ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสู ตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2551
(พิมพ์วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2557 )

โรงเรี ยนท่ามะกาวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ

คานา
โรงเรี ยนท่ามะกาวิทยาคม เป็ นโรงเรี ยนที่จดั ทาหลักสู ตรสถานศึกษาขึ้นใช้ในปี การศึกษา 2552
โดยยึดหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งเป็ นหลักสู ตรที่ใช้แนวคิดหลักสู ตร
อิงมาตรฐาน (Standard – based Currlculum) ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ของ
สถานศึกษา เป็ นเอกสารประกอบหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เอกสารหนึ่ง
ที่จะช่วยขับเคลื่อนกระบวนการนาหลักสู ตรไปสู่ การปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โรงเรี ยนจึงได้จดั ทาระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้สถานศึกษา โรงเรี ยนท่ามะกา
วิทยาคม เพื่ออธิ บายขยายความให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายตั้งแต่ผบู ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อน ผูเ้ รี ยนและผูเ้ กี่ยวข้อง มี
ความเข้าใจที่ชดั เจน ตรงกันรวมทั้งร่ วมกันรับผิดชอบ และทางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ เอกสาร
ประกอบด้วย 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรี ยนท่ามะกาวิทยาคม
ตอนที่ 2 แนวปฏิ บตั ิการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนท่า
มะกาวิทยาคม พุทธศักราช 2551
ตอนที่ 3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาจัดทา
คณะผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า เอกสารระเบียบว่าด้วยการวัด และประเมินผลการเรี ยนรู ้
สถานศึกษา โรงเรี ยนท่ามะกาวิทยาคม พุทธศักราช 2551 คงจะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายที่จะ
ช่วยสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และปฏิบตั ิการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนเป็ นแนวทางเดียวกันและเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน ส่ งผลให้พฒั นาผูเ้ รี ยนได้ตามหลักการ เจตนารมย์ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต่อไป
คณะผูจ้ ดั ทา

สารบัญ
คานา
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2

ระเบี ย บสถานศึ ก ษาว่า ด้วยการวัด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต ามหลัก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรี ยนท่ามะกาวิทยาคม
แนวปฏิบตั ิการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนท่ามะกา
วิทยาคม พุทธศักราช 2551

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
- คาสัง่ แต่งตั้ง

ระเบียบสถานศึกษาว่าด้ วยการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม พ.ศ. 2552

ระเบียบสถานศึกษา
ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรี ยนท่ามะกาวิทยาคม
โดยที่โรงเรี ยนท่ามะกาวิทยาคม ได้ประกาศใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตามคาสัง่ กระทรวงศึกษาธิ การ ที่ สพฐ 293/2551 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เรื่ อง ให้ใช้หลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกระจายอานาจให้สถานศึกษากาหนดหลักสู ตร
สถานศึกษาขึ้นใช้เอง เพื่อให้สอดคล้องกับคาสั่งดังกล่าว
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรี ยนท่ามะกาวิทยาคม จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับหรื อคาสั่งอื่นใดในส่ วนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรื อซึ่ งขัดหรื อ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กบั หลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนท่ามะกาวิทยาคม พุทธศักราช 2551
ข้อ 5 ให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษารักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
หมวดที่ 1 หลักการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ 6 การประเมินผลการเรี ยนให้เป็ นไปตามหลักการในต่อไปนี้
6.1 สถานศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบประเมินผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการ
6.2 การวัดและประเมินผลการเรี ยนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรี ยนรู้และ
ตัวชี้วดั ที่กาหนดในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6.3 การประเมินผลการเรี ยนต้องประกอบด้วย การประเมินเพื่อปรับปรุ งพัฒนาผูเ้ รี ย น
การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผลเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยน
6.4 การประเมินผลเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องดาเนินการ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด ธรรมชาติของรายวิชา และระดับชั้น

6.5
เขียนในแต่ละชั้น
6.6
6.7
6.8
6.9

ให้มีการประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยนในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
ให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนในแต่ละชั้น
ให้มีการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับชาติในแต่ละช่วงชั้น
เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนได้
ให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนระหว่างสถานศึกษาและรู ปแบบการศึกษาต่าง ๆ

