
 
 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้   
ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

พทุธศกัราช  2551 
(พิมพว์นัท่ี 16 พฤษภาคม 2557 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   เขต 8 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 



 

 

ค าน า 
โรงเรียนท่ามะกาวทิยาคม   เป็นโรงเรียนท่ีจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาข้ึนใชใ้นปีการศึกษา  2552   

โดยยดึหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีใชแ้นวคิดหลกัสูตร
อิงมาตรฐาน (Standard – based Currlculum)  ระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา  เป็นเอกสารประกอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  เอกสารหน่ึง
ท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนกระบวนการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนจึงไดจ้ดัท าระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนรู้สถานศึกษา  โรงเรียนท่ามะกา
วทิยาคม  เพื่ออธิบายขยายความใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตั้งแต่ผูบ้ริหาร  ครูผูส้อน  ผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง  มี
ความเขา้ใจท่ีชดัเจน  ตรงกนัรวมทั้งร่วมกนัรับผดิชอบ และท างานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ  เอกสาร
ประกอบดว้ย 3 ตอนคือ 

ตอนท่ี  1     ระเบียบสถานศึกษาวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  โรงเรียนท่ามะกาวทิยาคม 

ตอนท่ี  2     แนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนท่า
มะกาวทิยาคม   พุทธศกัราช  2551 

ตอนท่ี  3     ตวัอยา่งเอกสารหลกัฐานท่ีสถานศึกษาจดัท า 
 คณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  เอกสารระเบียบวา่ดว้ยการวดั  และประเมินผลการเรียนรู้
สถานศึกษา  โรงเรียนท่ามะกาวทิยาคม   พุทธศกัราช  2551  คงจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายท่ีจะ
ช่วยสร้างความรู้  ความเขา้ใจ  และปฏิบติัการวดัและประเมินผลผูเ้รียนเป็นแนวทางเดียวกนัและเป็น
มาตรฐานเดียวกนั  ส่งผลใหพ้ฒันาผูเ้รียนไดต้ามหลกัการ  เจตนารมย ์ และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ต่อไป 
 
          คณะผูจ้ดัท า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
ค าน า 
ตอนท่ี  1 ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  โรงเรียนท่ามะกาวทิยาคม 
ตอนท่ี  2 แนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนท่ามะกา

วทิยาคม   พุทธศกัราช  2551 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 

- ค าสั่งแต่งตั้ง 
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ระเบียบสถานศึกษา 

วา่ดว้ยการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 
โรงเรียนท่ามะกาวทิยาคม 

 
 โดยท่ีโรงเรียนท่ามะกาวทิยาคม  ไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551   
ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี สพฐ  293/2551  ลงวนัท่ี  11  กรกฎาคม  2551  เร่ือง  ใหใ้ชห้ลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  และกระจายอ านาจใหส้ถานศึกษาก าหนดหลกัสูตร
สถานศึกษาข้ึนใชเ้อง  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัค าสั่งดงักล่าว 
 ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  21  และมาตรา  15  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  
โรงเรียนท่ามะกาวทิยาคม จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1   ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสถานศึกษาวา่ดว้ยการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 
 ขอ้ 2   ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา  2552  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3   ใหย้กเลิกระเบียบขอ้บงัคบัหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี หรือซ่ึงขดัหรือ
แยง้กบัระเบียบน้ี  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4   ระเบียบน้ีใหใ้ชค้วบคู่กบัหลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนท่ามะกาวทิยาคม  พุทธศกัราช 2551 
 ขอ้ 5   ใหป้ระธานคณะกรรมการสถานศึกษารักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

หมวดที ่ 1  หลกัการวดัและประเมินผลการเรียน 
 ขอ้ 6   การประเมินผลการเรียนใหเ้ป็นไปตามหลกัการในต่อไปน้ี 
  6.1  สถานศึกษาเป็นผูรั้บผดิชอบประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการ 
  6.2  การวดัและประเมินผลการเรียนตอ้งสอดคลอ้งและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 
  6.3  การประเมินผลการเรียนตอ้งประกอบดว้ย  การประเมินเพื่อปรับปรุงพฒันาผูเ้รียน  
การจดัการเรียนการสอน  และการประเมินผลเพื่อตดัสินผลการเรียน 
  6.4  การประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งด าเนินการ
ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั  ธรรมชาติของรายวชิา  และระดบัชั้น 



  6.5  ใหมี้การประเมินความสามารถของผูเ้รียนในการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และ 
เขียนในแต่ละชั้น 
  6.6  ใหมี้การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนในแต่ละชั้น 
  6.7  ใหมี้การประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติในแต่ละช่วงชั้น 
  6.8  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนตรวจสอบผลการประเมินการเรียนได้ 
  6.9  ใหมี้การเทียบโอนผลการเรียนระหวา่งสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 
 

หมวดที ่ 2  วธีิการวดัและประเมินผลการเรียน 
 ขอ้ 7   การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  เป็นกระบวนการท่ีใหผู้ส้อนใชพ้ฒันาคุณภาพผูเ้รียน
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศ  ท่ีแสดงพฒันาการความกา้วหนา้และความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน  ให้
เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนมากกวา่การตดัสินผลการเรียน  ประกอบดว้ย 
  7.1  การประเมินผลระดบัชั้นเรียนเป็นการวดัความกา้วหนา้ทั้งดา้นความรู้  ทกัษะ
กระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
  7.2  การประเมินผลระดบัสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบความกา้วหนา้  การเรียนรู้เป็นรายปี  
และช่วงชั้น  ส าหรับสถานศึกษาน าขอ้มูลท่ีไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและการพฒันาการเรียนการ
สอนและคุณภาพของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้  รวมทั้งพิจารณาตดัสินการเล่ือนช่วงชั้น 
  7.3  การประเมินผลระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  เป็นการประเมินดว้ยแบบประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเป็นมาตรฐาน  เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพ
การศึกษาของชาติ  ส าหรับน าผลการประเมินไปวางแผนด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขการจดัการเรียนการสอน  
และพฒันาการผูเ้รียนใหไ้ดม้าตรฐาน 
  7.4  การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ  เป็นการประเมินดว้ยแบบประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเป็นมาตรฐานระดบัชาติ  เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
คุณภาพการศึกษาของชาติ  ส าหรับน าผลการประเมินไปวางแผนด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขการจดัการเรียน
การสอน  และพฒันาการผูเ้รียนใหไ้ดม้าตรฐาน 
  7.5  การประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียน  เป็นการประเมินเพื่อสรุปความส าเร็จในการเรียนรู้
ของผูเ้รียนในการจบช่วงชั้นและจบหลกัสูตรการศึกษาในระดบัต่างๆ  ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนไดรั้บการรับรอง
ความรู้และวฒิุการศึกษาจากสถานศึกษา 

ขอ้ 8   แนวด าเนินการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
            เพื่อใหก้ารวดัและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  มีการด าเนินการตามหลกัการกระจายอ านาจมีการประเมินผูเ้รียน
ตามหลกัการวดัและประเมินผลการเรียน  มีการตรวจสอบและก ากบัติดตามประเมินคุณภาพการประเมินผล



การเรียนอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดแนวด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนของ
สถานศึกษา  ดงัน้ี 
  8.1  สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการของสถานศึกษา   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดรูปแบบ  ระบบและระเบียบ
ประเมินผลของสถานศึกษา  เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
  8.2  สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการของสถานศึกษา  ก าหนด
ตวัช้ีวดัในแต่ละรายวชิา  และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยวเิคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้  คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคแ์ละมาตรฐานการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียนและหลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ิน  เพื่อใชเ้ป็น
เป้าหมายในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้รายภาค 
  8.3  คณะอนุกรรมการระดบักลุ่มวชิาใหค้วามเห็นชอบของรูปแบบ  วธีิการ  เคร่ืองมือ
ส าหรับการประเมิน  และผลการตดัสินการประเมินผลการเรียนรายวชิาของผูส้อน 
  8.4  ผูส้อนจดัการเรียนการสอน  ตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รียน  และประเมินสรุป
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนดว้ยวธีิการหลากหลายตามสภาพจริง  โดยน าตวัช้ีวดั  ไปใชเ้ป็นขอ้มูลรวมกบัการ
ประเมินปลายภาค 
  8.5  หวัหนา้สถานศึกษาอนุมติัผลการเรียนปลายภาค และการผา่น  จบการศึกษา 
  8.6  สถานศึกษาจดัท ารายงานผลการด าเนินการประเมินผลการเรียนประจ าปีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการของสถานศึกษา  เสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขอ้ 9   ใหมี้การประเมินผลการเรียนในดา้นต่างๆ  ประกอบดว้ย 
  9.1  การประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวชิาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ซ่ึงสถานศึกษา
วเิคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้  และตวัช้ีวดั  การประเมินรายวชิาใหต้ดัสินผลการประเมินเป็นระดบัผล
การเรียน  8  ระดบั  ดงัน้ี 
   “4” หมายถึง    ผลการเรียนดีเยีย่ม 
   “3.5” หมายถึง    ผลการเรียนดีมาก 
   “3” หมายถึง    ผลการเรียนดี 
   “2.5” หมายถึง     ผลการเรียนค่อนขา้งดี 
   “2” หมายถึง    ผลการเรียนน่าพอใจ 
   “1.5” หมายถึง    ผลการเรียนพอใช้ 
   “1” หมายถึง    ผลการเรียนผา่นเกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนด 
   “0” หมายถึง    ผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนด 
  9.2  การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ประกอบดว้ย  กิจกรรมแนะแนว 



กิจกรรมนกัเรียนและกิจกรรมบ าเพญ็เพื่อสาธารณประโยชน์  การร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นการ
ประเมินความสามารถและพฒันาการของผูเ้รียน  ในการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในแต่ละภาคเรียนตาม
เกณฑข์องแต่ละกิจกรรม  และตดัสินผลการประเมินเป็น  2  ระดบั  ดงัน้ี 
   “ผา่น”  หมายถึง     ผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
   “ไม่ผา่น” หมายถึง     ไม่ผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
  9.3  การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เป็นการประเมินพฒันาทางดา้นคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน  ตามคุณลกัษณะท่ีสถานศึกษาก าหนด  การ
ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคจ์ะประเมินเป็นรายคุณลกัษณะทุกภาคเรียน  และตดัสินผลการประเมิน
เป็น  4  ระดบั  ดงัน้ี 
  ดีเยีย่ม หมายถึง     ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ีผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 80 – 100 

ของจ านวนตวับ่งช้ีคุณลกัษณะนั้นๆ  แสดงวา่ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ 
นั้นๆ  จนสามารถเป็นแบบอยา่งแก่ผูอ่ื้นได ้

  ดี หมายถึง     ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ีผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 65 – 79 
ของจ านวนตวับ่งช้ีคุณลกัษณะนั้นๆ  แสดงวา่ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ 
นั้นๆ  ดว้ยการปฏิบติัดว้ยความเตม็ใจ 

  ผา่น หมายถึง     ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ีผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 50 – 64 
         ของจ านวนตวับ่งช้ีคุณลกัษณะนั้นๆ  ไดป้ฏิบติัตนดว้ยความ 
         พยายามปฏิบติัตนตามค าแนะน า 
  ไม่ผา่น หมายถึง     ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ีผา่นเกณฑ ์ ต ่ากวา่ร้อยละ 50 
         ของจ านวนตวับ่งช้ีในคุณลกัษณะนั้น  แสดงวา่ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ 
         นั้นๆ  ตอ้งมีผูอ่ื้นคอยกระตุน้เตือน 
เม่ือเล่ือนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน    ดีเยีย่ม, ดี, ผา่น  โดยตอ้งมีผลการประเมินอยูใ่นระดบั  “ผา่น”  
ข้ึนไป 
  9.4  การประเมินความสามารถอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  เป็นการประเมินทกัษะการ
คิดและการถ่ายทอดความคิดดว้ยทกัษะการอ่าน  การคิด  วเิคราะห์  ตามเง่ือนไข  และวธีิการท่ีสถานศึกษา
ก าหนดและตดัสินผลการประเมินเป็น  4  ระดบั  ดงัน้ี 
   -  ดีเยีย่ม 
   -  ดี 
   -  ผา่น 
   -  ไม่ผา่น 
เม่ือเล่ือนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน    ดีเยีย่ม, ดี, ผา่น  โดยตอ้งมีผลการประเมินอยูใ่นระดบั  “ผา่น”  
ข้ึนไป 



  9.5  การตดัสินผลการเรียนเล่ือนชั้น  เป็นการน าผลการประเมินในดา้นต่างๆ  มาประมวล
สรุปเพื่อตดัสินใหผู้เ้รียนผา่นระดบัต่างๆ  ตามเกณฑก์ารตดัสินผลการเรียนแต่ละระดบัชั้น 
 ขอ้ 10   เกณฑก์ารตดัสินผลการเรียนจบหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อใหผู้เ้รียนหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีผา่นการศึกษาแต่ละชั้น  และจบหลกัสูตรสถานศึกษาครบถว้นตามโครงสร้างของหลกัสูตรของ
สถานศึกษา  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจึงก าหนดเกณฑก์ารตดัสินผลการเรียน  การจบหลกัสูตร
การศึกษาภาคบงัคบัไวด้งัน้ี 
  10.1  เกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

(1)  ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต  
และรายวชิาเพิม่เติมไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

(2)  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิต ตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิา
พื้นฐาน 66 หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่ 11 หน่วยกิต 

 (3)  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ในระดบั "ผา่น" หรือ 
"ดี" หรือ "ดีเยีย่ม" 

 (4)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบั "ผา่น" หรือ "ดี" 
หรือ "ดีเยีย่ม" 

 (5)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินเป็น "ผ" ทุกกิจกรรม 
  10.2   เกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

(1) ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต  
และรายวชิาเพิ่มเติม ไม่นอ้ยกวา่ 40 หน่วยกิต 

(2) ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิต ตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิา
พื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวชิาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

(3) ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ในระดบั "ผา่น" หรือ 
"ดี" หรือ "ดีเยีย่ม" 

(4) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบั "ผา่น" หรือ "ดี" 
หรือ "ดีเยีย่ม" 

(5) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินเป็น "ผ" ทุกกิจกรรม 
 

หมวดที ่ 3  เกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียน 
 ขอ้ 11   การตดัสินผลการเรียนใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
  11.1  พิจารณาตดัสินวา่  ผูเ้รียนผา่นเกณฑก์ารประเมินรายวชิาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  
8  กลุ่ม  และไดรั้บผลการเรียน  1 ถึง 4 



