดับคุณภาพของแตละรายวิชา
4.2 ใหคิดคาฐานนิยม จากเกณฑการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน ของแต
ละรายวิชา สรุปเปนผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน ของผูเรียนรายบุคคล
5. เกณฑการตัดสินความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และเขียน
5.1 ระดับรายภาค
ผูเรียนมีความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และเขียน อยูในระดับคุณภาพ
ผาน ขึ้นไปถือวา ผาน
5.2 การเลื่อนชั้น / จบหลักสูตร
ผูเรียนมีความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และเขียน ผานทุกรายภาค

แนวทางการพัฒนาและการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน
ระดับผูปฏิบัติ
กลุมครูผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรู
1. แตละกลุมสาระการเรียนรูรวมกันกําหนดแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอาน คิด
วิเคราะห และเขียน ที่สอดคลองกับธรรมชาติของแตละกลุมสาระ และสอดคลองกับมาตรฐานการอาน คิด
วิเคราะห และเขียน ที่สถานศึกษากําหนด
2. ผูสอนทุกรายวิชานําแนวทางที่กําหนดไวใน ขอ 1 วางแผนการจัดกิจกรรมและดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรูสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
3. ผูสอนทุกรายวิชาดําเนินการประเมินและปรับปรุงความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และ
เขียน เปนระยะๆ เมื่อสิ้นภาคเรียน / ปลายป ประเมินผลพรอมบันทึกรองรอยหลักฐานในการพัฒนา
ปรับปรุง และรวบรวมหลักฐานการประเมินไวที่หมวดวิชาเพื่อใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผูสอน ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความโปรงใส และความยุติธรรมในการประเมิน
4. บันทึกสรุปผลการประเมินความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และเขียน ลงใน
แบบ ปพ.5 แบบสรุปผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน
5. ผูสอนในแตละกลุมสาระรวมกันตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของผลการประเมินแตละ
รายวิชา แลวสรุปผลการประเมินในระดับกลุมสาระลงใน แบบ ปพ.5 แบบสรุปผลการอาน คิด วิเคราะห
และเขียน สงคณะกรรมการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน ในระดับโรงเรียนตอไป
กลุมผูรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาเรียนรู และกลุมผูรับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรมในระดับ
โรงเรียน
1. วางแผนกําหนดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และเขียนที่สอดคลอง
กับกิจกรรมในภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบ
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาตามแผนที่วางไว และประเมินพัฒนาปรับปรุงผูเรียนเปนระยะๆ
พรอมบันทึกรองรอยหลักฐาน

3. เมื่อสิ้นภาคเรียน ใหมีการประเมินผล และสรุปผลการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
ไว พรอมใหขอสังเกตที่เปนจุดเดน จุดดอย ของผูเรียน บันทึกใน แบบ ปพ. 5 และรวบรวมหลักฐาน
รองรอยการพัฒนาปรับปรุงไวที่ผูปฏิบัติ เพื่อเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติ สงผล
การประเมินใหคณะกรรมการประเมินระดับโรงเรียนตอไป

ระดับคณะกรรมการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน ของสถานศึกษา

1. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน จํานวน 3 – 5 คน ในแตละ
ระดับชั้นเปนรายภาค
2. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเกณฑการประเมิน เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน
3. นําผลการประเมินการอานจากระดับผูปฏิบัติรวมกันประเมิน เพื่อตัดสินความสามารถในการอาน
คิด วิเคราะห และเขียน ตามเกณฑที่กําหนดไว
4. กรณีที่คณะกรรมการไมสามารถตัดสินได คณะกรรมการขอขอมูลจากผูปฏิบัติเพิ่มเติม หรือ
ทดสอบความสามารถซ้ํา แลวจึงตัดสินผล
5. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินเพื่อเสนอผูบริหารโรงเรียนอนุมัติผลการประเมิน
6. นายทะเบียนวัดผลบันทึกลงใน ปพ.1 แลวแจงผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และ
เขียน ใหอาจารยที่ปรึกษาเพื่อแจงผูปกครอง