หมวดที่ 2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ 7 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการที่ให้ผสู้ อนใช้พฒั นาคุณภาพผูเ้ รี ยน
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศ ที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสาเร็ จทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ให้
เป็ นการประเมินเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนมากกว่าการตัดสิ นผลการเรี ยน ประกอบด้วย
7.1 การประเมินผลระดับชั้นเรี ยนเป็ นการวัดความก้าวหน้าทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
7.2 การประเมินผลระดับสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า การเรี ยนรู ้เป็ นรายปี
และช่วงชั้น สาหรับสถานศึกษานาข้อมูลที่ได้ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและการพัฒนาการเรี ยนการ
สอนและคุณภาพของผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ รวมทั้งพิจารณาตัดสิ นการเลื่อนช่วงชั้น
7.3 การประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็ นการประเมินด้วยแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่เป็ นมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพ
การศึกษาของชาติ สาหรับนาผลการประเมินไปวางแผนดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขการจัดการเรี ยนการสอน
และพัฒนาการผูเ้ รี ยนให้ได้มาตรฐาน
7.4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับชาติ เป็ นการประเมินด้วยแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่เป็ นมาตรฐานระดับชาติ เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
คุณภาพการศึกษาของชาติ สาหรับนาผลการประเมินไปวางแผนดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขการจัดการเรี ยน
การสอน และพัฒนาการผูเ้ รี ยนให้ได้มาตรฐาน
7.5 การประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยน เป็ นการประเมินเพื่อสรุ ปความสาเร็ จในการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยนในการจบช่วงชั้นและจบหลักสู ตรการศึกษาในระดับต่างๆ ซึ่ งจะทาให้ผเู้ รี ยนได้รับการรับรอง
ความรู้และวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษา
ข้อ 8 แนวดาเนินการประเมินผลการเรี ยนของสถานศึกษา
เพื่อให้การวัดและประเมินผลการเรี ยนของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการดาเนินการตามหลักการกระจายอานาจมีการประเมินผูเ้ รี ยน
ตามหลักการวัดและประเมินผลการเรี ยน มีการตรวจสอบและกากับติดตามประเมินคุณภาพการประเมินผล

การเรี ยนอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ จึงกาหนดแนวดาเนินการวัดและประเมินผลการเรี ยนของ
สถานศึกษา ดังนี้
8.1 สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดรู ปแบบ ระบบและระเบียบ
ประเมินผลของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิในการประเมินผลการเรี ยนของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษา กาหนด
ตัวชี้วดั ในแต่ละรายวิชา และแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู้โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรี ยนรู้ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และมาตรฐานการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนและหลักสู ตรระดับท้องถิ่น เพื่อใช้เป็ น
เป้ าหมายในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้รายภาค
8.3 คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มวิชาให้ความเห็นชอบของรู ปแบบ วิธีการ เครื่ องมือ
สาหรับการประเมิน และผลการตัดสิ นการประเมินผลการเรี ยนรายวิชาของผูส้ อน
8.4 ผูส้ อนจัดการเรี ยนการสอน ตรวจสอบพัฒนาการของผูเ้ รี ยน และประเมินสรุ ป
ผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริ ง โดยนาตัวชี้วดั ไปใช้เป็ นข้อมูลรวมกับการ
ประเมินปลายภาค
8.5 หัวหน้าสถานศึกษาอนุมตั ิผลการเรี ยนปลายภาค และการผ่าน จบการศึกษา
8.6 สถานศึกษาจัดทารายงานผลการดาเนินการประเมินผลการเรี ยนประจาปี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 9 ให้มีการประเมินผลการเรี ยนในด้านต่างๆ ประกอบด้วย
9.1 การประเมินผลการเรี ยนในแต่ละรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งสถานศึกษา
วิเคราะห์จากมาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั การประเมินรายวิชาให้ตดั สิ นผลการประเมินเป็ นระดับผล
การเรี ยน 8 ระดับ ดังนี้
“4” หมายถึง ผลการเรี ยนดีเยีย่ ม
“3.5” หมายถึง ผลการเรี ยนดีมาก
“3” หมายถึง ผลการเรี ยนดี
“2.5” หมายถึง ผลการเรี ยนค่อนข้างดี
“2” หมายถึง ผลการเรี ยนน่าพอใจ
“1.5” หมายถึง ผลการเรี ยนพอใช้
“1” หมายถึง ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่าที่กาหนด
“0” หมายถึง ผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าที่กาหนด
9.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมนักเรี ยนและกิจกรรมบาเพ็ญเพื่อสาธารณประโยชน์ การร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นการ
ประเมินความสามารถและพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ในการเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนในแต่ละภาคเรี ยนตาม
เกณฑ์ของแต่ละกิจกรรม และตัดสิ นผลการประเมินเป็ น 2 ระดับ ดังนี้
“ผ่าน”
หมายถึง ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
“ไม่ผา่ น”
หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
9.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นการประเมินพัฒนาทางด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน ตามคุณลักษณะที่สถานศึกษากาหนด การ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะประเมินเป็ นรายคุณลักษณะทุกภาคเรี ยน และตัดสิ นผลการประเมิน
เป็ น 4 ระดับ ดังนี้
ดีเยีย่ ม หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผา่ นเกณฑ์ ร้อยละ 80 – 100
ของจานวนตัวบ่งชี้ คุณลักษณะนั้นๆ แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะ
นั้นๆ จนสามารถเป็ นแบบอย่างแก่ผอู ้ ื่นได้
ดี
หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผา่ นเกณฑ์ ร้อยละ 65 – 79
ของจานวนตัวบ่งชี้ คุณลักษณะนั้นๆ แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะ
นั้นๆ ด้วยการปฏิบตั ิดว้ ยความเต็มใจ
ผ่าน หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผา่ นเกณฑ์ ร้อยละ 50 – 64
ของจานวนตัวบ่งชี้ คุณลักษณะนั้นๆ ได้ปฏิบตั ิตนด้วยความ
พยายามปฏิบตั ิตนตามคาแนะนา
ไม่ผา่ น หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผา่ นเกณฑ์ ต่ากว่าร้อยละ 50
ของจานวนตัวบ่งชี้ในคุณลักษณะนั้น แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะ
นั้นๆ ต้องมีผอู ้ ื่นคอยกระตุน้ เตือน
เมื่อเลื่อนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน ดีเยีย่ ม, ดี, ผ่าน โดยต้องมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับ “ผ่าน”
ขึ้นไป
9.4 การประเมินความสามารถอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เป็ นการประเมินทักษะการ
คิดและการถ่ายทอดความคิดด้วยทักษะการอ่าน การคิด วิเคราะห์ ตามเงื่อนไข และวิธีการที่สถานศึกษา
กาหนดและตัดสิ นผลการประเมินเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
- ดีเยีย่ ม
- ดี
- ผ่าน
- ไม่ผา่ น
เมื่อเลื่อนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน ดีเยีย่ ม, ดี, ผ่าน โดยต้องมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับ “ผ่าน”
ขึ้นไป