  11.2  การตดัสินพิจารณาวา่ผูเ้รียนจะนบัจ านวนชัว่โมง / จ  านวนหน่วยกิตจะตอ้งไดรั้บผล
การเรียน  1 ถึง 4 
  11.3  ไดรั้บการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  เป็นรายภาค  และน าไปตดัสิน
การเล่ือนชั้น  โดยถา้ผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดใหไ้ดผ้ลการประเมินเป็นดีเยีย่ม  ดี  และผา่น  ถา้ไม่
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  ใหไ้ดผ้ลการประเมิน  “ไม่ผา่น” 
  11.4  ไดรั้บการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนเป็นรายภาค  และน าไป
ตดัสินการเล่ือนชั้น  โดยถา้ผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดใหไ้ดผ้ลการประเมินเป็นดีเยีย่ม  ดี  และผา่น  ถา้
ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินให้ไดผ้ลการประเมินเป็น  “ไม่ผา่น” 
  11.5  ไดรั้บการตดัสินการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นรายภาคโดยถา้ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินใหไ้ดผ้ลประเมินเป็น  “ผ”  และถา้ไม่ผา่นเกณฑใ์หผ้ลประเมินได ้ “มผ” 
  11.6  วดัผลปลายภาคเฉพาะผูมี้เวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  80  ของเวลา
เรียนในรายวชิานั้น  ให้อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  เสนอผา่นคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการเห็นชอบ  และเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติั 
  11.7  ผูเ้รียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  80  ของเวลาเรียนในรายวชิานั้น  และไม่ไดรั้บการ
ผอ่นผนัใหเ้ขา้รับการวดัผลปลายภาคเรียนใหไ้ดผ้ลการเรียน  “มส” 
  11.8  ผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียน  “0” 
  11.9  ผูเ้รียนท่ีทุจริตในการสอบหรือทุจริตในงานท่ีมอบหมายใหท้ าในรายวชิาใด  คร้ังใด  
ก็ตาม  ใหไ้ดค้ะแนน  “0”  ในคร้ังนั้น 
  11.10  ผูเ้รียนท่ีไม่ไดว้ดัผลรายภาค  ไม่ไดส่้งงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ า  หรือมีเหตุ
สุดวสิัยท่ีท าใหป้ระเมินผลการเรียนไม่ได ้ ใหไ้ดผ้ลการเรียน  “ร” 
 กรณีท่ีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน  “ร”  เพราะไม่ส่งงานนั้น  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ขอ้ 12   การเปล่ียนผลการเรียนใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
  12.1  การเปล่ียนผลการเรียน  “0” 
  ควรจดัใหมี้การสอนซ่อมเสริมในตวัช้ีวดัท่ีผูเ้รียนสอบไม่ผา่นก่อน  แลว้จึงสอบแกต้วัให้
และใหส้อบแกต้วัไดไ้ม่เกิน  2  คร้ัง  ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 
  ถา้ผูเ้รียนไม่ด าเนินการสอบแกต้วัตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวน้ี้  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน  1  ภาคเรียน 
  ถา้สอบแกต้วั  2  คร้ังแลว้  ยงัไดร้ะดบัผลการเรียน  “0”  อีกใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการแกผ้ลการเรียนของผูเ้รียนโดยปฏิบติัดงัน้ี 
       1)  ใหเ้รียนซ ้ ารายวชิาถา้เป็นรายวชิาพื้นฐาน 



       2)  ใหเ้รียนซ ้ าหรือเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่  ถา้เป็นรายวชิาเพิ่มเติม  โดยให้อยูใ่นดุลย
พินิจของสถานศึกษา 
  ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่  ใหห้มายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา่เรียนแทน
รายวชิาใด 
  12.2  การเปล่ียนผลการเรียน  “ร” 
  การเปล่ียนผลการเรียน  “ร”   มี  2  กรณี  ดงัน้ี 
  1)  มีเหตุสุดวสิัย  ท าให ้ ประเมินผลการเรียนไม่ได ้ เช่น  เจบ็ป่วย  เม่ือผูเ้รียนไดเ้ขา้สอบ
หรือส่งผลงานท่ีติดคา้งอยูเ่สร็จเรียบร้อย  หรือแกปั้ญหาเสร็จส้ินแลว้  ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนตามปกติ  
(ตั้งแต่  0 – 4) 
  2)  ถา้สถานศึกษาพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่ใช่เหตุสุดวสิัย  เม่ือผูเ้รียนไดเ้ขา้สอบ  หรือส่งผล
งานท่ีติดคา้งอยูเ่สร็จเรียบร้อย  หรือแกปั้ญหาเสร็จส้ินแลว้  ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนไม่เกิน  “1” 
  การเปล่ียนผลการเรียน  “ร”  ใหด้ าเนินการแกไ้ขตามสาเหตุใหเ้สร็จส้ินภายในปีการศึกษา
นั้น  ถา้ผูเ้รียนไม่มาด าเนินการแก ้ “ร”  ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้หเ้รียนซ ้ ารายวชิา  ยกเวน้มีเหตุสุดวสิัย  
ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก ้ “ร”  ออกไปอีกไม่เกิน  1  ภาคเรียนแต่เม่ือพน้
ก าหนดน้ีแลว้ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
  (1)  ใหเ้รียนซ ้ ารายวชิา  ถา้เป็นรายวชิาพื้นฐาน 
  (2)  ใหเ้รียนซ ้ าหรือเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่  ถา้เป็นรายวิชาเพิ่มเติม  โดยใหอ้ยูใ่นดุลย
พินิจของสถานศึกษา 
  ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่  ใหห้มายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา่  เรียนแทน
รายวชิาใด 
  12.3  การเปล่ียนผลการเรียน  “มส” 
  การเปล่ียนผลการเรียน  “มส”  มี  2  กรณี  ดงัน้ี 
  1)  กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน  “มส”  เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  80  แต่มีเวลาเรียนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ  60  ของเวลาเรียนทั้งหมด  ใหส้ถานศึกษาจดัใหเ้รียนเพิ่มเติมโดยใชช้ัว่โมงสอนซ่อมเสริม  
หรือเวลาวา่ง  หรือวนัหยดุ  หรือมอบหมายงานใหท้ า  จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับรายวชิา
นั้นแลว้จึงใหส้อบเป็นกรณีพิเศษ  ผลการสอบแก ้ “มส”  ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนไม่เกิน  “1”  การแก ้ “มส”  
กรณีน้ีใหก้ระท าให้เสร็จส้ินในปีการศึกษานั้น  ถา้ผูเ้รียนไม่มาด าเนินการแก ้ “มส”  ตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ไวน้ี้ใหเ้รียนซ ้ า  ยกเวน้  มีเหตุสุดวสิัย  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก ้ “มส”  
ออกไปอีกไม่เกิน  1  ภาคเรียน  แต่เม่ือพน้ก าหนดน้ีแลว้  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
  -   ใหเ้รียนซ ้ ารายวชิา  ถา้เป็นรายวชิาพื้นฐาน 
  -   ใหเ้รียนซ ้ าหรือเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่  ถา้เป็นรายวชิาเพิ่มเติมโดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา 



  2)  กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน  “มส”  และมีเวลาเรียนนอ้ยกวา่ร้อยละ  60  ของเวลาเรียน
ทั้งหมด  ใหส้ถานศึกษาจดัใหเ้รียนซ ้ าในรายวชิาพื้นฐานและรายวชิาเพิ่มเติม  หรือเปล่ียนรายวชิาใหม่ได ้ 
ส าหรับรายวชิาเพิ่มเติมเท่านั้น 
  ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่  ใหห้มายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา่เรียนแทน
รายวชิาใด 
 
 
 ในกรณีภาคเรียนท่ี  2  หากผูเ้รียนยงัมีผลการเรียน  “0”  “ร”  “มส”  ใหด้ าเนินการใหเ้สร็จส้ินก่อน
เปิดเรียนปีการศึกษาถดัไป  สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแกไ้ขผลการเรียนของ
ผูเ้รียนได ้ ทั้งน้ี  โดยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ตน้สังกดัควรเป็นผูพ้ิจารณาประสานใหมี้การด าเนินการ
เรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแกไ้ขผลการเรียนของผูเ้รียน   
 
   12.4  การเปล่ียนผลการเรียน  “มผ” 
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ก าหนดใหผู้เ้รียนเขา้ร่วม
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  3  กิจกรรม  คือ  1) กิจกรรมแนะแนว  2) กิจกรรมนกัเรียน  ซ่ึงประกอบดว้ย 
กิจกรรม  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยวุกาชาด  ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์  หรือกิจกรรมชมรม   โดยผูเ้รียนเลือกอยา่งใด
อยา่งหน่ึง  1  กิจกรรมและเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุม  หรือชมรมอีก 1 กิจกรรม  3) กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
 ในกรณีท่ีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน  “มผ”  สถานศึกษาตอ้งจดัซ่อมเสริมใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมจนครบ
ตามเวลาท่ีก าหนด  หรือปฏิบติักิจกรรมเพื่อพฒันาคุณลกัษณะท่ีตอ้งปรับปรุง  แกไ้ข  แลว้จึงเปล่ียนผลการ
เรียนจาก  “มผ”  เป็น  “ผ”  ทั้งน้ีด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้   ยกเวน้มีเหตุสุดวสิัยใหอ้ยูใ่น
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 
  12.5  การเปล่ียนแปลงผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ระดบั  “ไม่ผา่น”  ให้
คณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์ าเนินการจดักิจกรรมซ่อมเสริม  ปรับปรุงแกไ้ข  หรือ
ตามวธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนด  เพื่อใหผู้เ้รียนผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
 13   การตดัสินใหผู้เ้รียนเล่ือนชั้น / ซ ้ าชั้นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
 1)  ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวชิา  ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  80  
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวชิานั้นๆ 
 2)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั  และผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  คือ  ตวัช้ีวดั
ท่ีตอ้งผา่น  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  60  ของแต่ละรายวชิา 
 3)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา 



 4)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน  และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  ในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 ถา้ผูเ้รียนไม่ผา่นให้ด าเนินการสอนซ่อมเสริม  แลว้ท าการประเมินจนผูเ้รียนสามารถผา่นเกณฑก์าร
ประเมินท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  13.1  การเล่ือนชั้น 
  ผูเ้รียนจะไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกภาคเรียนและไดรั้บการเล่ือนชั้นเม่ือส้ินปี
การศึกษาโดยมีคุณสมบติัตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 
  1)  รายวชิาพื้นฐาน  ไดรั้บการตดัสินผลการเรียนผา่นทุกรายวชิา 
  2)  รายวชิาเพิ่มเติม  ไดรั้บการตดัสินผลการเรียนผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
  3)  ผูเ้รียนตอ้งรับการประเมินและมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดใน
การอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  4)  ระดบัผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นควรไดไ้ม่ต ่ากวา่  1.00   
  ทั้งน้ีรายวชิาใดท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผูเ้รียนใหไ้ดรั้บ
การแกไ้ขในภาคเรียนถดัไป 
  13.2  การเรียนซ ้ า 
  สถานศึกษาจะจดัใหผู้เ้รียนเรียนซ ้ าใน  2  กรณี  ดงัน้ี 
  กรณีท่ี  1  เรียนซ ้ ารายวชิา  หากผูเ้รียนไดรั้บการสอนซ่อมเสริมและสอบแกต้วั  2  คร้ังแลว้
ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  ใหเ้รียนซ ้ ารายวชิานั้น  ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจดัใหเ้รียน
ซ ้ าในช่วงใดช่วงหน่ึงท่ีสถานศึกษาเห็นวา่เหมาะสม  เช่น  พกักลางวนั  วนัหยดุ  ชัว่โมงวา่งหลงัเลิกเรียน  
ภาคฤดูร้อน  เป็นตน้ 
  กรณีท่ี  2  เรียนซ ้ าชั้น  มี  2  ลกัษณะ  คือ 
  -  ผูเ้รียนมีระดบัผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต ่ากวา่  1.00  และมีแนวโนม้วา่จะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน 

-  ผูเ้รียนมีผลการเรียน  0, ร, มส  เกินคร่ึงหน่ึงของรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 
นั้น 

ทั้งน้ี  หากเกิดลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง  หรือทั้ง  2  ลกัษณะใหส้ถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการการพิจารณา  หากเห็นวา่ไม่มีเหตุผลอนัสมควรก็ใหซ้ ้ าชั้น  โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้
ใชผ้ลการเรียนใหม่แทน  หากพิจารณาแลว้ไม่ตอ้งเรียนซ ้ าชั้น  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาในการ
แกไ้ขผลการเรียน 
  13.3  การสอนซ่อมเสริม 
  การสอนซ่อมเสริม  เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการเรียนรู้และเป็นการใหโ้อกาสแก่
ผูเ้รียนใหมี้เวลาเรียนรู้ส่ิงต่างๆ เพิ่มข้ึน  จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้   



การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจดัการเรียนรู้ปกติเพื่อแกไ้ข
ขอ้บกพร่องท่ีพบในผูเ้รียน  โดยจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและค านึงถึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลของผูเ้รียน 
  การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
  1)  ผูเ้รียนมีความรู้/ทกัษะพื้นฐานไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาในแต่ละรายวชิานั้น  ควรจดัการ
ซ่อมเสริม  ปรับความรู้/ทกัษะพื้นฐาน 
  2)  การประเมินระหวา่งเรียน  ผูเ้รียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทกัษะกระบวนการหรือ 
เจตคติ/คุณลกัษณะท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
  3)  ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ ์ และ/หรือต ่ากวา่เกณฑก์ารประเมิน  โดยผูเ้รียนไดร้ะดบัผล
การเรียน  “0”  ตอ้งจดัการสอนซ่อมเสริมก่อนจะใหผู้เ้รียนสอบแกต้วั 
  4)  ผูเ้รียนมีผลการเรียนไม่ผา่น  สามารถจดัสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน  ทั้งน้ีให้อยูใ่น
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 

หมวดที ่ 4  การเทียบโอนผลการเรียน 
 ขอ้ 14   การเทียบโอนผลการเรียน  เป็นการน าผลการเรียนซ่ึงเป็นความรู้  ทกัษะ  และประสบการณ์
ของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั  มาประเมินเป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึง 
  แนวการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาวา่ดว้ยการ
เทียบโอนผลการเรียน  ดงัน้ี 
  14.1  ผูข้อเทียบโอนตอ้งข้ึนทะเบียนเป็นนกัเรียนของสถานศึกษา ทั้งน้ีโดยผูข้อเทียบโอน
จะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูใ่นระบบโดยสถานศึกษาดงักล่าวด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ในภาค
เรียนแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัเรียน  ยกเวน้กรณีมีเหตุจ าเป็น 
  14.2  จ  านวนสาระการเรียนรู้  รายวชิา  จ  านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอน  และอายขุองผล
การเรียนท่ีจะน ามาเทียบโอน  ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการของ
สถานศึกษา  ทั้งน้ีเม่ือเทียบโอนแลว้ตอ้งมีเวลาเรียนอยูใ่นสถานศึกษาท่ีจะรับเทียบโอนไม่นอ้ยกวา่   
1  ภาคเรียน 
  14.3  การเทียบโอนผลการเรียนใหด้ าเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนผล
การเรียนจ านวนไม่นอ้ยกวา่  3  คนแต่ไม่เกิน  5  คน 
 ขอ้ 15   การเทียบโอนใหด้ าเนินการดงัน้ี 
  15.1  การเทียบระดบัการศึกษา  หมายถึงการน าผลการเรียน  ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้
จากการศึกษาตามอธัยาศยั  และการศึกษานอกระบบ  ไม่แบ่งระดบัมาประเมินเพื่อเทียบเท่าการศึกษาระดบั
ใดระดบัหน่ึง  มี แนวทางการเทียบระดบัการศึกษาดงัน้ี 