แนวทางในการซอมเสริมและประเมินผลการซอมเสริมการอาน คิด วิเคราะห และเขียน

1. คณะกรรมการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน รวมกันพิจารณาวาผูเรียนมีจุดที่ตอง
พัฒนาปรับปรุงดานใด แตงตั้งที่ปรึกษาโดยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกรรมการดําเนินการซอมเสริม
2. กําหนดภาระงานใหผูเรียนพัฒนา ปรับปรุง ในดานที่ตองพัฒนาปรับปรุงโดย
2.1 กรณีไมผานการประเมินการอาน
2.1.1 คณะกรรมการประเมินกําหนดภาระงานใหนักเรียนอาน บันทึกการอาน
พรอมสงเอกสารที่ไดอานไมนอยกวา 5 เรื่อง หรือกรรมการกําหนดเรื่อง 5 เรื่อง ใหอาน ภายในเวลาที่
กําหนด
2.1.2 คณะกรรมการประเมินผลการอานโดยตั้งประเด็นคําถามที่สอดคลองกับ
เกณฑการประเมิน ผูเรียนตอบโดยการเขียนตอบหรือตอบปญหาปากเปลาก็ได
2.1.3 หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
2.1.4 คณะกรรมการประเมินตัดสินผลการอานใหผาน และไดระดับไมเกิน
“ผาน” กรณีที่ซอมเสริมไมผานใหคณะกรรมการประเมินกําหนดใหผูเรียนพัฒนาตามวิธีการ ขอ 2.1.1 ถึง
2.1.3 จนกวาผูเรียนจะไดรับการตัดสิน ผาน
2.2 กรณีผูเรียนไมผานการคิด วิเคราะห
2.2.1 คณะกรรมการประเมินกําหนดภาระงานใหผูเรียนไปฝกคิด วิเคราะห ใน
เรื่องที่สนใจภายใน 1 สัปดาห
2.2.2 คณะกรรมการประเมิน ประเมินการคิด วิเคราะห โดยตั้งประเด็นคําถาม
ที่สอดคลองกับเกณฑการประเมิน ผูเรียนตอบโดยการเขียนตอบ หรือตอบปากเปลา
2.2.3 คณะกรรมการประเมินตัดสินผลการคิด วิเคราะห โดยใหผลการประเมิน
ไมเกิน “ผาน”

2.2.4 ในกรณีที่ผลการประเมินไมผาน ใหคณะกรรมการประเมินกําหนดให
ผูเรียนพัฒนาตามวิธีการใน ขอ 2.2.1 – 2.2.3 จนกวาผูเรียนจะไดรับการตัดสิน ผาน
2.3 กรณีที่ผูเรียนไมผานการประเมินการเขียน
2.3.1 คณะกรรมการประเมิน กําหนดภาระงานใหผูเรียนไปฝกเขียนในเรื่องที่
สนใจภายใน 1 สัปดาห ภายใตการควบคุมดูแลของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลชวยเหลือ
2.3.2 ผูเรียนสงผลงานการเขียนที่ไดพัฒนาแลวแกคณะกรรมการประเมิน
2.3.3 คณะกรรมการประเมินทําการประเมินผลงานการเขียนประกอบการ
สัมภาษณนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการเขียน
2.3.4 คณะกรรมการตัดสินผลการเขียนโดยใหผลการประเมินไมเกิน “ผาน”
2.3.5 ในกรณีที่ผลการประเมินยังไมผาน ใหคณะกรรมการประเมินกําหนดให
ผูเรียนพัฒนาตามวิธีการ ขอ 2.3.1 – 2.3.4 จนกวาผูเรียนจะไดรับการตัดสินผาน
3. คณะกรรมการประเมินการอานตัดสินผลการประเมินการอาน สงผลการประเมินเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาใหความเห็น ชอบ และรวบรวมสงใหผูบริหาร
สถานศึกษาอนุมัติ นายทะเบียนวัดผลบันทึกลง ปพ.1 และแจงผูเกี่ยวของตอไป