9.5 การตัดสิ นผลการเรี ยนเลื่อนชั้น เป็ นการนาผลการประเมินในด้านต่างๆ มาประมวล
สรุ ปเพื่อตัดสิ นให้ผเู ้ รี ยนผ่านระดับต่างๆ ตามเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยนแต่ละระดับชั้น
ข้อ 10 เกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยนจบหลักสู ตรสถานศึกษาเพื่อให้ผเู ้ รี ยนหลักสู ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ผา่ นการศึกษาแต่ละชั้น และจบหลักสู ตรสถานศึกษาครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสู ตรของ
สถานศึกษา และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจึงกาหนดเกณฑ์การตัดสิ นผลการเรี ยน การจบหลักสู ตร
การศึกษาภาคบังคับไว้ดงั นี้
10.1 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(1) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต
และรายวิชาเพิม่ เติมไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
(2) ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชา
พื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่นอ้ ยกว่า 11 หน่วยกิต
(3) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ "ผ่าน" หรื อ
"ดี" หรื อ "ดีเยีย่ ม"
(4) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ "ผ่าน" หรื อ "ดี"
หรื อ "ดีเยีย่ ม"
(5) ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินเป็ น "ผ" ทุกกิจกรรม
10.2 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(1) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่นอ้ ยกว่า 40 หน่วยกิต
(2) ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชา
พื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
(3) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ "ผ่าน" หรื อ
"ดี" หรื อ "ดีเยีย่ ม"
(4) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ "ผ่าน" หรื อ "ดี"
หรื อ "ดีเยีย่ ม"
(5) ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินเป็ น "ผ" ทุกกิจกรรม
หมวดที่ 3 เกณฑ์ การวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ 11 การตัดสิ นผลการเรี ยนให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
11.1 พิจารณาตัดสิ นว่า ผูเ้ รี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท้ งั
8 กลุ่ม และได้รับผลการเรี ยน 1 ถึง 4

11.2 การตัดสิ นพิจารณาว่าผูเ้ รี ยนจะนับจานวนชัว่ โมง / จานวนหน่วยกิตจะต้องได้รับผล
การเรี ยน 1 ถึง 4
11.3 ได้รับการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เป็ นรายภาค และนาไปตัดสิ น
การเลื่อนชั้น โดยถ้าผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดให้ได้ผลการประเมินเป็ นดีเยีย่ ม ดี และผ่าน ถ้าไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ได้ผลการประเมิน “ไม่ผา่ น”
11.4 ได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายภาค และนาไป
ตัดสิ นการเลื่อนชั้น โดยถ้าผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดให้ได้ผลการประเมินเป็ นดีเยีย่ ม ดี และผ่าน ถ้า
ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการประเมินเป็ น “ไม่ผา่ น”
11.5 ได้รับการตัดสิ นการเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายภาคโดยถ้าผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้ได้ผลประเมินเป็ น “ผ” และถ้าไม่ผา่ นเกณฑ์ให้ผลประเมินได้ “มผ”
11.6 วัดผลปลายภาคเฉพาะผูม้ ีเวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรี ยนในรายวิชานั้น ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เสนอผ่านคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการเห็นชอบ และเสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอนุมตั ิ
11.7 ผูเ้ รี ยนที่มีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนในรายวิชานั้น และไม่ได้รับการ
ผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรี ยนให้ได้ผลการเรี ยน “มส”
11.8 ผูเ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดให้ได้ระดับผลการเรี ยน “0”
11.9 ผูเ้ รี ยนที่ทุจริ ตในการสอบหรื อทุจริ ตในงานที่มอบหมายให้ทาในรายวิชาใด ครั้งใด
ก็ตาม ให้ได้คะแนน “0” ในครั้งนั้น
11.10 ผูเ้ รี ยนที่ไม่ได้วดั ผลรายภาค ไม่ได้ส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ทา หรื อมีเหตุ
สุ ดวิสัยที่ทาให้ประเมินผลการเรี ยนไม่ได้ ให้ได้ผลการเรี ยน “ร”
กรณี ที่ผเู้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “ร” เพราะไม่ส่งงานนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ข้อ 12 การเปลี่ยนผลการเรี ยนให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
12.1 การเปลี่ยนผลการเรี ยน “0”
ควรจัดให้มีการสอนซ่อมเสริ มในตัวชี้วดั ที่ผเู ้ รี ยนสอบไม่ผา่ นก่อน แล้วจึงสอบแก้ตวั ให้
และให้สอบแก้ตวั ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ตอ้ งดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น
ถ้าผูเ้ รี ยนไม่ดาเนินการสอบแก้ตวั ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้น้ ี ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรี ยน
ถ้าสอบแก้ตวั 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรี ยน “0” อีกให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนโดยปฏิบตั ิดงั นี้
1) ให้เรี ยนซ้ ารายวิชาถ้าเป็ นรายวิชาพื้นฐาน