   1)  ผูข้อเทียบระดบัการศึกษาจะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาใน
ระบบ  หรือสถานศึกษานอกระบบท่ีจดัการศึกษาเป็นระบบเดียวกนักบัการศึกษาในระบบ  และเป็นผูส้ าเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ในระดบัท่ีต ่ากวา่ระดบัการศึกษาท่ีขอเทียบ  1  ระดบั   
ผูไ้ม่เคยมีวฒิุการศึกษาใดๆ  จะขอเทียบระดบัการศึกษาไดไ้ม่เกินระดบัประถมศึกษา 
   2)  ใหส้ถานศึกษาซ่ึงเป็นท่ีท าการเทียบระดบัการศึกษา  ด าเนินการเทียบระดบั
ดว้ยการประเมินความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ของผูข้อเทียบระดบั  ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายทั้ง
ดว้ยการทดสอบ  การประเมินแฟ้มผลงาน  การสังเกตพฤติกรรมต่างๆ  ใหค้รอบคลุมคุณลกัษณะของผูเ้รียน
ทั้งดา้นพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทกัษะพสิัย  ตามเกณฑม์าตรฐานของหลกัสูตรท่ีขอเทียบระดบั 
   3)  ผูผ้า่นการประเมินจะไดรั้บหลกัฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดบัความรู้
และใบประกาศนียบตัรรับรองระดบัความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  15.2  การเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง  การน าผลการเรียนซ่ึงเป็นความรู้ทกัษะ  และ
ประสบการณ์ของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอธัยาศยั  และผล
การศึกษา  จากต่างสถานศึกษามาประเมินเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา  ตามหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึงท่ี
ก าลงัศึกษา  มีแนวการด าเนินการดงัน้ี 
   1)  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  และวชิาการของสถานศึกษาก าหนดจ านวน
รายวชิา  จ  านวนหน่วยกิต  ท่ีสถานศึกษาจ ากดัใหผู้เ้รียนสามารถขอเทียบโอนไดใ้นการศึกษาตามหลกัสูตร
ของสถานศึกษาแต่ละช่วงชั้น  ทั้งน้ีผูเ้รียนจะตอ้งเหลือรายวชิาท่ีจะตอ้งศึกษาในสถานศึกษาอีกอยา่งนอ้ย  1  
ภาคเรียน  พร้อมกบัการก าหนดแนวทางและวธีิการเทียบโอนทั้งกรณีเทียบโอนผลการเรียนเดิมท่ีผูเ้รียน
ศึกษาก่อนเขา้ศึกษาในสถานศึกษา  และกรณีเทียบโอนผลการเรียนท่ีผูเ้รียนขออนุญาตไปศึกษาต่าง
สถานศึกษา  จะตอ้งจดัท าเป็นระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั
กฎกระทรวงวา่ดว้ยการเทียบโอนผลการเรียนดว้ย 
   2)  สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนของ
สถานศึกษาใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีก าหนดสาระ  จดัสร้างเคร่ืองมือ  ส าหรับการเทียบโอนผลการเรียน  และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
   3)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ท าการเทียบโอนผลการเรียน
ใหผู้เ้รียนในกรณีต่อไปน้ี 
   กรณกีารเทียบโอนผลการเรียนเดิม  ท่ีเรียนศึกษามาก่อนเขา้ศึกษาในสถานศึกษา
ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
   1)  ใหด้ าเนินการให้เสร็จในภาคเรียนแรกท่ีผูเ้รียนเขา้ศึกษาในสถานศึกษา 
   2)  ใหเ้ทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวชิา 
   3)  ผูเ้รียนยืน่ค าร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรขอเทียบความรู้ตามรายวชิาในหลกัสูตร
ของสถานศึกษา  ตามจ านวนรายวชิาท่ีสถานศึกษาก าหนดไวใ้นระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของ



สถานศึกษาใหผู้เ้รียนยืน่ค าร้อง  พร้อมเอกสารหลกัสูตรท่ีน ามาขอเทียบ  และเอกสารการศึกษาท่ีไดรั้บมา  
(ถา้ผูเ้รียนมี) 
   4)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณาหลกัสูตรและ
หลกัฐานเอกสารเดิมของผูเ้รียน  เพื่อเปรียบเทียบหลกัสูตรท่ีเรียนมากบัหลกัสูตรของสถานศึกษาในรายวชิา
ท่ีขอเทียบ  ถา้มีจุดประสงคแ์ละเน้ือหาสาระตรงกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  60  ใหรั้บเทียบโอนได ้ และใหไ้ด้
ระดบัผลการเรียนตามท่ีไดม้าในกรณีท่ีผูเ้รียนยา้ยสถานศึกษา  แต่ถา้เป็นกรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
สถานศึกษาต่างระบบ  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนพิจารณาวา่ควรยอมรับผลการเรียนเดิมหรือไม่  
ถา้ไม่ยอมรับก็ตอ้งประเมินใหใ้หม่ดว้ยวธีิการต่างๆ  ท่ีเหมาะสม 
   5)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  จดัให้มีการประเมินความรู้
ความสามารถ  และประสบการณ์ของผูเ้รียนใหม่  ตามตวัช้ีวดัของรายวชิาท่ีผูเ้รียนขอเทียบในกรณีท่ีผูเ้รียน
ไม่มีเอกสาร  หลกัฐานการศึกษาเดิมมาแสดง  หรือหลกัสูตรท่ีผูเ้รียนน ามาขอเทียบโอนมีความสอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดัและเน้ือหาสาระของหลกัสูตรท่ีขอเทียบไม่ถึงร้อยละ  60  ผูเ้รียนท่ีผา่นการประเมินจะไดรั้บการ
เทียบโอนผลการเรียนได ้ โดยไดร้ะดบัผลการเรียนตามท่ีประเมินได ้ ส่วนผูท่ี้ไม่ผา่นการประเมินจะไม่ได้
รับการเทียบโอนผลการเรียน 
   กรณผู้ีเรียนขออนุญาตไปศึกษารายวชิาใดรายวชิาหน่ึง  ต่างสถานศึกษาหรือขอ
ศึกษาดว้ยตนเองใหด้ าเนินการดงัน้ี 
   1)  ใหด้ าเนินการโดยผูเ้รียนยื่นค าร้องไปศึกษาต่างสถานท่ีหรือต่างรูปแบบต่อ
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน  ซ่ึงจะพิจารณาผลการเรียนและความจ าเป็นของผูเ้รียนตามระเบียบการ
จดัการศึกษา  3  รูปแบบ  ของสถานศึกษาท่ีจะจดัการศึกษาในระบบ 
   2)  รายวชิาท่ีผูเ้รียนขอไปศึกษาต่างสถานท่ี  หรือต่างรูปแบบตอ้งมีจุดประสงค์
และเน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบัรายวชิาในหลกัสูตรของสถานศึกษาท่ีจะน ามาเทียบโอนไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 60 
   3)  กรณีผูเ้รียนขอไปศึกษาต่างสถานศึกษาหรือระบบท่ีมีสถานศึกษาจดัการเรียน
การสอนแน่นอน  ถา้เห็นควรอนุญาตใหไ้ปเรียนไดใ้หมี้การประสานงาน  เร่ืองการจดัการเรียนการสอน  
การประเมินผล  และการรับโอนผลการเรียนก่อน  เม่ือไดต้กลงร่วมกนัเรียบร้อยแลว้จึงจะอนุญาตเม่ือศึกษา
ส าเร็จ  ให้รับโอนผลการเรียนไดท้นัที 
   4)  กรณีผูเ้รียนขออนุญาตศึกษาดว้ยตนเอง  หรือศึกษาในสถานศึกษาท่ีไม่สามารถ
ติดต่อประสานได ้ ถา้คณะกรรมการพิจารณาความจ าเป็นแลว้  เห็นควรอนุญาต  เม่ือผูเ้รียนมารายงานผล
การเรียน  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนท าการเทียบโอนผลการเรียนใหผู้เ้รียน  
เช่นเดียวกนักรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิมท่ีผูเ้รียนศึกษามาก่อนเขา้ศึกษาในสถานศึกษา 



   5)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  รายงานผลการเทียบโอนให้
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการของสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ  และเสนอผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมติัผลการเทียบโอนผลการเรียน 
 

หมวดที ่ 5  เอกสารหลกัฐานการศึกษา 
 ขอ้ 16   ใหส้ถานศึกษาจดัให้มีเอกสารหลกัฐานการประเมินผลการเรียนต่างๆ  ดงัน้ี 
  16.1  ระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  (ปพ. 1)  เป็นเอกสารบนัทึกผลการเรียนของ
ผูเ้รียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวชิาและกิจกรรมต่างๆ  ท่ีไดเ้รียนในแต่ละชั้นของหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อใหเ้ป็นหลกัฐานแสดงสถานภาพและความส าเร็จในการศึกษาของผูเ้รียนแต่ละคนใชเ้ป็น
หลกัฐานในการสมคัรเขา้ศึกษาต่อท างานหรือด าเนินการในเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  16.2  หลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษา  (ใบประกาศนียบตัร)  (ปพ. 2)  เป็นเอกสารท่ี
สถานศึกษาออกใหก้บัผูส้ าเร็จการศึกษาและรับรองวฒิุการศึกษาของผูเ้รียน  ใหผู้เ้รียนน าไปใชเ้ป็นหลกัฐาน
แสดงระดบัวุฒิการศึกษาของตน 
  16.3  แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา  (ปพ.3)  เป็นแบบรายงานรายช่ือขอ้มูลของผูส้ าเร็จ
การศึกษาภาคบงัคบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานส าหรับตรวจสอบยนืยนัและรับรอง
ความส าเร็จและวฒิุการศึกษาของผูส้ าเร็จการศึกษาแต่ละคน  ต่อเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  16.4  แบบแสดงผลการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ (ปพ.4)  เป็นเอกสารรายงาน
พฒันาการดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียนเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์
สถานศึกษาก าหนดข้ึนเพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็นพิเศษ  เพื่อการแกปั้ญหาหรือสร้างเอกลกัษณ์ใหผู้เ้รียนตาม
วสิัยทศัน์ของสถานศึกษา  เป็นการรายงานผลการประเมินท่ีแสดงถึงสภาพหรือระดบัคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยม  หรือคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนในแต่ละชั้น  สถานศึกษาตอ้งจดัท าเอกสารน้ีให้ผูเ้รียน
ทุกๆ  คน  ควบคู่กบัระเบียนแสดงผลการเรียนของผูเ้รียน  เพื่อน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนเพื่อประกอบในการสมคัรศึกษาต่อหรือสมคัรท างาน 
  16.5  แบบแสดงผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน  (ปพ. 5)  เป็นเอกสารส าหรับผูส้อนใช้
บนัทึกเวลาเรียน  ขอ้มูลผลการวดัและประเมินผลการเรียน  ขอ้มูลการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
ผูเ้รียนแต่ละคนท่ีเรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกนั  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
ปรับปรุง  แกไ้ข  ส่งเสริม  และตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียน  รวมทั้งใชเ้ป็นหลกัฐานส าหรับตรวจสอบ  
ยนืยนั  สภาพการเรียน  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  และผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนแต่ละคน 
  16.6  แบบรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล  (ปพ. 6)  เป็นเอกสารส าหรับ
บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัผลการเรียน  พฒันาการในดา้นต่างๆ  และขอ้มูลอ่ืนๆ  ของผูเ้รียน 



  16.7  ใบรับรองผลการศึกษา  (ปพ. 7)  เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาออกใหผู้เ้รียนเป็นการ
เฉพาะกิจเพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผูเ้รียนเป็นการชัว่คราว  ทั้งกรณีผูเ้รียนยงัไม่ส าเร็จ
การศึกษาและส าเร็จการศึกษาแลว้ 
  16.8  ระเบียนสะสม  (ปพ. 8)  เป็นเอกสารส าหรับบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการและ
ผลงานดา้นต่าง  ของผูเ้รียนทั้งท่ีสถานศึกษาและท่ีบา้น  เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผูเ้รียนในทุกๆ  ดา้น 
 

หมวดที ่ 6  บทเฉพาะกาล 
 ขอ้ 17   ในกรณีนกัเรียนท่ีเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2544  ซ่ึงควรจะจบ
หลกัสูตรในปีการศึกษา  2553  หรือก่อนปีการศึกษา  2553  แต่ไม่สามารถจบหลกัสูตรไดต้ามก าหนดใหใ้ช้
ระเบียบฉบบัน้ี 
 ขอ้ 18   ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการของสถานศึกษารักษาการใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบน้ี 
 ขอ้ 19   กรณีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ข  ใหเ้สนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมติัและให้
ความเห็นชอบก่อนน าไปใช ้
 
  ประกาศ   ณ  วนัท่ี       เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 
 
 
     ....................................................... 
     (    ) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
              โรงเรียนท่ามะกาวทิยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามหลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนท่ามะกาวทิยาคม 

พทุธศกัราช  2551 
 

  ส่วนท่ี  1 การประเมินผลการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ 
  ส่วนท่ี  2 การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  ส่วนท่ี  3 การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  ส่วนท่ี  4 การประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
  ส่วนท่ี  5 เกณฑก์ารตดัสินการเล่ือนชั้น  และจบหลกัสูตร 
  ส่วนท่ี  6 การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวปฏิบตัิการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

 เป้าหมายส าคญัของการประเมินผลการเรียนหลกัสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  คือ  เพื่อน าผลการประเมินไปพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ในแต่ละรายวชิา  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  โดยการน าผลการประเมินไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ปรับปรุง  แกไ้ข  ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการของผูเ้รียนโดยตรง  น าผลไปปรับปรุงแกไ้ขผลการจดั 
กระบวนการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  รวมทั้งน าไปใชใ้นการพิจารณาตดัสินความส าเร็จทางการ
ศึกษาของผูเ้รียน  ตลอดจนความส าเร็จของผูส้อนอีกดว้ย 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาของสถานศึกษา  โรงเรียนท่ามะกา
วทิยาคม ประกอบดว้ย 
 

ส่วนท่ี  1     การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม 
 
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่ม  โรงเรียนไดด้ าเนินการประเมินผล
ในลกัษณะต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี 
 1.  การประเมินผลก่อนเรียน 