สวนที่ 5 เกณฑการตัดสินการเลื่อนชั้น และเกณฑการจบหลักสูตร
การตัดสินการเลื่อนชั้น
ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การอาน คิด วิเคราะหและเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น ผูสอนตองคํานึงถึงการพัฒนาผูเรียนแตละคนเปนหลัก และ
ตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องในแตละภาคเรียนรวมทั้งสอนซอมเสริมผูเรียนให
พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ
ระดับมัธยมศึกษา
1) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวารอยละ 80
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ
2) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด คือ ตัวชี้วัดที่
ตองผาน ไมนอยกวารอยละ 60 ของแตละรายวิชา
3) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
4) ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด ในการ
อาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การพิ จ ารณาเลื่ อ นชั้ น ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ถ า หากผู เ รี ย นมี ข อ บกพร อ งเพี ย งเล็ ก น อ ย และ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นวาสามารถพัฒนาและสอนซอมเสริมได ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผอนผัน
ให เลื่ อ นชั้ น ได แต ห ากผู เรี ย นไม ผ า นรายวิช าจํ านวนมากและมี แนวโน ม วาจะเป น ป ญ หาต อ การเรีย นใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชั้นได โดยทั้งนี้จะคํานึงถึงวุฒิภาวะและ
ความรูความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ

สวนที่ 6 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (National test)
ในการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด ว ยแบบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นที่ เป น ระดั บ
มาตรฐานระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหมีการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุ ก
ระดับชั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้
1. ผูแทนสถานศึกษาเขารับการประชุมชี้แจงวิธีการดําเนินการทดสอบรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
2. จั ด ส งรายชื่ อ คณะกรรมการดํ าเนิ น งานประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประกอบด ว ยประธาน
กรรมการ คณะกรรมการกลาง กรรมการควบคุมหองสอบ คณะกรรมการตรวจคําตอบชนิดเขียนตอบ และ
กรรมการรับ – สงขอสอบ สงไปใหสํานักงานเขตพื้นที่เพื่อแตงตั้ง
3. คณะกรรมการบริห ารหลั กสูตรและวิช าการประชุมชี้แ จงคณะกรรมการดําเนิน การประเมิ น
คุณภาพตามคําสั่งจากขอ 2 ถึงวิธีการดําเนินการสอบเพื่อใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติไดตรงกัน ตามแนว
ปฏิบัติในคูมือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อใหเกิดความยุติธรรม และเปนไปตามการ
ดําเนินการสอบแบบทดสอบมาตรฐานอยางเครงครัด
4. คณะกรรมการกลางจัดพิ มพ รายชื่อพรอมกําหนดรหัส / เลขที่ นักเรียนตามจํ านวนนักเรียน /
หองเรียน ที่กําหนดไวในคูมือ นําไปประกาศไวหนาหองสอบแตละหอง เพื่อใหนักเรียนไดทราบวาตนเอง
เลขที่เทาไร สอบหองที่เทาใด พรอมติดเลขที่ของนักเรียนไวบนโตะที่นั่งสอบ
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการประชุมชี้แจงนักเรียนใหตระหนักถึงความสําคัญของ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ทั้งในดานสวนตัว ระดับโรงเรียน ระดับเขต และระดับชาติ
ควรใหความรวมมือ ตั้งใจในการสอบอยางเต็มความสามารถ
6. กรณีที่นักเรียนไมไดรับการประเมินตามวันเวลาที่ กําหนด ใหส ถานศึกษาแตงตั้ งผูรับผิดชอบ
ติดตาม และประสานงานกับเขตพื้ นที่ ดําเนิ นการประเมิ นให เสร็จสิ้น ภายใน 2 สัป ดาห หลังจากทราบ
รายชื่อนักเรียนที่ยังไมไดรับการประเมิน
7. เมื่อสํานักงานเขตพื้นที่แจงผลการประเมินมายังสถานศึกษา ใหนําผลการประเมินมาทบทวน
คุณภาพรวมกันระหวางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ กับคณะกรรมการสถานศึกษา และแจง
ผลการประเมินใหผูเกี่ยวของทราบผลและดําเนินการตอไป โดยเฉพาะผูเรียนและครูผูสอนนําไปพิจารณาใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเองตอไป

บรรณานุกรม
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ; (2551). เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ).
. (2550) แนวทางการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา ปพ.1 ปพ.2 และ ปพ.3
ตามหลักสูตรการศึกษาขืนพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.