2) ให้เรี ยนซ้ าหรื อเปลี่ยนรายวิชาเรี ยนใหม่ ถ้าเป็ นรายวิชาเพิ่มเติม โดยให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของสถานศึกษา
ในกรณี ที่เปลี่ยนรายวิชาเรี ยนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรี ยนว่าเรี ยนแทน
รายวิชาใด
12.2 การเปลี่ยนผลการเรี ยน “ร”
การเปลี่ยนผลการเรี ยน “ร” มี 2 กรณี ดังนี้
1) มีเหตุสุดวิสัย ทาให้ ประเมินผลการเรี ยนไม่ได้ เช่น เจ็บป่ วย เมื่อผูเ้ รี ยนได้เข้าสอบ
หรื อส่ งผลงานที่ติดค้างอยูเ่ สร็ จเรี ยบร้อย หรื อแก้ปัญหาเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรี ยนตามปกติ
(ตั้งแต่ 0 – 4)
2) ถ้าสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เมื่อผูเ้ รี ยนได้เข้าสอบ หรื อส่ งผล
งานที่ติดค้างอยูเ่ สร็ จเรี ยบร้อย หรื อแก้ปัญหาเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรี ยนไม่เกิน “1”
การเปลี่ยนผลการเรี ยน “ร” ให้ดาเนินการแก้ไขตามสาเหตุให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษา
นั้น ถ้าผูเ้ รี ยนไม่มาดาเนิ นการแก้ “ร” ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ให้เรี ยนซ้ ารายวิชา ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรี ยนแต่เมื่อพ้น
กาหนดนี้แล้วให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ให้เรี ยนซ้ ารายวิชา ถ้าเป็ นรายวิชาพื้นฐาน
(2) ให้เรี ยนซ้ าหรื อเปลี่ยนรายวิชาเรี ยนใหม่ ถ้าเป็ นรายวิชาเพิ่มเติม โดยให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของสถานศึกษา
ในกรณี ที่เปลี่ยนรายวิชาเรี ยนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรี ยนว่า เรี ยนแทน
รายวิชาใด
12.3 การเปลี่ยนผลการเรี ยน “มส”
การเปลี่ยนผลการเรี ยน “มส” มี 2 กรณี ดังนี้
1) กรณี ผเู้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มส” เพราะมีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรี ยนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรี ยนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรี ยนเพิ่มเติมโดยใช้ชวั่ โมงสอนซ่ อมเสริ ม
หรื อเวลาว่าง หรื อวันหยุด หรื อมอบหมายงานให้ทา จนมีเวลาเรี ยนครบตามที่กาหนดไว้สาหรับรายวิชา
นั้นแล้วจึงให้สอบเป็ นกรณี พิเศษ ผลการสอบแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรี ยนไม่เกิน “1” การแก้ “มส”
กรณี น้ ีให้กระทาให้เสร็ จสิ้ นในปี การศึกษานั้น ถ้าผูเ้ รี ยนไม่มาดาเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่กาหนด
ไว้น้ ีให้เรี ยนซ้ า ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัย ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส”
ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรี ยน แต่เมื่อพ้นกาหนดนี้ แล้ว ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
- ให้เรี ยนซ้ ารายวิชา ถ้าเป็ นรายวิชาพื้นฐาน
- ให้เรี ยนซ้ าหรื อเปลี่ยนรายวิชาเรี ยนใหม่ ถ้าเป็ นรายวิชาเพิม่ เติมโดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา

2) กรณี ผเู้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มส” และมีเวลาเรี ยนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรี ยน
ทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรี ยนซ้ าในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้
สาหรับรายวิชาเพิ่มเติมเท่านั้น
ในกรณี ที่เปลี่ยนรายวิชาเรี ยนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรี ยนว่าเรี ยนแทน
รายวิชาใด