การประเมินผลก่อนเรียน  ก าหนดใหค้รูผูส้อนในแต่ละรายวชิาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตอ้ง
ประเมินผลก่อนเรียน  เพื่อหาสารสนเทศของผูเ้รียนในเบ้ืองตน้  ส าหรับน าไปจดักระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัพื้นฐานของผูเ้รียน  ตามแนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  แต่จะไม่
น าผลการประเมินน้ีไปใชใ้นการพิจารณาตดัสินผลการเรียน  การประเมินผลก่อนเรียนประกอบดว้ยการ
ประเมินดงัต่อไปน้ี 
 1.1  การประเมินความพร้อมและพืน้ฐานของผู้เรียน 
 เป็นการตรวจสอบความรู้  ทกัษะ  และความพร้อมต่างๆ  ของผูเ้รียนท่ีเป็นพื้นฐานของเร่ืองใหม่ๆ  
ท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนโดยใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม  เพื่อจะไดท้ราบวา่ผูเ้รียนมีความพร้อมและพื้นฐานท่ีจะเรียนทุก
คนหรือไม่  แลว้น าผลการประเมินมาปรับปรุง  ซ่อมเสริม  หรือเตรียมผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมและพื้นฐาน
พอเพียงทุกคนซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  การประเมินพื้นฐานและ
ความพร้อมของผูเ้รียนก่อนเรียน  จึงมีความส าคญัและจ าเป็นท่ีผูส้อนทุกคนจะตอ้งด าเนินการ  เพื่อเตรียม
ผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมในการเรียนทุกคร้ังจะท าใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  และ
สามารถคาดหวงัความส าเร็จไดอ้ยา่งแน่นอน 
 



   การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผูเ้รียนก่อนเรียนมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
 1)  วเิคราะห์ความรู้และทกัษะท่ีเป็นพื้นฐานก่อนเรียน 
 2)  เลือกวธีิการและจดัท าเคร่ืองมือส าหรับประเมินความรู้  และทกัษะพื้นฐานอยา่งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 3)  ด าเนินการประเมินความรู้และทกัษะพื้นฐานของผูเ้รียน 
 4)  น าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุงผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะพื้นฐานอยา่งพอเพียงก่อน
ด าเนินการสอน 
 5)  จดัการเรียนการสอนในเร่ืองท่ีจดัเตรียมไว ้
 1.2  การประเมินความรอบรู้ในเร่ืองทีจ่ะเรียนก่อนการเรียน 
 เป็นการประเมินผูเ้รียนในเร่ืองท่ีจะท าการสอน  เพื่อตรวจสอบวา่ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะในเร่ือง
ท่ีจะเรียนนั้นมากนอ้ยเพียงไร  เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูเ้รียนแต่ละคนวา่  เร่ิมตน้เรียนเร่ืองนั้นๆ  
โดยมีความรู้เดิมอยูเ่ท่าไรเพื่อจะไดน้ าไปเปรียบเทียบกบัผลการเรียนภายหลงั  การเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียน
ตามแผนการเรียนรู้แลว้  วา่เกิดพฒันาการหรือเกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึนหรือไม่เพียงไร  ซ่ึงจะท าใหท้ราบถึง
ศกัยภาพในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  และประสิทธิภาพในการจดักิจกรรมการเรียน  ซ่ึงจะใชเ้ป็นประโยชน์ใน
การสนองตอบการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มต่อไป  แต่ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในเบ้ืองตน้ของการ
ประเมินผลก่อนเรียน  ก็คือผูส้อนสามารถน าผลการประเมินไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัเตรียม  วธีิการจดั
กิจกรรมการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัความรู้เดิมของผูเ้รียนวา่ตอ้งจดัอยา่งเขม้ขน้หรือมากนอ้ยเพียงไร  จึงจะ
ท าใหแ้ผนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  สามารถท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาการต่างๆ  ตามตวัช้ีวดั
ดว้ยกนัทุกคน  ในขณะท่ีไม่ท าใหผู้เ้รียนมีพื้นความรู้เดิมอยูแ่ลว้เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย  และเสียเวลาเรียน
ในส่ิงท่ีตนรู้แลว้  การประเมินความรอบรู้ก่อนเรียนมีขั้นตอนการปฏิบติัเหมือนกบัการประเมินความพร้อม
และพื้นฐานของผูเ้รียนต่างกนัเฉพาะความรู้  ทกัษะท่ีจะประเมินเท่านั้น 
 2.  การประเมินระหวา่งเรียน 
 การประเมินระหวา่งเรียนเป็นการประเมินท่ีมุ่งตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รียนวา่บรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีครูไดว้างแผนไวห้รือไม่  เพื่อน าสารสนเทศท่ีไดจ้ากการประเมินไปสู่
การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียน  และส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถและเกิดพฒันาการ
สูงสุดตามศกัยภาพ 
 การประเมินผลระหวา่งเรียนมีแนวทางในการปฏิบติัตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
 2.1  วางแผนการเรียนรู้และการประเมินผลระหว่างเรียน  ผูส้อนจดัท าแผนการเรียนรู้  ก าหนด
แนวทางการประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  ซ่ึงในแผนการเรียนรู้จะระบุภาระงานท่ีจะท าใหผู้เ้รียน
บรรลุตามตวัช้ีวดัอยา่งเหมาะสม 
 2.2  เลอืกวธีิการประเมินทีส่อดคล้องกบัภาระงานหรือกจิกรรมหลกัทีก่ าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ  ทั้งน้ี
วธีิการประเมินท่ีเหมาะสมอยา่งยิง่ส าหรับการประเมินระหวา่งเรียน  ไดแ้ก่  การประเมินจากส่ิงท่ีผูเ้รียนได้



แสดงใหเ้ห็นวา่มีความรู้  ทกัษะ  และความสามารถ  ตลอดจนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ์นัเป็นผลจากการ
เรียนรู้  ตามท่ีผูส้อนไดจ้ดักระบวนการเรียนรู้ให้วธีิการประเมินท่ีผูส้อนสามารถเลือกใชใ้นการประเมิน
ระหวา่งเรียน  มีดงัน้ี 
  1)  การประเมินด้วยการส่ือสารส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ 
       (1)  การถามตอบระหวา่งท ากิจกรรมการเรียน 
       (2)  การพบปะสนทนาพดูคุยกบัผูเ้รียน 
       (3)  การพบปะสนทนาพดูคุยกบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน 
       (4)  การสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้  ความเขา้ใจ  และทศันคติ 
       (5)  การอ่านบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆ  ของผูเ้รียน 
       (6)  การตรวจแบบฝึกหดัและการบา้น  พร้อมใหข้อ้มูลป้อนกลบั 
  2)  การประเมินจากการปฏิบัติ  (Performance  Assessment) 
       เป็นวธีิการประเมินงานหรือกิจกรรมท่ีผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบติัเพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลสารสนเทศวา่  ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด 
  การประเมินการปฏิบติัผูส้อนตอ้งเตรียมการในส่ิงส าคญั  2  ประการ  คือ 
  (1)  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีจะใหผู้เ้รียนปฏิบติั  (Tasks) 
  (2)  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  (Rubrics) 
  วธีิการประเมินการปฏิบติัจะเป็นไปตามลกัษณะงาน  ดงัน้ี 
  ก.  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีผูส้อนก าหนดใหผู้เ้รียนท าเป็นรายบุคคล/กลุ่ม  จะประเมิน
วธีิการท างานตามขั้นตอนและผลงานของผูเ้รียน 
  ข.  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีผูเ้รียนปฏิบติัเป็นปกติในชีวติประจ าวนัจะประเมินดว้ยวธีิการ
สังเกต  จดบนัทึกเหตุการณ์เก่ียวกบัผูเ้รียน 
  ค.  การสาธิต  ไดแ้ก่  การให้ผูเ้รียนแสดงหรือปฏิบติักิจกรรมตามท่ีก าหนด  เช่น  การใช้
เคร่ืองมือปฏิบติังาน  การท ากายบริหาร  การเล่นดนตรี  จะประเมินวธีิการและขั้นตอนในการสาธิตของ
ผูเ้รียนดว้ยวธีิการสังเกต 
  ง.  การท าโครงงาน  การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดใหผู้ส้อน
ตอ้งมอบหมายใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัโครงงานอยา่งนอ้ย  1  โครงงานในทุกช่วงชั้น  ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้ง
ก าหนดภาระงานในลกัษณะของโครงงานใหผู้เ้รียนปฏิบติัในรูปแบบหน่ึง  ใน  4  รูปแบบต่อไปน้ี 
   (1)  โครงงานส ารวจ 
   (2)  โครงงานส่ิงประดิษฐ์ 
   (3)  โครงงานแกปั้ญหาหรือการทดลองศึกษาคน้ควา้ 
   (4)  โครงงานอาชีพ 
 



  วธีิการประเมินผลโครงงาน  ใชก้ารประเมิน  3  ระยะ คือ 
  1)  ระยะก่อนท าโครงงาน  โดยประเมินความพร้อมดา้นการเตรียมการ  และความเป็นไป
ไดใ้นการปฏิบติังาน 
  2)  ระยะท าโครงงาน  โดยประเมินการปฏิบติัจริงตามแผน  วธีิการและขั้นตอนก าหนดไว ้ 
และการปรับปรุงงานระหวา่งปฏิบติังาน 
  3)  ระยะส้ินสุดการท าโครงงาน  โดยประเมินผลงานและวธีิการน าเสนอผลการด าเนิน
โครงงาน 
  การก าหนดใหผู้เ้รียนท าโครงงาน  สามารถท าได ้ 3  แบบ  คือ 
  1)  โครงงานรายบุคคล  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกปฏิบติังานตามความสามารถ  ความ
ถนดั  และความสนใจ 
  2)  โครงงานกลุ่ม  เป็นการท าโครงงานขนาดใหญ่และซบัซอ้นตอ้งใหผู้เ้รียนท่ีมี
ความสามารถต่างกนัหลายดา้นช่วยกนัท า  การประเมินโครงงานควรเนน้การประเมินกระบวนการกลุ่ม 
  3)  โครงงานผสมระหวา่งรายบุคคลกบักลุ่ม  เป็นโครงงานท่ีผูเ้รียนท าร่วมกนั  แต่เม่ือเสร็จ
งานแลว้ใหแ้ต่ละคนรายงานผลดว้ยตนเอง  โดยไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่ม 
  ในการประเมินการปฏิบติังานดงักล่าวมาขา้งตน้  ผูส้อนจ าเป็นตอ้งสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้
ประกอบการประเมินการปฏิบติั  เช่น 
  -  แบบวดัภาคปฏิบติั 
  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 
  -  แบบตรวจสอบรายการ 
  -  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  (Rubrics) 
   เป็นตน้ 
  3)  การประเมินตามสภาพจริง  (Authentic  Assessment) 
  การประเมินสภาพจริง  เป็นการประเมินจากการปฏิบติังานหรือกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
โดยงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบติัจะเป็นงาน  หรือสถานการณ์ท่ีเป็นจริง  (Real  life)  หรือ
ใกลเ้คียงกบัชีวติจริง  จึงเป็นงานท่ีมีสถานการณ์ซบัซอ้น (Complexity)  และเป็นองคร์วม (Holistic)  
มากกวา่งานปฏิบติัในกิจกรรมการเรียนทัว่ไป 
  วธีิการประเมินสภาพจริงไม่มีความแตกต่างจากการปฏิบติั  (Performance  Assessment) 
เพียงแต่อาจมีความยุง่ยากในการประเมินมากกวา่  เน่ืองจากเป็นสถานการณ์จริง  หรือตอ้งจดัสถานการณ์ให้
ใกลจ้ริง  แต่จะเกิดประโยชน์กบัผูเ้รียนมาก  เพราะจะท าใหท้ราบความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนวา่  มี
จุดเด่นและขอ้บกพร่องในเร่ืองใด  อนัจะน าไปสู่การแกไ้ขท่ีตรงประเด็นท่ีสุด 
 
  4)  การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน  (Portfolio  Assessment) 



  การประเมินดว้ยแฟ้มสะสมงาน  เป็นวธีิการประเมินท่ีช่วยส่งเสริมใหก้ารประเมินตาม
สภาพจริงมีความสมบูรณ์สะทอ้นศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนมากข้ึน  โดยการใหผู้เ้รียนไดเ้ก็บรวบรวม 
(Collect)  ผลงานจากการปฏิบติัจริงทั้งในชั้นเรียนหรือในชีวติจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ตามสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ  มาจดัแสดงอยา่งเป็นระบบ  (Organized)  โดยมีจุดประสงคเ์พื่อสะทอ้นใหเ้ห็น  (Reflect)  
ความพยายาม  เจตคติ  แรงจูงใจ  พฒันาการ  และความสัมฤทธ์ิผล  (Achievement)  ของการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน  การวางแผนด าเนินงาน  การประเมินดว้ยแฟ้มผลงานท่ีสมบูรณ์จะช่วยใหผู้ส้อนสามารถประเมิน
จากแฟ้มสะสมงานแทนการประเมินจากการปฏิบติัจริง 
  การประเมินดว้ยแฟ้มสะสมงานมีแนวทางในการด าเนินงานดงัน้ี 
  1)  ก าหนดโครงสร้างของแฟ้มสะสมงานจากวตัถุประสงคข์องแฟ้มสะสมงานวา่  ตอ้งการ
สะทอ้นส่ิงใดเก่ียวกบัความสามารถและพฒันาการของผูเ้รียน  ทั้งน้ีอาจพิจารณาจากตวัช้ีวดัตามสาระการ
เรียนรู้ท่ีสะทอ้นไดจ้ากการใหผู้เ้รียนจดัท าแฟ้มสะสมงาน 
  2)  ก าหนดวธีิการเก็บรวบรวมผลงานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแฟ้มสะสมงาน  
เพื่อใหผู้เ้รียนไดท้  าแฟ้มสะสมงาน 
  3)  ก าหนดใหว้ธีิการประเมินงานเพื่อพฒันาช้ินงาน  ซ่ึงส่งผลถึงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้
ความสามารถสูงสุด  ทั้งน้ีครูควรจดัท าเกณฑก์ารใหค้ะแนน  (Rubrics)  ส าหรับให้ผูเ้รียนน าไปใชเ้ป็นขอ้
ช้ีน าในการพฒันางาน 
  4)  ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือในการพฒันางาน  โดยมีส่วนร่วมในการประเมินจากทุก
ฝ่าย  แลว้น าขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัไปเป็นสารสนเทศหลกั  ในการใหข้อ้มูลป้อนกลบั  (Feedback)  ส าหรับ
ใหผู้เ้รียนใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
  5)  จดัใหมี้การน าเสนอผลงานท่ีไดส้ะสมไว ้ โดยใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม  ซ่ึงผูส้อนและ
ผูเ้รียนควรวางแผนร่วมกนัในการคดัเลือกช้ินงานท่ีดีท่ีสุด  ทั้งน้ีการน าเสนอช้ินงานแต่ละช้ินควรมีหลกัฐาน
การพฒันางานและการประเมินผลงานดว้ยตนเอง  เกณฑ์การประเมินผลงานประกอบไวด้ว้ย  ในการใช้
วธีิการประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน  ผูส้อนควรค านึงดว้ยวา่แฟ้มสะสมงานมีหลายประเภท  การเลือกใชแ้ฟ้ม
สะสมงานประเภทใด  ควรค านึงถึงรูปแบบและแนวทางในการพฒันาแฟ้มสะสมงานใหเ้หมาะสม  เพื่อให้
แฟ้มสะสมงานช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนดว้ย 
 2.3  ก าหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนกบัการประเมินผลปลายภาคเรียน  หรือปลายปี  การ
ประเมินระหวา่งเรียนมีวตัถุประสงคส์ าคญั  เพื่อมุ่งน าสารสนเทศ  มาพฒันาผูเ้รียนและปรับปรุง
กระบวนการจดัการเรียนของผูเ้รียน  การประเมินระหวา่งเรียนท่ีด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง  เขม้งวด  และ
จริงจงั  จะใหผ้ลการประเมินท่ีสะทอ้นภาพความส าเร็จ  และศกัยภาพของผูเ้รียนไดถู้กตอ้ง  สมบูรณ์  และ
น่าเช่ือถือ  ดังน้ัน  ควรให้น า้หนักความส าคัญของการประเมินระหว่างเรียนในสัดส่วนทีม่ากกว่าการ
ประเมินตอนปลายภาคเรียนหรือปลายปี  ทั้งน้ีโดยค านึงถึงธรรมชาติของรายวชิาและตวัช้ีวดัเป็นส าคญั  แต่
อยา่งไรกต็ามในการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนรายวชิาปลายภาคเรียนหรือปลายปี  ตอ้งน าผลการ