ในกรณี ภาคเรี ยนที่ 2 หากผูเ้ รี ยนยังมีผลการเรี ยน “0” “ร” “มส” ให้ดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นก่อน
เปิ ดเรี ยนปี การศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิ ดการเรี ยนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนได้ ทั้งนี้ โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัดควรเป็ นผูพ้ ิจารณาประสานให้มีการดาเนินการ
เรี ยนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
12.4 การเปลี่ยนผลการเรี ยน “มผ”
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดให้ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรี ยน ซึ่ งประกอบด้วย
กิจกรรม ลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ หรื อกิจกรรมชมรม โดยผูเ้ รี ยนเลือกอย่างใด
อย่างหนึ่ง 1 กิจกรรมและเลือกเข้าร่ วมกิจกรรมชุมนุม หรื อชมรมอีก 1 กิจกรรม 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
ในกรณี ที่ผเู้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริ มให้ผเู ้ รี ยนทากิจกรรมจนครบ
ตามเวลาที่กาหนด หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ตอ้ งปรับปรุ ง แก้ไข แล้วจึงเปลี่ยนผลการ
เรี ยนจาก “มผ” เป็ น “ผ” ทั้งนี้ดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของสถานศึกษา
12.5 การเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ไม่ผา่ น” ให้
คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดาเนิ นการจัดกิจกรรมซ่อมเสริ ม ปรับปรุ งแก้ไข หรื อ
ตามวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด เพื่อให้ผเู ้ รี ยนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
13 การตัดสิ นให้ผเู ้ รี ยนเลื่อนชั้น / ซ้ าชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1) ตัดสิ นผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา ผูเ้ รี ยนต้องมีเวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาเรี ยนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ
2) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วดั และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด คือ ตัวชี้วดั
ที่ตอ้ งผ่าน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละรายวิชา
3) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนทุกรายวิชา

4) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ถ้าผูเ้ รี ยนไม่ผา่ นให้ดาเนิ นการสอนซ่อมเสริ ม แล้วทาการประเมินจนผูเ้ รี ยนสามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่สถานศึกษากาหนด
13.1 การเลื่อนชั้น
ผูเ้ รี ยนจะได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนทุกภาคเรี ยนและได้รับการเลื่อนชั้นเมื่อสิ้ นปี
การศึกษาโดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้
1) รายวิชาพื้นฐาน ได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนผ่านทุกรายวิชา
2) รายวิชาเพิม่ เติม ได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
3) ผูเ้ รี ยนต้องรับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
4) ระดับผลการเรี ยนเฉลี่ยในปี การศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ากว่า 1.00
ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริ มผูเ้ รี ยนให้ได้รับ
การแก้ไขในภาคเรี ยนถัดไป
13.2 การเรี ยนซ้ า
สถานศึกษาจะจัดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนซ้ าใน 2 กรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 เรี ยนซ้ ารายวิชา หากผูเ้ รี ยนได้รับการสอนซ่อมเสริ มและสอบแก้ตวั 2 ครั้งแล้ว
ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน ให้เรี ยนซ้ ารายวิชานั้น ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรี ยน
ซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชัว่ โมงว่างหลังเลิกเรี ยน
ภาคฤดูร้อน เป็ นต้น
กรณี ที่ 2 เรี ยนซ้ าชั้น มี 2 ลักษณะ คือ
- ผูเ้ รี ยนมีระดับผลการเรี ยนเฉลี่ยในปี การศึกษานั้นต่ากว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่าจะเป็ น
ปั ญหาต่อการเรี ยนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
- ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยน 0, ร, มส เกินครึ่ งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนในปี การศึกษา
นั้น
ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรื อทั้ง 2 ลักษณะให้สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการการพิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าชั้น โดยยกเลิกผลการเรี ยนเดิมและให้
ใช้ผลการเรี ยนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ตอ้ งเรี ยนซ้ าชั้น ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาในการ
แก้ไขผลการเรี ยน
13.3 การสอนซ่อมเสริ ม
การสอนซ่อมเสริ ม เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้และเป็ นการให้โอกาสแก่
ผูเ้ รี ยนให้มีเวลาเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ เพิ่มขึ้น จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั ที่กาหนดไว้

การสอนซ่อมเสริ มเป็ นการสอนกรณี พิเศษนอกเหนื อไปจากการสอนตามแผนจัดการเรี ยนรู ้ปกติเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่ องที่พบในผูเ้ รี ยน โดยจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผูเ้ รี ยน
การสอนซ่อมเสริ มสามารถดาเนินการได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1) ผูเ้ รี ยนมีความรู ้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัดการ
ซ่อมเสริ ม ปรับความรู ้/ทักษะพื้นฐาน
2) การประเมินระหว่างเรี ยน ผูเ้ รี ยนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการหรื อ
เจตคติ/คุณลักษณะที่กาหนดไว้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั
3) ผลการเรี ยนไม่ถึงเกณฑ์ และ/หรื อต่ากว่าเกณฑ์การประเมิน โดยผูเ้ รี ยนได้ระดับผล
การเรี ยน “0” ต้องจัดการสอนซ่อมเสริ มก่อนจะให้ผเู ้ รี ยนสอบแก้ตวั
4) ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนไม่ผา่ น สามารถจัดสอนซ่ อมเสริ มในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของสถานศึกษา
หมวดที่ 4 การเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ 14 การเทียบโอนผลการเรี ยน เป็ นการนาผลการเรี ยนซึ่งเป็ นความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ของผูเ้ รี ยนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มาประเมินเป็ น
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่ง
แนวการดาเนิ นการเทียบโอนผลการเรี ยนให้เป็ นไปตามระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรี ยน ดังนี้
14.1 ผูข้ อเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็ นนักเรี ยนของสถานศึกษา ทั้งนี้โดยผูข้ อเทียบโอน
จะต้องไม่เป็ นผูท้ ี่กาลังศึกษาอยูใ่ นระบบโดยสถานศึกษาดังกล่าวดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน ในภาค
เรี ยนแรกที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักเรี ยน ยกเว้นกรณี มีเหตุจาเป็ น
14.2 จานวนสาระการเรี ยนรู ้ รายวิชา จานวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอน และอายุของผล
การเรี ยนที่จะนามาเทียบโอน ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการของ
สถานศึกษา ทั้งนี้เมื่อเทียบโอนแล้วต้องมีเวลาเรี ยนอยูใ่ นสถานศึกษาที่จะรับเทียบโอนไม่นอ้ ยกว่า
1 ภาคเรี ยน
14.3 การเทียบโอนผลการเรี ยนให้ดาเนินการในรู ปของคณะกรรมการการเทียบโอนผล
การเรี ยนจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน
ข้อ 15 การเทียบโอนให้ดาเนินการดังนี้
15.1 การเทียบระดับการศึกษา หมายถึงการนาผลการเรี ยน ความรู้และประสบการณ์ที่ได้
จากการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษานอกระบบ ไม่แบ่งระดับมาประเมินเพื่อเทียบเท่าการศึกษาระดับ
ใดระดับหนึ่ง มี แนวทางการเทียบระดับการศึกษาดังนี้

1) ผูข้ อเทียบระดับการศึกษาจะต้องไม่เป็ นผูท้ ี่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาใน
ระบบ หรื อสถานศึกษานอกระบบที่จดั การศึกษาเป็ นระบบเดียวกันกับการศึกษาในระบบ และเป็ นผูส้ าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การ ในระดับที่ต่ากว่าระดับการศึกษาที่ขอเทียบ 1 ระดับ
ผูไ้ ม่เคยมีวฒ
ุ ิการศึกษาใดๆ จะขอเทียบระดับการศึกษาได้ไม่เกินระดับประถมศึกษา
2) ให้สถานศึกษาซึ่งเป็ นที่ทาการเทียบระดับการศึกษา ดาเนินการเทียบระดับ
ด้วยการประเมินความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ของผูข้ อเทียบระดับ ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้ง
ด้วยการทดสอบ การประเมินแฟ้ มผลงาน การสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
ทั้งด้านพุทธิ พิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสู ตรที่ขอเทียบระดับ
3) ผูผ้ า่ นการประเมินจะได้รับหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับความรู ้
และใบประกาศนียบัตรรับรองระดับความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ
15.2 การเทียบโอนผลการเรี ยน หมายถึง การนาผลการเรี ยนซึ่งเป็ นความรู้ทกั ษะ และ
ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และผล
การศึกษา จากต่างสถานศึกษามาประเมินเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่งที่
กาลังศึกษา มีแนวการดาเนิ นการดังนี้
1) คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และวิชาการของสถานศึกษากาหนดจานวน
รายวิชา จานวนหน่วยกิต ที่สถานศึกษาจากัดให้ผเู้ รี ยนสามารถขอเทียบโอนได้ในการศึกษาตามหลักสู ตร
ของสถานศึกษาแต่ละช่วงชั้น ทั้งนี้ผเู ้ รี ยนจะต้องเหลือรายวิชาที่จะต้องศึกษาในสถานศึกษาอีกอย่างน้อย 1
ภาคเรี ยน พร้อมกับการกาหนดแนวทางและวิธีการเทียบโอนทั้งกรณี เทียบโอนผลการเรี ยนเดิมที่ผเู ้ รี ยน
ศึกษาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา และกรณี เทียบโอนผลการเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนขออนุ ญาตไปศึกษาต่าง
สถานศึกษา จะต้องจัดทาเป็ นระเบียบการเทียบโอนผลการเรี ยนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรี ยนด้วย
2) สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยนของ
สถานศึกษาให้ปฏิบตั ิหน้าที่กาหนดสาระ จัดสร้างเครื่ องมือ สาหรับการเทียบโอนผลการเรี ยน และ
ดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
3) คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน ทาการเทียบโอนผลการเรี ยน
ให้ผเู ้ รี ยนในกรณี ต่อไปนี้
กรณีการเทียบโอนผลการเรี ยนเดิม ที่เรี ยนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
ให้ดาเนินการดังนี้
1) ให้ดาเนินการให้เสร็ จในภาคเรี ยนแรกที่ผเู้ รี ยนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
2) ให้เทียบโอนผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา
3) ผูเ้ รี ยนยืน่ คาร้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรขอเทียบความรู้ตามรายวิชาในหลักสู ตร
ของสถานศึกษา ตามจานวนรายวิชาที่สถานศึกษากาหนดไว้ในระเบียบการเทียบโอนผลการเรี ยนของ