ประเมินระหวา่งเรียนไปใชใ้นการตดัสินผลการเรียนดว้ย  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนและแนวด าเนินการ
ในระเบียบท่ีสถานศึกษาผูก้  าหนด 
  2.4  จัดท าเอกสารบันทกึข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน  ผูส้อนตอ้งจดัท าเอกสารบนัทึก
ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการประเมินผลระหวา่งเรียนอยา่งเป็นระบบชดัเจน  เพื่อใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลในการ
ปรับปรุง  แกไ้ข  ส่งเสริมผูเ้รียน  ใชเ้ป็นหลกัฐานส าหรับการส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้งและใชเ้ป็นหลกัฐาน
ส าหรับตรวจสอบการปฏิบติังานของผูส้อน  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความโปร่งใสและความยติุธรรมในการ
ประเมิน  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ขอ้มูลหลกัฐานการประเมินระหวา่งท่ีพึงแสดง  ไดแ้ก่ 
  1)  วธีิการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
  2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัความสามารถของผูเ้รียนตามวธีิการประเมิน  เช่น  บนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  บนัทึกคะแนนจากผลการประเมินช้ินงาน  บนัทึกคะแนนการประเมินโครงงาน  บนัทึกเก่ียวกบั
การประเมินแฟ้มสะสมงาน  เป็นตน้ 
 3.   การประเมินเพือ่สรุปผลการเรียน 
       การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนเป็นการประเมิน  เพื่อมุ่งตรวจสอบความส าเร็จของผูเ้รียนเม่ือ
ผา่นการเรียนรู้ในช่วงเวลาหน่ึง  หรือส้ินสุดการเรียนรายวชิาปลายปี/ปลายภาคประกอบดว้ย 
  3.1  การประเมินหลงัเรียน 
         เป็นการประเมินผูเ้รียนในเร่ืองท่ีไดเ้รียนจบแลว้  เพื่อตรวจสอบวา่ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ตามตวัช้ีวดัท่ีคาดหวงัหรือไม่  เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัผลการประเมินก่อนเรียนวา่ผูเ้รียนเกิด
พฒันาการข้ึนมากนอ้ยเพียงไร  ท าใหส้ามารถประเมินไดว้า่ผูเ้รียนมีศกัยภาพในการเรียนรู้เพียงไร  และ
กิจกรรมการเรียนท่ีจดัข้ึนมีประสิทธิภาพในการพฒันาผูเ้รียนอยา่งไร  ขอ้มูลจากการประเมินภายหลงัการ
เรียน  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากมาย  ไดแ้ก่ 
   1)  ปรับปรุงแกไ้ขซ่อมเสริมผูเ้รียนใหบ้รรลุตวัช้ีวดั  หรือจุดประสงคข์องการเรียน 
   2)  ปรับปรุงแกไ้ขวธีิเรียนของผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
   3)  ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการจดักิจกรรมการเรียน 
   การประเมินหลงัเรียนน้ี  ถา้จะใหส้อดคลอ้งกบัการประเมินก่อนเรียนเพื่อการ
เปรียบเทียบพฒันาการของผูเ้รียนส าหรับการวจิยัในชั้นเรียน  ควรใชว้ธีิการและเคร่ืองมือประเมินชุด
เดียวกนัหรือคู่ขนานกนั 
  3.2  การประเมินผลการเรียนปลายภาค 
         เป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนในการเรียนรายวชิาต่างๆ  
ตามตวัช้ีวดั  การประเมินผลน้ีนอกจากจะมีจุดประสงคเ์พื่อการสรุปตดัสินความส าเร็จของผูเ้รียน              
ในแต่ละรายวชิา  รายภาค  เป็นส าคญัแลว้  ยงัใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับปรับปรุงแกไ้ข  ซ่อมเสริมผูเ้รียนท่ีไม่



ผา่นการประเมินตวัช้ีวดัของแต่ละรายวชิา  ใหเ้กิดพฒันาการและมีผลการเรียนตามตวัช้ีวดัอยา่งครบถว้น
สมบูรณ์ดว้ย 
   การประเมินผลการเรียนปลายภาค  สามารถใชว้ธีิการและเคร่ืองมือการประเมิน
ไดอ้ยา่งหลากหลาย  ใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  เน้ือหาสาระ  กิจกรรมและช่วงเวลาในการประเมิน  อยา่งไรก็
ดีเพื่อใหก้ารประเมินผลการเรียนดงักล่าวมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์และสนบัสนุนการเรียนการสอน  จึงให้
น าผลการประเมินผลระหวา่งเรียนไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินผลการเรียนปลายภาค  โดยสัดส่วนการ
ประเมินผลระหวา่งเรียนมากกวา่การประเมินผลปลายภาคเรียน 

วธิีการปฏบิัติการประเมนิผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม 
 การด าเนินการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม  โรงเรียนไดก้ าหนดวธีิการปฏิบติัดงัน้ี 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการร่วมกนัก าหนดหลกัการประเมินผล  8  กลุ่มสาระ  ดงัน้ี 
 1.  ทุกกลุ่มสาระใหมี้การประเมินผลทุกรายวชิาใหค้รอบคลุมทั้งดา้นความรู้  ทกัษะ  กระบวนการ  
และคุณลกัษณะ  โดยมีการประเมินผลดงัน้ี 
       1.1  การประเมินผลก่อนเรียน 
  1.1.1  ประเมินผลก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความพร้อมและพื้นฐานของผูเ้รียนและจดั
กิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อใหมี้ความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะเรียน 
  1.1.2  ประเมินก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรอบรู้ในเน้ือหา  และทกัษะท่ีจะเร่ิมเรียน  เพื่อ
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบผลการเรียนหลงัเรียน  แสดงการพฒันาการของผูเ้รียน 
  1.1.3  การประเมินผลระหวา่งเรียน  ใหมี้การประเมินผลเป็นระยะๆ  และสอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดั  โดยใชก้ารประเมินผลตามสภาพจริงดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายทั้งวธีิการวดั  เคร่ืองมือ  และ
แหล่งขอ้มูล  เพื่อมุ่งตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รียน  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแกไ้ขจนผูเ้รียน
สามารถบรรลุตามเกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนดไว ้ โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัศกัยภาพของแต่ละ
บุคคล  ในกรณีท่ีผูเ้รียนตอ้งการพฒันาปรับปรุงผลการเรียนใหสู้งข้ึน  ใหผู้ส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
พฒันาปรับปรุงแกไ้ขผลงาน/ช้ินงานตนเองจนเตม็ศกัยภาพของผูเ้รียนภายในเวลาท่ีก าหนดให้ 
  1.1.4  การประเมินรายภาค  ในการประเมินผลปลายภาคสามารถประเมินจากการปฏิบติั  
การส่ือสาร  เช่น  การสัมภาษณ์จากผลงาน / ช้ินงาน  โครงงานหรือแบบทดสอบ  ทั้งน้ีใหส้อดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดั 
 2.  การก าหนดสัดส่วนระหวา่งเรียนกบัการประเมินปลายภาค  ใหก้ลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม
ร่วมกนัก าหนดตามหลกัการท่ีคณะกรรมการการบริหารหลกัสูตรและวชิาการดงัน้ี 
  2.1  การประเมินผลระหวา่งเรียน  ใหมี้การประเมินผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  60  ของการ
ประเมินผลทั้งหมด  ยกเวน้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี ใหมี้การประเมินผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  70 



  2.2  การประเมินผลระหวา่งเรียนและการประเมินผลปลายภาค  ใหมี้การประเมินทั้งดา้น
ความรู้  ทกัษะ  กระบวนการ  และคุณลกัษณะ 
  2.3  ในรายวชิาเดียวกนัใหมี้การก าหนดสัดส่วนระหวา่งเรียนกบัปลายภาค  และวางแผน
ประเมินผลตลอดภาคเรียนร่วมกนั 
  2.4  ในกรณีท่ีมีการประเมินผลดว้ยแบบทดสอบ  ใหมี้การประเมินโดยใชว้ธีิการใหผู้เ้รียน
ตอบแบบทดสอบอตันยั  โดยมีการใหค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ  70  ของการทดสอบคร้ังนั้น 
 3.  การจดัท าเอกสารบนัทึกขอ้มูลสารสนเทศของผูเ้รียน  ประกอบดว้ย 
  3.1  ผูส้อนแต่ละรายวชิาจดัท าแผนการประเมินผลในรายวิชาของตนเองตลอดภาคเรียน  
โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 
   1)  การประเมินผลก่อนเรียน 
   2)  การประเมินระหวา่งเรียน 
   3)  การประเมินปลายภาค 
   4)  อตัราส่วนน ้าหนกัคะแนนระหวา่งความรู้  (K)  ทกัษะกระบวนการ  (P)  และ
คุณลกัษณะ  (A)  และรายละเอียดน ้าหนกัคะแนนของแต่ละตวัช้ีวดั  พร้อมทั้งระบุวธีิการวดั  เคร่ืองมือวดั  
และประเมินผลในแต่ละตวัช้ีวดั 
   5)  ก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ประกอบดว้ย  คุณลกัษณะตามธรรมชาติ
วชิา  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา  ทั้งน้ีใหใ้ชแ้บบสรุปผลการประเมินตามแบบบนัทึกท่ี
แนบทา้ยคู่มือน้ี 
  3.2  จดัท าแบบบนัทึกขอ้มูลผลการประเมินท่ีแสดงสารสนเทศของผูเ้รียน  ทั้งน้ีเพื่อใชเ้ป็น
แหล่งขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ข  ส่งเสริมผูเ้รียน  และใชเ้ป็นหลกัฐานส าหรับส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  และ
ใชเ้ป็นหลกัฐานส าหรับตรวจสอบการปฏิบติังานของผูส้อน  ดงันั้นขอ้มูลควรแสดงถึงร่องรอยการพฒันา  
พร้อมระบุขอ้สังเกตท่ีเนน้ขอ้คน้พบท่ีเป็นจุดเด่นและจุดดอ้ยของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  ทั้งระหวา่งเรียนและ
ปลายภาค 
  3.3  จดัท าแบบบนัทึกการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  เพื่อ
แสดงร่องรอยหลกัฐานการพฒันาความสามารถในการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  และสรุปผลการ
ประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินแนบทา้ยคู่มือน้ี 
  3.4  จดัท าแบบบนัทึกการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เพื่อแสดงร่องรอยหลกัฐาน
การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน  และสรุปผลการประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินแนบทา้ยคู่มือน้ี 
  3.5  น าผลการประเมินจากขอ้  3.2, 3.3  และ  3.4  มาสรุปและบนัทึกลงในแบบ  ปพ.5 
 4.  การตดัสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม 
  4.1  การตดัสินผลการเรียนใหน้ าผลการประเมินระหวา่งเรียนรวมกบัผลการประเมิน  
ปลายภาค  โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 



ตารางแสดงคะแนน  และระดับผลการเรียน 
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ความหมาย ระดบัผลการเรียน 

80  -  100 ผลการเรียนดีเยีย่ม 4 
75  -  79 ผลการเรียนดีมาก 3.5 
70  -  74 ผลการเรียนดี 3 
65  -  69 ผลการเรียนค่อนขา้งดี 2.5 
60  -  64 ผลการเรียนน่าพอใจ 2 
55  -  59 ผลการเรียนพอใช ้ 1.5 
50  -  54 ผลการเรียนผา่นเกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนด 1 
0  -  49 ผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนด 0 

 
  เม่ือครูผูส้อนตดัสินผลการเรียนแลว้ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
  ส่งผลการตดัสินใหอ้นุกรรมการกลุ่มสาระพิจารณาใหก้ารเห็นชอบ / แกไ้ข  แลว้ส่งให้
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการพิจารณาเห็นชอบ  เพื่อน าเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติัผล
การเรียน 
  ส่งผลการเรียนให ้ครูท่ีปรึกษากรอกผลการเรียนลงในแบบ  ปพ.6  และนายทะเบียนวดัผล
กรอกในแบบ  ปพ.1 
 5.  การใหผ้ลการเรียน  “ร” 
  5.1  การใหผ้ลการเรียน  “ร”  หมายถึง  ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 
   1)  ผูเ้รียนไม่ไดรั้บการประเมิน  หรือประเมินแลว้ไม่ผา่นเกณฑร์ะหวา่งเรียน 
   2)  ผูเ้รียนไม่ไดรั้บการประเมินปลายภาค 
  5.2  วธีิการใหผ้ลการเรียน  “ร”  เม่ือผูส้อนพบวา่ผูเ้รียนไม่ไดเ้ขา้รับการประเมินผลระหวา่ง
เรียนหรือปลายภาค  ใหผู้ส้อนรายงานพร้อมหลกัฐานประกอบการพิจารณาเสนอผูบ้ริหารเพื่ออนุมติัผลการ
เรียน  “ร”  แลว้ประกาศผลใหน้กัเรียนทราบ 
 6.  การใหผ้ลการเรียน  “มส” 
  6.1  การใหผ้ลการเรียน  “มส”  หมายถึง  ผูเ้รียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  80   
ของเวลาทั้งหมด 
  6.2  วธีิการใหผ้ลการเรียน  “มส”  ใหผู้ส้อนรายงานพร้อมแนบเวลาเรียนของผูเ้รียน   เสนอ
ผูบ้ริหารเพื่ออนุมติัผลการเรียน  “มส”  ก่อนประเมินผลปลายภาค  2  สัปดาห์ 
 7.  การแกไ้ข  “0”   
  7.1  ผูเ้รียนน าใบแจง้ความจ านงการแกไ้ข  “0”  พบครูผูส้อนประจ าวชิา 



  7.2  ผูส้อนด าเนินการพฒันาผูเ้รียนในผลการเรียนรู้ท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์ จนผูเ้รียนสามารถ
บรรลุผลตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ โดยใหผ้ลการเรียนไม่เกิน  “1” 
  7.3  ผูส้อนรวบรวมและสรุปผลการแกไ้ข  “0”  ไปยงังานวดัผลของโรงเรียนเพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ริหารอนุมติั  และแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 8.  การแกไ้ข  “ร”   
  8.1  ผูเ้รียนน าใบแจง้ความจ านงการแกไ้ข  “ร”  พบครูผูส้อนประจ าวชิา 
  8.2  ผูส้อนด าเนินการตามสาเหตุของผลการเรียน  “ร”  นั้นๆ  โดยใหผ้ลการเรียนตาม
เกณฑข์อ้  4 
  8.3  ผูส้อนรวบรวมและสรุปผลการแกไ้ข  “ร”  ไปยงังานวดัผลของโรงเรียนผา่นคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการเห็นชอบ  เพื่อเสนอต่อผูบ้ริหารอนุมติั  แลว้แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 9.  การแกไ้ข  “มส”   
  9.1  ผูเ้รียนน าใบแจง้ความจ านงไปพบครูผูส้อนประจ าวชิา 
  9.2  ผูส้อนพิจารณาวา่ผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องอะไร  ให้ด าเนินการพฒันาแกไ้ขในส่ิงนั้นจน
บรรลุเกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนดไว ้ โดยใหผ้ลการเรียนไม่เกิน  “1” 
  9.3  ผูส้อนรวบรวมและสรุปผลการแกไ้ข  “มส”  ส่งงานวดัผลของโรงเรียนผา่นคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการเห็นชอบ  เพื่อเสนอผูบ้ริหารอนุมติั  แลว้แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 10.  การแกไ้ข  “0”   “ร”   และ “มส”   ใหด้ าเนินการแกไ้ขใหเ้สร็จส้ินภายใน  2  สัปดาห์  หลงัจาก
ไดรั้บแจง้ประกาศของงานวดัผลโรงเรียน 
 

 
 
ส่วนที่  2  การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีสถานศึกษาไดใ้หผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้นการศึกษาไดพ้ฒันา
ความสามารถของตนเองตามความถนดัและความสนใจให้เตม็ศกัยภาพ  โดยมุ่งเนน้การพฒันาองคร์วมของ
ความเป็นมนุษยท์ั้งดา้นร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยรวมของ
สถานศึกษา  มีการด าเนินการอยา่งมีเป้าหมายชดัเจน  มีรูปแบบ  และวธีิการท่ีครูท่ีปรึกษากิจกรรมและ
ผูเ้รียนร่วมกนัก าหนด  ผูเ้รียนตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
จึงจะผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัชั้น 
 1.  ลกัษณะกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  แบ่งเป็น  3  ลกัษณะ  คือ 



  1.1  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้
เหมาะสมตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล  สามารถคน้พบและพฒันาศกัยภาพของตนเสริมสร้างทกัษะชีวติ  
วฒิุภาวะทางอารมณ์  การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา  และการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี  ซ่ึงครูทุกคนตอ้งท าหนา้ท่ี
แนะแนวใหค้  าปรึกษาดา้นชีวิต  การศึกษาต่อและการพฒันาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า 
  1.2  กิจกรรมนกัเรียน  เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเองอยา่งครบวงจรตั้งแต่
ศึกษาวเิคราะห์  วางแผน  ปฏิบติัตามแผน  ประเมิน  และปรับปรุงการท างาน  โดยเนน้การท างานร่วมกนั
อยา่งเป็นกลุ่ม  ไดแ้ก่  โครงงาน  กิจกรรมตามความสนใจชุมนุมวชิาการ  กิจกรรมพฒันานิสัยรักการอ่าน  
การคิด  วเิคราะห์  และเขียน  กิจกรรมสาธารณประโยชน์  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยวุกาชาด  และ                       
ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์  และกิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
  1.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบ าเพญ็ตน
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  และทอ้งถ่ินตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัรเพื่อแสดงถึงความ
รับผดิชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละต่อสังคม  มีจิตสาธารณะ  เช่น  กิจกรรมอาสาพฒันาต่างๆ  กิจกรรม
สร้างสรรคส์ังคม 
 2.  การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียนรายกจิกรรม 
  1)  ผูรั้บผิดชอบกิจกรรมประเมินการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียนตามจุดประสงคข์องแต่ละ
กิจกรรม  โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมและผลการปฏิบติักิจกรรมดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย
ตามสภาพจริง 
  2)  ผูรั้บผิดชอบกิจกรรมตรวจสอบเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนวา่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนดไวห้รือไม่ 
  3)  ตดัสินใหผู้เ้รียนท่ีผา่นจุดประสงคส์ าคญัของกิจกรรม  มีผลงานช้ินงานหรือหลกัฐาน
ประกอบและมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ ์ ใหเ้ป็นผูผ้า่นการประเมินผลการร่วมกิจกรรม  ผูเ้รียนท่ี
มีผลการประเมินบกพร่องในเกณฑใ์ดเกณฑห์น่ึง  จะเป็นผูไ้ม่ผา่นการประเมินผลการร่วมกิจกรรม  จะตอ้ง
ซ่อมเสริมขอ้บกพร่องให้ผา่นเกณฑก่์อน  จึงจะไดรั้บการตดัสินใหผ้า่นกิจกรรม 
 3.  การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเลือ่นช้ัน/จบหลกัสูตร 
  เป็นการประเมินสรุปผลการผา่นกิจกรรมตลอดปีการศึกษาของผูเ้รียนแต่ละคนเพื่อน าผล
ไปพิจารณาตดัสินการเล่ือนชั้น  โดยมีขั้นตอนปฏิบติัดงัน้ี 
  3.1  คณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งรวบรวมผลการประเมินแต่ละกิจกรรมมาตดัสินตาม
เกณฑก์ารตดัสินการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  และรายงานผลต่อผูป้กครอง 
  3.2  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ใหค้ณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและวชิาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
  3.3  ผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณาตดัสินอนุมติัผลการประเมินรายภาค 



  3.4  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการ  รวบรวมผลการประเมินรายภาค  ตดัสิน
ผลการเล่ือนชั้น/จบหลกัสูตร  เสนอผูบ้ริหารอนุมติั 
 
 4.  เกณฑ์ตัดสินผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
  4.1  เกณฑก์ารตดัสินรายกิจกรรมพิจารณาสจาก 
   1)  เขา้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  80  ของเวลาทั้งหมด 
   2)  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมดา้นการเรียนรู้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  70 
   3)  ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมและผา่นจุดประสงคส์ าคญัของแต่ละกิจกรรมก าหนด 
ทุกขอ้ 
  4.2  ผูเ้รียนตอ้งผา่นเกณฑ ์ ขอ้ 4.1  ถือวา่ผา่นรายกิจกรรม 
  4.3  เกณฑก์ารตดัสินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บผลการประเมินผา่นทั้ง
กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนกัเรียนทุกกิจกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ถือวา่ผา่น
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  4.4  เกณฑก์ารผา่นเล่ือนชั้น / จบหลกัสูตร  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บผลการประเมิน  ผ่าน          
ทุกกิจกรรมรายภาค 
 5.  แนวทางการซ่อมเสริมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
  5.1  กรณีไม่ผา่นเน่ืองจากเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบ  คณะกรรมการพฒันาและการ
ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ก าหนดกิจกรรมใหผู้เ้รียนไปปฏิบติัตามเวลาท่ีก าหนด  ภายใตก้าร
ควบคุมดูแลของท่ีปรึกษากิจกรรมนั้นๆ  จนกวา่ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมนั้นได ้ อาจารยป์ระจ ากิจกรรม  สรุป
รายงานผลการปฏิบติักิจกรรมใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เพื่อตดัสิน
ผลการผา่นกิจกรรมรายภาค 
  5.2  กรณีไม่ผา่นจุดประสงคส์ าคญัของกิจกรรมใหค้ณะกรรมการมอบหมายภาระงานท่ี    
ผูเ้รียนไม่ผา่นไปปฏิบติัภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม  จนกวา่ผูเ้รียนจะปฏิบติัตามภาระงาน
นั้นได ้ ใหท่ี้ปรึกษาสรุปผลการปฏิบติัส่งใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินการซ่อมเสริม  เพื่อ
ตดัสินผลการผา่นกิจกรรมเป็นรายภาค 
  5.3  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินทั้งกรณีใน  ขอ้  5.1  และ  ขอ้  5.2  ส่ง
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการ  เห็นชอบและเสนอผูบ้ริหารอนุมติัต่อไป 
 

 
ส่วนที่  3   การพฒันาและประเมินผลคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1.  ความส าคัญของคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน 



 การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นหวัใจส าคญัในการพฒันาประเทศ   โดยท่ีมีการจดัการศึกษาเป็น
วธีิการหลกัท่ีส าคญัท่ีสุด  การจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาผูเ้รียน
ใหเ้ป็นผูท่ี้มีการพฒันาการทั้งดา้นปัญญา  จิตใจ  ร่างกาย  และสังคม  การพฒันาจิตใจจึงถือเป็นส่ิงท่ีส าคญั
อยา่งยิง่  ดงัจะเห็นไดจ้ากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตราท่ี  23  “การจดัการศึกษา  ทั้ง
การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยัตอ้งเนน้ทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการ
เรียนรู้  และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั”  มาตรา  24  วรรค  4  “จดัการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ  อยา่งเป็นสัดส่วนสมดุลกนั  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม  และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
 ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  จึงก าหนดไว้
ใน  จุดหมายของหลกัสูตรเป็นขอ้แรก  คือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง  มีวนิยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  และก าหนดใหส้ถานศึกษาไดส้ร้างหลกัสูตรสถานศึกษาดว้ยตนเอง  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็น
หลกัสูตรท่ีตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  เป็นไปตามความตอ้งการจ าเป็นของ
ชุมชนทอ้งถ่ินของตนอง  โดยท่ีสถานศึกษาจะตอ้งร่วมกบัชุมชนก าหนดเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียน ดา้น
คุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา  ความจ าเป็นของชุมชน  และทอ้งถ่ิน  และก าหนด  
เป็นเกณฑก์ารจบหลกัสูตรขอ้หน่ึง  ในแต่ละระดบั  คือ  ผูเ้รียนตอ้งผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
2.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื่อให้
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ไดก้ าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่ง  พฒันาผูเ้รียน  ดงัน้ี 
 1.  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์
 2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
 3.  มีวนิยั 
 4.  ใฝ่เรียนรู้ 
 5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
 7.  รักความเป็นไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
  ความหมายและตัวบ่งช้ีคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ 
  2.1  คุณลกัษณะ  :   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 



   ความหมาย     รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  หมายถึง  ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออก
ดว้ยกาย  วาจาและใจ   
   ตัวบ่งช้ีคุณลกัษณะ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
   2.1.1  มีความจงรักดีภกัดีในสถาบนัชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์
   2.1.2  ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมศาสนา 
  2.2  คุณลกัษณะ  :   ซ่ือสัตย์สุจริต   
   ความหมาย       ซ่ือสัตย์สุจริต  หมายถึง  ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออกดว้ยกาย  
วาจาและใจ 
   ตัวบ่งช้ีคุณลกัษณะ  ซ่ือสัตย์สุจริต 
   2.2.1  ไม่น าส่ิงของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 
   2.2.2  ไม่พดูเทจ็ทั้งต่อหนา้และลบัหลงั 
  2.3  คุณลกัษณะ   :   มีวนัิย 
   ความหมาย     มีวนัิย  หมายถึง  ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความเอาใจใส่  
จดจ่อ  ตั้งใจ  มุ่งมัน่ต่อหนา้ท่ีการงาน  การศึกษาเล่าเรียน  และการเป็นอยูข่องตนเอง  และผูอ้ยูใ่นความดูแล
ตลอดจนสังคมอยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความผกูพนั  เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาท่ี
ก าหนด  ยอมรับผลการกระท าทั้งผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึน  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบติัใหดี้ข้ึนดว้ย 
   ตัวบ่งช้ีคุณลกัษณะ  มีวนัิย 
   2.3.1  มีความพยายามปฏิบติัภารกิจ  หนา้ท่ีการงาน  การศึกษา  หรือหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ 
   2.3.2  ตรงต่อเวลา 
   2.3.3  ท างานโดยค านึงถึงคุณภาพของงาน 
   2.3.4  ดูแลรักษาสาธารณสมบติั 
  2.4  คุณลกัษณะ   :   ใฝ่เรียนรู้ 
   ความหมาย     ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความใฝ่เรียน  
ใฝ่รู้ 
   ตัวบ่งช้ีคุณลกัษณะ  ใฝ่เรียนรู้ 
   2.4.1  มีการซกัถามปัญหาในและนอกบทเรียนสม ่าเสมอ 
   2.4.2  รู้จกัใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียนประกอบการเรียนรู้ 
 
  2.5  คุณลกัษณะ   :   อยู่อย่างพอเพยีง 



   ความหมาย     อยู่อย่างพอเพียง   หมายถึง  ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงถึงการ
ประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูป้ระหยดัเวลา  ทรัพย ์ และแรงงาน  ทั้งของตนเองและส่วนรวม  ตลอดจนวางแผน
ออมเพื่ออนาคต 
   ตัวบ่งช้ีคุณลกัษณะ  อยู่อย่างพอเพยีง 
   2.5.1  เลือกใชส่ิ้งของท่ีเหมาะสมกบัสถานภาพของตนและการใชง้าน 
   2.5.2  ใชน้ ้า  ใชไ้ฟ  อยา่งระมดัระวงั  และเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็น 
  2.6  คุณลกัษณะ   :   มุ่งมั่นในการท างาน 
   ความหมาย     มุ่งมั่นในการท างาน  หมายถึง  ความสามารถทางร่างกาย  ความคิด  
จิตใจ  ท่ีจะปฏิบติักิจกรรมต่างๆ  ใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนด  ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาอุปสรรค 
   ตัวบ่งช้ีคุณลกัษณะ  มุ่งมั่นในการท างาน 
   2.6.1  มีความเขม้แขง็  พยายามเอาชนะปัญหาอุปสรรคโดยไม่ยอ่ทอ้ 
   2.6.2  มีจิตใจหนกัแน่น  สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมใหเ้ป็นปกติเม่ือ
พบกบัปัญหาหรือส่ิงย ัว่ยตุ่างๆ 
  2.7  คุณลกัษณะ   :   รักความเป็นไทย 
  ความหมาย     รักความเป็นไทย  หมายถึง  ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงถึงการปฏิบติัตนทั้ง
กาย  ใจ  และความคิดท่ีค านึงถึงความเป็นไทย 
  ตัวบ่งช้ีคุณลกัษณะ  รักความเป็นไทย 
   2.7.1  ใชส่ิ้งของท่ีผลิตในประเทศ 
   2.7.2  เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม – ประเพณีไทยและแต่งกาย   
แบบไทย 
   2.7.3  ใชภ้าษาไทยไดถู้กตอ้ง 
 