สถานศึกษาให้ผเู้ รี ยนยืน่ คาร้อง พร้อมเอกสารหลักสู ตรที่นามาขอเทียบ และเอกสารการศึกษาที่ได้รับมา
(ถ้าผูเ้ รี ยนมี)
4) คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยนพิจารณาหลักสู ตรและ
หลักฐานเอกสารเดิมของผูเ้ รี ยน เพื่อเปรี ยบเทียบหลักสู ตรที่เรี ยนมากับหลักสู ตรของสถานศึกษาในรายวิชา
ที่ขอเทียบ ถ้ามีจุดประสงค์และเนื้อหาสาระตรงกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ให้รับเทียบโอนได้ และให้ได้
ระดับผลการเรี ยนตามที่ได้มาในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนย้ายสถานศึกษา แต่ถา้ เป็ นกรณี เทียบโอนผลการเรี ยนจาก
สถานศึกษาต่างระบบ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการเทียบโอนพิจารณาว่าควรยอมรับผลการเรี ยนเดิมหรื อไม่
ถ้าไม่ยอมรับก็ตอ้ งประเมินให้ใหม่ดว้ ยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม
5) คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน จัดให้มีการประเมินความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนใหม่ ตามตัวชี้วดั ของรายวิชาที่ผเู ้ รี ยนขอเทียบในกรณี ที่ผเู ้ รี ยน
ไม่มีเอกสาร หลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดง หรื อหลักสู ตรที่ผเู ้ รี ยนนามาขอเทียบโอนมีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วดั และเนื้อหาสาระของหลักสู ตรที่ขอเทียบไม่ถึงร้อยละ 60 ผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการประเมินจะได้รับการ
เทียบโอนผลการเรี ยนได้ โดยได้ระดับผลการเรี ยนตามที่ประเมินได้ ส่ วนผูท้ ี่ไม่ผา่ นการประเมินจะไม่ได้
รับการเทียบโอนผลการเรี ยน
กรณีผ้ เู รียนขออนุญาตไปศึกษารายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ต่างสถานศึกษาหรื อขอ
ศึกษาด้วยตนเองให้ดาเนินการดังนี้
1) ให้ดาเนิ นการโดยผูเ้ รี ยนยื่นคาร้องไปศึกษาต่างสถานที่หรื อต่างรู ปแบบต่อ
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรี ยน ซึ่งจะพิจารณาผลการเรี ยนและความจาเป็ นของผูเ้ รี ยนตามระเบียบการ
จัดการศึกษา 3 รู ปแบบ ของสถานศึกษาที่จะจัดการศึกษาในระบบ
2) รายวิชาที่ผเู้ รี ยนขอไปศึกษาต่างสถานที่ หรื อต่างรู ปแบบต้องมีจุดประสงค์
และเนื้อหาสาระสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสู ตรของสถานศึกษาที่จะนามาเทียบโอนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 60
3) กรณี ผเู ้ รี ยนขอไปศึกษาต่างสถานศึกษาหรื อระบบที่มีสถานศึกษาจัดการเรี ยน
การสอนแน่นอน ถ้าเห็นควรอนุญาตให้ไปเรี ยนได้ให้มีการประสานงาน เรื่ องการจัดการเรี ยนการสอน
การประเมินผล และการรับโอนผลการเรี ยนก่อน เมื่อได้ตกลงร่ วมกันเรี ยบร้อยแล้วจึงจะอนุ ญาตเมื่อศึกษา
สาเร็ จ ให้รับโอนผลการเรี ยนได้ทนั ที
4) กรณี ผเู ้ รี ยนขออนุญาตศึกษาด้วยตนเอง หรื อศึกษาในสถานศึกษาที่ไม่สามารถ
ติดต่อประสานได้ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาความจาเป็ นแล้ว เห็นควรอนุ ญาต เมื่อผูเ้ รี ยนมารายงานผล
การเรี ยน ให้คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยนทาการเทียบโอนผลการเรี ยนให้ผเู้ รี ยน
เช่นเดียวกันกรณี การเทียบโอนผลการเรี ยนเดิมที่ผเู ้ รี ยนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา

5) คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน รายงานผลการเทียบโอนให้
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และเสนอผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาอนุมตั ิผลการเทียบโอนผลการเรี ยน
หมวดที่ 5 เอกสารหลักฐานการศึกษา
ข้อ 16 ให้สถานศึกษาจัดให้มีเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรี ยนต่างๆ ดังนี้
16.1 ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (Transcript) (ปพ. 1) เป็ นเอกสารบันทึกผลการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนตามสาระการเรี ยนรู ้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้เรี ยนในแต่ละชั้นของหลักสู ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อให้เป็ นหลักฐานแสดงสถานภาพและความสาเร็ จในการศึกษาของผูเ้ รี ยนแต่ละคนใช้เป็ น
หลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อทางานหรื อดาเนินการในเรื่ องอื่นที่เกี่ยวข้อง
16.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ. 2) เป็ นเอกสารที่
สถานศึกษาออกให้กบั ผูส้ าเร็ จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผูเ้ รี ยน ให้ผเู้ รี ยนนาไปใช้เป็ นหลักฐาน
แสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน
16.3 แบบรายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา (ปพ.3) เป็ นแบบรายงานรายชื่อข้อมูลของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาภาคบังคับหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็ นหลักฐานสาหรับตรวจสอบยืนยันและรับรอง
ความสาเร็ จและวุฒิการศึกษาของผูส้ าเร็ จการศึกษาแต่ละคน ต่อเขตพื้นที่การศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ
16.4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) เป็ นเอกสารรายงาน
พัฒนาการด้านคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สถานศึกษากาหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นพิเศษ เพื่อการแก้ปัญหาหรื อสร้างเอกลักษณ์ให้ผเู้ รี ยนตาม
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา เป็ นการรายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพหรื อระดับคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม หรื อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนในแต่ละชั้น สถานศึกษาต้องจัดทาเอกสารนี้ให้ผเู ้ รี ยน
ทุกๆ คน ควบคู่กบั ระเบียนแสดงผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน เพื่อนาไปใช้เป็ นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของ
ผูเ้ รี ยนเพื่อประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรื อสมัครทางาน
16.5 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน (ปพ. 5) เป็ นเอกสารสาหรับผูส้ อนใช้
บันทึกเวลาเรี ยน ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรี ยน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละคนที่เรี ยนในห้องเรี ยนกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ปรับปรุ ง แก้ไข ส่ งเสริ ม และตัดสิ นผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน รวมทั้งใช้เป็ นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ
ยืนยัน สภาพการเรี ยน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ และผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
16.6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนรายบุคคล (ปพ. 6) เป็ นเอกสารสาหรับ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรี ยน พัฒนาการในด้านต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ของผูเ้ รี ยน