 
  2.8  คุณลกัษณะ   :   มีจิตสาธารณะ 
  ความหมาย     มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงถึงการใชว้าจา  ใจ  และ
กาย  ต่อบุคคลอ่ืน  ดว้ยความเมตตา  ใหค้วามช่วยเหลือ  โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 
  ตัวบ่งช้ีคุณลกัษณะ  มีจิตสาธารณะ 
  2.8.1  ร่วมกิจกรรมการบ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะ  เช่น  วดั,  โบราณสถาน 
  2.8.2  อาสาปฏิบติักิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 

3.  เกณฑ์การประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 



 3.1  เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
  1)  เกณฑร์ะดบัคุณภาพ 
   ระดบัคุณภาพ 
   ดีเยีย่ม หมายถึง   ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ี  ร้อยละ  80 – 100 
       ของจ านวนคร้ังของการประเมินทั้งหมด 
   ดี หมายถึง  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ี  ร้อยละ  65 – 79 
       ของจ านวนคร้ังของการประเมินทั้งหมด 
   ผา่น หมายถึง  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ี  ร้อยละ  50 – 64 
       ของจ านวนคร้ังของการประเมินทั้งหมด 
   ไม่ผา่น หมายถึง  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ี  ร้อยละต ่า  50 
       ของจ านวนคร้ังของการประเมินทั้งหมด 
  2)  เกณฑก์ารตดัสินการผา่นแต่ละตวับ่งช้ี 
   ผูเ้รียนตอ้งมีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ีอยูใ่นระดบัผา่นข้ึนไป  ถือวา่ผา่นแต่ละตวับ่งช้ี 
 
 3.2  เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ 
  3.2.1  ใหคิ้ดค่าฐานนิยม  (Mode)  จากเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีมาเป็นระดบัคุณภาพของ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ต่ละขอ้ 
  3.2.2  ใหคิ้ดค่าฐานนิยม  จากเกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะ  8  ขอ้  สรุปเป็นคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคข์องรายวชิานั้นๆ 
  3.2.3  ใหคิ้ดค่าฐานนิยม  จากคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ายวชิา  สรุปเป็นคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคข์องผูเ้รียนรายบุคคล 
 3.3  เกณฑ์การตัดสินแต่ละคุณลกัษณะ 
  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ ผา่นข้ึนไป  ถือวา่  ผ่าน 
 

แนวการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 

1.  ระดับผู้ปฏิบัต ิ
 ในการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั้น  โรงเรียนก าหนดใหผู้ส้อนทุกรายวชิา  
ผูรั้บผดิชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม  และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีนอกเหนือจากครูผูส้อนรายวชิาต่างๆ  
ไดด้ าเนินการดงัน้ี 



 1.1  ครูผูส้อนรายวชิาต่างๆ  ทุกรายวชิา  ใหจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาของตนโดยสอดแทรก
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษาในคุณลกัษณะใดคุณลกัษณะหน่ึงท่ีเหมาะสม  และสอดคลอ้งกบั
การจดักิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ  โดยใหร้ะบุไวใ้นแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกแผน 
 1.2  ผูรั้บผดิชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม  และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทั้งกิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมชุมนุมต่างๆ  ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากรายวชิาต่างๆ  ใหด้ าเนินการจดักิจกรรมพฒันา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยระบุไวใ้นแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.3  ผูรั้บผดิชอบทั้ง  ขอ้ 1.1  และ 1.2  ด าเนินการพฒันาพร้อมกบัประเมินผลและปรับปรุงผูเ้รียน
เป็นระยะๆ  เพื่อแสดงพฒันาการของผูเ้รียน  บนัทึกร่องรอยหลกัฐานการประเมินและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  
เม่ือเสร็จส้ินภาคเรียน / ปลายปี  หรือส้ินโครงการ / กิจกรรม  ใหมี้การประเมินและสรุปผลบนัทึกลงใน  
แบบ ปพ. 5  และระบุ  จุดเด่น  จุดดอ้ย  ของผูเ้รียนแต่ละคน  ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ พร้อมแนบขอ้มูล
บนัทึกหลกัฐานร่องรอยการประเมินและปรับปรุงประกอบส่งใหค้ณะกรรมการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของตนเอง  ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 1.4  คณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระรวบรวมผลการประเมินทั้งหมด  และสรุปผลการประเมินลงใน
ใบ  แบบ  ปพ. 5  ส่งคณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะของสถานศึกษาท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเพื่อด าเนินการ
ต่อไป 
 
2.  ระดับคณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของสถานศึกษา 
 ใหมี้การประเมินและตดัสินผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนทุกภาคเรียน / ปี  
โดยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและตดัสินผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
ระดบัชั้นละ  3 – 5  คน  ด าเนินการดงัน้ี 
 2.1  คณะกรรมการทุกระดบัชั้น   ศึกษาและท าความเขา้ใจร่วมกนัในเร่ืองของเกณฑก์ารประเมิน
ระดบัคุณภาพ  ตลอดจนแนวทางการประเมินท่ีสถานศึกษาก าหนดไว ้
 2.2  คณะกรรมการประเมินแต่ละระดบัชั้น  น าผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคจ์ากผู ้
ปฏิบติัใน  ขอ้ 1  มาร่วมกนัพิจารณาผลการประเมิน  และขอ้มูลจากการบนัทึกร่องรอยหลกัฐานท่ีแนบมา
เป็นรายบุคคลเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ แลว้ตดัสินผลการประเมิน  สรุปผลการประเมิน  บนัทึกลงใน  
แบบ  ปพ. 5  ระบุจุดเด่นจุดดอ้ยของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  ส่งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการ
เห็นชอบ  และเสนอผูบ้ริหารอนุมติัผลการประเมิน 
 2.3  กรณีท่ีคณะกรรมการไม่สามารถตดัสินผลการประเมิน  เน่ืองจากขอ้มูลไม่เพียงพอ                
ใหค้ณะกรรมการขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูรั้บผดิชอบ  จนสามารถตดัสินผลการประเมินได ้
 2.4  นายทะเบียนน าผลการตดัสินมาด าเนินการจดัท า  ปพ.4  และหลกัฐานการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
และประกาศใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบต่อไป 
 



3.  การประเมนิการเลือ่นช้ัน / การจบหลกัสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการ  น าผลการประเมินรายภาค / รายปี มาร่วมพิจารณาและ
ตดัสินผลการเล่ือนชั้น / จบหลกัสูตร 
 

แนวทางในการซ่อมเสริมคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1.  คณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะร่วมกนัพิจารณาวา่  ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะใดท่ีตอ้งพฒันา
ปรับปรุง 
 2.  คณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะก าหนดแนวทางในการพฒันาปรับปรุงพร้อมระยะเวลาโดย
มอบหมาย  ใหท่ี้ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ด าเนินการติดตามช่วยเหลือแนะน าการปฏิบติังาน
ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 3.  กิจกรรม ในการพฒันาปรับปรุงผูเ้รียน 
  3.1  ก าหนดภาระงานหรือกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีของคุณลกัษณะท่ีตอ้งพฒันา
ปรับปรุง 
  3.2  ผูเ้รียนร่วมกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีตอ้งพฒันาปรับปรุงทั้งในและนอก
โรงเรียน 
  3.3  ผูเ้รียนเสนอโครงงาน / งาน  ท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีตอ้งพฒันาปรับปรุงให้
คณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะเห็นชอบ 
 4.  ผูเ้รียนปฏิบติัตามแนวทางท่ีคณะกรรมการก าหนดหรือเห็นชอบ  และรายงานผลการปฏิบติัใหท่ี้
ปรึกษาในระบบดูแลทราบเป็นระยะๆ  พร้อมกบัมีผูรั้บรองผลการปฏิบติัโดยท่ีปรึกษาบนัทึกขอ้คิดเห็นใน
การปฏิบติักิจกรรมจนเสร็จส้ินกิจกรรม 
 5.  ท่ีปรึกษาในระบบดูแล  บนัทึกผลแสดงพฒันาการคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีแสดงร่องรอย
หลกัฐานการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ  รวบรวมผลการปฏิบติัส่งคณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
 6.  คณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะพิจารณาร่องรอยหลกัฐานผลการปฏิบติักิจกรรมเทียบกบั
เกณฑท่ี์ก าหนด  แลว้ประเมินและตดัสินผลการซ่อมเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์รุปผลเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการเห็นชอบ  เพื่อเสนอต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติัต่อไป 
 7.  นายทะเบียนวดัผลด าเนินการจดัท า  ปพ.4  และแจง้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อไป 
 

 
ส่วนที่  4  การพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน  คดิวเิคราะห์  และเขยีน 

 



การอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียน  จ านวน  3  ข้อ  คือ 
 

1.  อ่านและเขา้ใจ  สามารถคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ไดอ้ยา่งมีเหตุผลเป็นระบบ  และเขียนเสนอความคิดได ้
ตวับ่งช้ีท่ี  1   เขียนรายงานเร่ืองท่ีศึกษาคน้ควา้ได ้
ตวับ่งช้ีท่ี  2   ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีศึกษาคน้ควา้ได ้
ตวับ่งช้ีท่ี  3   เขียนแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านได ้
ตวับ่งช้ีท่ี  4   เขียนสรุปจากเร่ืองท่ีอ่านได ้
 
2.  น าความรู้ความเขา้ใจท่ีไดจ้ากการอ่านไปใชใ้นการแกปั้ญหา  ตดัสินใจ  คาดคะเนเร่ืองราวหรือเหตุการณ์  
และสรุปเป็นแนวปฏิบติัได ้
ตวับ่งช้ีท่ี  1   ท าโครงงาน / รายงานในเร่ืองท่ีสนใจไดต้ามศกัยภาพ 
ตวับ่งช้ีท่ี  2   น าเสนอโครงงาน / รายงานไดต้ามศกัยภาพ 
ตวับ่งช้ีท่ี  3   เน้ือหาในการท าโครงงาน / รายงานสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียน 
ตวับ่งช้ีท่ี  4   เขียนขั้นตอนในการปฏิบติังานได ้
 
3.  มีความคิดสร้างสรรค ์ และสามารถเขียนถ่ายทอดความคิดเพื่อการส่ือสารได ้
ตวับ่งช้ีท่ี  1   เขียนเร่ืองราวเชิงสร้างสรรคไ์ดต้ามศกัยภาพ 
ตวับ่งช้ีท่ี  2   เขียน / วาดภาพจากจินตนาการในเร่ืองท่ีตนสนใจได ้
 

แนวทางและวธิีการประเมนิ 
 การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  โรงเรียนจะใชแ้นวทางการวดัและ
การประเมินจากการปฏิบติัจริง  (Authentic  Performance  Measurement)  จึงก าหนดแนวทางและวธีิการ
ประเมินใหค้รูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าไปใชใ้นการประเมินดงัน้ี 
 1.  วธีิการประเมิน 
  1.1  ความสามารถจริงของผูเ้รียนในการปฏิบติักิจกรรมทางการเรียนรายวชิาต่างๆ  ในส่วน
ท่ีเก่ียวกบัการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  โดยการสังเกตของครู 
  1.2  มอบหมายใหผู้เ้รียนไปศึกษาคน้ควา้  แลว้เขียนเป็นรายงาน 
  1.3  ผลงานเชิงประจกัษต่์างๆ  เก่ียวกบัการอ่าน  การคิด  การวเิคราะห์  และเขียนท่ี
รวบรวมและน าเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน 
  1.4  การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบแบบเขียนตอบ  หรือเขียนเรียงความ 
  1.5  การเขียนรายงานจากการปฏิบติัโครงงาน 
 2.  เกณฑ์การประเมิน  ผลงาน  :  การเขียนจากการอ่าน  คิด  วเิคราะห์ 



  2.1  การใชก้ระบวนการอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2.2  การแสดงความคิดเห็นอยา่งมีวจิารณญาณ 
  2.3  ใชก้ระบวนการเขียนส่ือความอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.  เกณฑ์ระดับคุณภาพ  ความสามารถในการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ  :  การอ่าน 
      ระดับ 
  ดีเยีย่ม ระบุสาระของเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้งครบถว้น  ล าดบัเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง   

ระบุประเด็นส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง  ระบุจุดมุ่งหมาย  และเจตคติ 
ของผูเ้ขียน 

  ดี ระบุสาระของเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้งครบถว้น  ล าดบัเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง   
ระบุประเด็นส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง  ระบุจุดมุ่งหมาย  และเจตคติ 
ของผูเ้ขียนไม่ครบถว้น 

  ผ่าน ระบุสาระของเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้งครบถว้น  ล าดบัเร่ืองท่ีอ่านค่อนขา้งถูกตอ้ง   
ระบุประเด็นส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านไดไ้ม่สมบูรณ์  ระบุจุดมุ่งหมาย  และเจตคติ 
ของผูเ้ขียนเพียงเล็กนอ้ย 

  ไม่ผ่าน ระบุสาระของเร่ืองท่ีอ่านไดไ้ม่ครบถว้น  ล าดบัเร่ืองท่ีอ่านผดิพลาดเล็กนอ้ย   
ระบุประเด็นส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านไม่ถูกตอ้ง  ไม่ระบุจุดมุ่งหมาย  และเจตคติ 
ของผูเ้ขียน 

  เกณฑ์ระดับคุณภาพ  :  การคิด  วเิคราะห์ 
           ระดับ 
  ดีเยีย่ม แสดงความคิดเห็นชดัเจน  มีเหตุผลระบุขอ้มูลสนบัสนุนท่ีน่าเช่ือถือมีความคิด 
   ท่ีแปลกใหม่  เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม 
  ดี แสดงความคิดเห็นค่อนขา้งชดัเจน  มีเหตุผลระบุขอ้มูลสนบัสนุนมีความคิด 
   ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยสังคมรอบขา้งตนเอง 
  ผ่าน แสดงความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลระบุขอ้มูลสนบัสนุนท่ีพอรับไดมี้ความคิดท่ีเป็น 
   ประโยชน์ต่อตนเอง 
  ไม่ผ่าน แสดงความคิดเห็นมีเหตุผลไม่ชดัเจน  ขาดขอ้มูลสนบัสนุน  มีความคิดท่ียงั 
   มองไม่เห็นประโยชน์ท่ีชดัเจน 
 เกณฑ์ระดับคุณภาพ  :  การเขียน 
           ระดับ 



ดีเยีย่ม มีจุดประสงคใ์นการเขียนชดัเจนไดเ้น้ือหาสาระ  รูปแบบการเขียนถูกตอ้งมี
ขั้นตอนการเขียนชดัเจนง่ายต่อการติดตาม  ใชไ้วยากรณ์และสะกดค าถูกตอ้ง 

 พฒันาส านวนภาษาท่ีส่ือความหมายไดช้ดัเจนกะทดัรัด 
ดี มีจุดประสงคใ์นการเขียนชดัเจนไดเ้น้ือหาสาระ  รูปแบบการเขียนถูกตอ้งมี

ขั้นตอนการเขียนชดัเจนง่ายต่อการติดตาม  ใชไ้วยากรณ์และสะกดค าผดิพลาดไม่
เกิน  3  แห่ง  พฒันาส านวนภาษาท่ีส่ือความหมายไดช้ดัเจน 

ผ่าน มีจุดประสงคใ์นการเขียนชดัเจนและค่อนขา้งไดเ้น้ือหาสาระ  รูปแบบการเขียน
ถูกตอ้งมีขั้นตอนการเขียนชดัเจนง่ายต่อการติดตาม  ใชไ้วยากรณ์และสะกดค า
ผดิพลาดมากกวา่  3  แห่ง  ขาดการพฒันาส านวนภาษาท่ีส่ือความหมายไดช้ดัเจน 

ไม่ผ่าน ขาดจุดประสงคใ์นการเขียนและเน้ือหาสาระนอ้ย  ใชไ้วยากรณ์และสะกดค า
ผดิพลาดมาก  ขาดการพฒันาส านวนภาษาท่ีส่ือความหมาย 

 4.  การสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน 
  4.1  ใหคิ้ดค่าฐานนิยม  (Mode)  จากเกณฑก์ารประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  
มาเป็นระดบัคุณภาพของแต่ละรายวชิา 
  4.2  ใหคิ้ดค่าฐานนิยม  จากเกณฑก์ารประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  ของแต่
ละรายวชิา  สรุปเป็นผลการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  ของผูเ้รียนรายบุคคล 
 5.  เกณฑ์การตัดสินความสามารถในการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน 
  5.1  ระดับรายภาค 
   ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  
ผา่น  ข้ึนไปถือวา่  ผ่าน 
  5.2  การเลือ่นช้ัน / จบหลกัสูตร 
   ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ผา่นทุกรายภาค 
 

แนวทางการพฒันาและการประเมนิการอ่าน  คดิ  วเิคราะห์  และเขยีน 
 

ระดับผู้ปฏิบัต ิ
 กลุ่มครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1.  แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกนัก าหนดแนวทางในการพฒันาความสามารถในการอ่าน  คิด   
วเิคราะห์  และเขียน  ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระ  และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอ่าน  
คิด  วเิคราะห์  และเขียน  ท่ีสถานศึกษาก าหนด 



 2.  ผูส้อนทุกรายวชิาน าแนวทางท่ีก าหนดไวใ้น  ขอ้ 1  วางแผนการจดักิจกรรมและด าเนินการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกในการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 
 3.  ผูส้อนทุกรายวชิาด าเนินการประเมินและปรับปรุงความสามารถในการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และ
เขียน  เป็นระยะๆ  เม่ือส้ินภาคเรียน / ปลายปี  ประเมินผลพร้อมบนัทึกร่องรอยหลกัฐานในการพฒันา
ปรับปรุง  และรวบรวมหลกัฐานการประเมินไวท่ี้หมวดวิชาเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานส าหรับตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของผูส้อน  ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงความโปร่งใส  และความยติุธรรมในการประเมิน 
 4.  บนัทึกสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  ลงใน   
แบบ  ปพ.5  แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน 
 5.  ผูส้อนในแต่ละกลุ่มสาระร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง  สมบูรณ์ของผลการประเมินแต่ละ
รายวชิา  แลว้สรุปผลการประเมินในระดบักลุ่มสาระลงใน  แบบ  ปพ.5  แบบสรุปผลการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  
และเขียน  ส่งคณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  ในระดบัโรงเรียนต่อไป 
 กลุ่มผู้รับผดิชอบกจิกรรมพฒันาเรียนรู้  และกลุ่มผู้รับผดิชอบงาน / โครงการ / กจิกรรมในระดับ
โรงเรียน 
 1.  วางแผนก าหนดกิจกรรมพฒันาความสามารถในการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียนท่ีสอดคลอ้ง
กบักิจกรรมในภาระงานท่ีตนเองรับผดิชอบ 
 2.  ด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาตามแผนท่ีวางไว ้ และประเมินพฒันาปรับปรุงผูเ้รียนเป็นระยะๆ  
พร้อมบนัทึกร่องรอยหลกัฐาน 
 3.  เม่ือส้ินภาคเรียน  ใหมี้การประเมินผล  และสรุปผลการประเมินตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด
ไว ้ พร้อมใหข้อ้สังเกตท่ีเป็นจุดเด่น  จุดดอ้ย  ของผูเ้รียน  บนัทึกใน  แบบ ปพ. 5  และรวบรวมหลกัฐาน
ร่องรอยการพฒันาปรับปรุงไวท่ี้ผูป้ฏิบติั  เพื่อเป็นหลกัฐานส าหรับตรวจสอบการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติั  
ส่งผลการประเมินใหค้ณะกรรมการประเมินระดบัโรงเรียนต่อไป 
 
 
 

ระดับคณะกรรมการประเมนิการอ่าน  คดิ  วิเคราะห์  และเขยีน  ของสถานศึกษา 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  จ  านวน 3 – 5  คน  ในแต่ละ
ระดบัชั้นเป็นรายภาค 
 2.  คณะกรรมการประเมินฯ  ศึกษาเกณฑก์ารประเมิน  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั 
 3.  น าผลการประเมินการอ่านจากระดบัผูป้ฏิบติัร่วมกนัประเมิน  เพื่อตดัสินความสามารถในการ
อ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 4.  กรณีท่ีคณะกรรมการไม่สามารถตดัสินได ้ คณะกรรมการขอขอ้มูลจากผูป้ฏิบติัเพิ่มเติม  หรือ
ทดสอบความสามารถซ ้ า  แลว้จึงตดัสินผล 



 5.  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินเพื่อเสนอผูบ้ริหารโรงเรียนอนุมติัผลการประเมิน 
 6.  นายทะเบียนวดัผลบนัทึกลงใน  ปพ.1  แลว้แจง้ผลการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และ
เขียน  ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อแจง้ผูป้กครอง 
 

แนวทางในการซ่อมเสริมและประเมนิผลการซ่อมเสริมการอ่าน  คดิ  วเิคราะห์  และเขยีน 
 1.  คณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  ร่วมกนัพิจารณาวา่ผูเ้รียนมีจุดท่ีตอ้ง
พฒันาปรับปรุงดา้นใด  แต่งตั้งท่ีปรึกษาโดยระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นกรรมการด าเนินการซ่อมเสริม 
 2.  ก าหนดภาระงานใหผู้เ้รียนพฒันา  ปรับปรุง  ในดา้นท่ีตอ้งพฒันาปรับปรุงโดย 
  2.1  กรณีไม่ผา่นการประเมินการอ่าน 
   2.1.1  คณะกรรมการประเมินก าหนดภาระงานใหน้กัเรียนอ่าน  บนัทึกการอ่าน
พร้อมส่งเอกสารท่ีไดอ่้านไม่นอ้ยกวา่  5  เร่ือง  หรือกรรมการก าหนดเร่ือง  5  เร่ือง  ให้อ่าน  ภายในเวลาท่ี
ก าหนด 
   2.1.2  คณะกรรมการประเมินผลการอ่านโดยตั้งประเด็นค าถามท่ีสอดคลอ้งกบั
เกณฑก์ารประเมิน  ผูเ้รียนตอบโดยการเขียนตอบหรือตอบปัญหาปากเปล่าก็ได ้
   2.1.3  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 
   2.1.4  คณะกรรมการประเมินตดัสินผลการอ่านใหผ้า่น  และไดร้ะดบัไม่เกิน  
“ผา่น”  กรณีท่ีซ่อมเสริมไม่ผา่นใหค้ณะกรรมการประเมินก าหนดใหผู้เ้รียนพฒันาตามวิธีการ  ขอ้ 2.1.1  ถึง  
2.1.3  จนกวา่ผูเ้รียนจะไดรั้บการตดัสิน  ผ่าน 
  2.2  กรณีผูเ้รียนไม่ผา่นการคิด  วเิคราะห์ 
   2.2.1  คณะกรรมการประเมินก าหนดภาระงานใหผู้เ้รียนไปฝึกคิด  วเิคราะห์  ใน
เร่ืองท่ีสนใจภายใน  1  สัปดาห์ 
   2.2.2  คณะกรรมการประเมิน  ประเมินการคิด  วเิคราะห์  โดยตั้งประเด็นค าถามท่ี
สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประเมิน  ผูเ้รียนตอบโดยการเขียนตอบ  หรือตอบปากเปล่า 
   2.2.3  คณะกรรมการประเมินตดัสินผลการคิด  วเิคราะห์  โดยใหผ้ลการประเมิน
ไม่เกิน  “ผา่น” 
   2.2.4  ในกรณีท่ีผลการประเมินไม่ผา่น  ใหค้ณะกรรมการประเมินก าหนดให้
ผูเ้รียนพฒันาตามวธีิการใน  ขอ้  2.2.1 – 2.2.3  จนกวา่ผูเ้รียนจะไดรั้บการตดัสิน  ผ่าน 
  2.3  กรณีท่ีผูเ้รียนไม่ผา่นการประเมินการเขียน 
   2.3.1  คณะกรรมการประเมิน  ก าหนดภาระงานใหผู้เ้รียนไปฝึกเขียนในเร่ืองท่ี
สนใจภายใน  1  สัปดาห์  ภายใตก้ารควบคุมดูแลของครูท่ีปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือ 
   2.3.2  ผูเ้รียนส่งผลงานการเขียนท่ีไดพ้ฒันาแลว้แก่คณะกรรมการประเมิน 



   2.3.3  คณะกรรมการประเมินท าการประเมินผลงานการเขียนประกอบการ
สัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบักระบวนการพฒันาการเขียน 
   2.3.4  คณะกรรมการตดัสินผลการเขียนโดยใหผ้ลการประเมินไม่เกิน  “ผา่น” 
   2.3.5  ในกรณีท่ีผลการประเมินยงัไม่ผ่าน  ใหค้ณะกรรมการประเมินก าหนดให้
ผูเ้รียนพฒันาตามวธีิการ  ขอ้ 2.3.1 – 2.3.4  จนกวา่ผูเ้รียนจะไดรั้บการตดัสินผา่น 
  3.  คณะกรรมการประเมินการอ่านตดัสินผลการประเมินการอ่าน  ส่งผลการประเมินเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการของสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ  และรวบรวมส่งใหผู้บ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมติั  นายทะเบียนวดัผลบนัทึกลง  ปพ.1  และแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อไป 
 

ส่วนที่  5  เกณฑ์การตดัสินการเลือ่นช้ัน  และเกณฑ์การจบหลกัสูตร 
 
การตัดสินการเลือ่นช้ัน 
 ในการตดัสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้น  ผูส้อนตอ้งค านึงถึงการพฒันาผูเ้รียนแต่ละคนเป็นหลกั  และ
ตอ้งเก็บขอ้มูลของผูเ้รียนทุกดา้นอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองในแต่ละภาคเรียนรวมทั้งสอนซ่อมเสริมผูเ้รียน
ใหพ้ฒันาจนเตม็ตามศกัยภาพ 
 ระดับมัธยมศึกษา 
 1)  ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวชิา  ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  80  
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวชิานั้นๆ 
 2)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั  และผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  คือ  ตวัช้ีวดั
ท่ีตอ้งผา่น  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  60  ของแต่ละรายวชิา 
 3)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา 
 4)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน  และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  ในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 การพิจารณาเล่ือนชั้นในระดบัมธัยมศึกษา  ถา้หากผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องเพียงเล็กนอ้ย  และ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นวา่สามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริมได ้ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผอ่น
ผนัใหเ้ล่ือนชั้นได ้ แต่หากผูเ้รียนไม่ผา่นรายวชิาจ านวนมากและมีแนวโนม้วา่จะเป็นปัญหาต่อการเรียนใน
ระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน  สถานศึกษาจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเ้รียนซ ้ าชั้นได ้ โดยทั้งน้ีจะค านึงถึงวฒิุภาวะ
และความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

เกณฑ์การจบหลกัสูตรระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 



1)  ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน  81  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน  66  
หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2)  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน  66  
หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่  11  หน่วยกิต 

3)  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน  ในระดบัผา่น  เกณฑก์ารประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

4)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

5)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

 
ส่วนที่  6  การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาต ิ (National  test) 
 
 ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเป็นระดบั
มาตรฐานระดบัชาติ  กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดใหมี้การประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุก
ระดบัชั้น  เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนจึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัน้ี 
 1.  ผูแ้ทนสถานศึกษาเขา้รับการประชุมช้ีแจงวธีิการด าเนินการทดสอบร่วมกบัส านกังานเขตพื้นท่ี 
 2.  จดัส่งรายช่ือคณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา  ประกอบดว้ยประธาน
กรรมการ  คณะกรรมการกลาง  กรรมการควบคุมห้องสอบ  คณะกรรมการตรวจค าตอบชนิดเขียนตอบ  
และกรรมการรับ – ส่งขอ้สอบ  ส่งไปใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีเพื่อแต่งตั้ง 
 3.  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการประชุมช้ีแจงคณะกรรมการด าเนินการประเมิน
คุณภาพตามค าสั่งจากขอ้  2  ถึงวธีิการด าเนินการสอบเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและปฏิบติัไดต้รงกนั  ตามแนว
ปฏิบติัในคู่มือการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเพื่อใหเ้กิดความยติุธรรม  และเป็นไปตาม
การด าเนินการสอบแบบทดสอบมาตรฐานอยา่งเคร่งครัด 
 4.  คณะกรรมการกลางจดัพิมพร์ายช่ือพร้อมก าหนดรหสั / เลขท่ีนกัเรียนตามจ านวนนกัเรียน / 
หอ้งเรียน  ท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ  น าไปประกาศไวห้นา้หอ้งสอบแต่ละหอ้ง  เพื่อใหน้กัเรียนไดท้ราบวา่ตนเอง
เลขท่ีเท่าไร  สอบห้องท่ีเท่าใด  พร้อมติดเลขท่ีของนกัเรียนไวบ้นโตะ๊ท่ีนัง่สอบ 
 5.  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการประชุมช้ีแจงนกัเรียนใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของ
การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ  ทั้งในดา้นส่วนตวั  ระดบัโรงเรียน  ระดบัเขต  และ
ระดบัชาติ  ควรใหค้วามร่วมมือ  ตั้งใจในการสอบอยา่งเต็มความสามารถ 



 6.  กรณีท่ีนกัเรียนไม่ไดรั้บการประเมินตามวนัเวลาท่ีก าหนด  ใหส้ถานศึกษาแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ  
ติดตาม  และประสานงานกบัเขตพื้นท่ีด าเนินการประเมินใหเ้สร็จส้ินภายใน  2  สัปดาห์  หลงัจากทราบ
รายช่ือนกัเรียนท่ียงัไม่ไดรั้บการประเมิน 
 7.  เม่ือส านกังานเขตพื้นท่ีแจง้ผลการประเมินมายงัสถานศึกษา  ใหน้ าผลการประเมินมาทบทวน
คุณภาพร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการ  กบัคณะกรรมการสถานศึกษา  และแจง้
ผลการประเมินให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบผลและด าเนินการต่อไป  โดยเฉพาะผูเ้รียนและครูผูส้อนน าไปพิจารณา
ในการพฒันาปรับปรุงตนเองต่อไป 
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