16.7 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ. 7) เป็ นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผเู้ รี ยนเป็ นการ
เฉพาะกิจเพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผูเ้ รี ยนเป็ นการชัว่ คราว ทั้งกรณี ผเู ้ รี ยนยังไม่สาเร็ จ
การศึกษาและสาเร็ จการศึกษาแล้ว
16.8 ระเบียนสะสม (ปพ. 8) เป็ นเอกสารสาหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและ
ผลงานด้านต่าง ของผูเ้ รี ยนทั้งที่สถานศึกษาและที่บา้ น เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผูเ้ รี ยนในทุกๆ ด้าน
หมวดที่ 6 บทเฉพาะกาล
ข้อ 17 ในกรณี นกั เรี ยนที่เรี ยนตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่ งควรจะจบ
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2553 หรื อก่อนปี การศึกษา 2553 แต่ไม่สามารถจบหลักสู ตรได้ตามกาหนดให้ใช้
ระเบียบฉบับนี้
ข้อ 18 ให้ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษารักษาการให้เป็ นไป
ตามระเบียบนี้
ข้อ 19 กรณี มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้เสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุ มตั ิและให้
ความเห็นชอบก่อนนาไปใช้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

.......................................................
(
)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรี ยนท่ามะกาวิทยาคม

แนวปฏิบตั ิการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนท่ามะกาวิทยาคม
พุทธศักราช 2551
ส่ วนที่
ส่ วนที่
ส่ วนที่
ส่ วนที่
ส่ วนที่
ส่ วนที่

1
2
3
4
5
6

การประเมินผลการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระ
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
เกณฑ์การตัดสิ นการเลื่อนชั้น และจบหลักสู ตร
การประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระดับชาติ

แนวปฏิบตั ิการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เป้ าหมายสาคัญของการประเมินผลการเรี ยนหลักสู ตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ เพื่อนาผลการประเมินไปพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ในแต่ละรายวิชา ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ โดยการนาผลการประเมินไปใช้เป็ นข้อมูลในการ
ปรับปรุ ง แก้ไข ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และพัฒนาการของผูเ้ รี ยนโดยตรง นาผลไปปรับปรุ งแก้ไขผลการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น รวมทั้งนาไปใช้ในการพิจารณาตัดสิ นความสาเร็ จทางการ
ศึกษาของผูเ้ รี ยน ตลอดจนความสาเร็ จของผูส้ อนอีกด้วย
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ตามหลักสู ตรการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรี ยนท่ามะกา
วิทยาคม ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 การประเมินผลการเรี ยนรู้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ 8 กลุ่ม
การประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท้ งั 8 กลุ่ม โรงเรี ยนได้ดาเนินการประเมินผล
ในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การประเมินผลก่อนเรียน
การประเมินผลก่อนเรี ยน กาหนดให้ครู ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ ง
ประเมินผลก่อนเรี ยน เพื่อหาสารสนเทศของผูเ้ รี ยนในเบื้องต้น สาหรับนาไปจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้
สอดคล้องกับพื้นฐานของผูเ้ รี ยน ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ แต่จะไม่
นาผลการประเมินนี้ไปใช้ในการพิจารณาตัดสิ นผลการเรี ยน การประเมินผลก่อนเรี ยนประกอบด้วยการ
ประเมินดังต่อไปนี้
1.1 การประเมินความพร้ อมและพืน้ ฐานของผู้เรียน
เป็ นการตรวจสอบความรู ้ ทักษะ และความพร้อมต่างๆ ของผูเ้ รี ยนที่เป็ นพื้นฐานของเรื่ องใหม่ๆ
ที่ผเู ้ รี ยนต้องเรี ยนโดยใช้วธิ ี การที่เหมาะสม เพื่อจะได้ทราบว่าผูเ้ รี ยนมีความพร้อมและพื้นฐานที่จะเรี ยนทุก
คนหรื อไม่ แล้วนาผลการประเมินมาปรับปรุ ง ซ่อมเสริ ม หรื อเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้มีความพร้อมและพื้นฐาน
พอเพียงทุกคนซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการเรี ยนได้เป็ นอย่างดี การประเมินพื้นฐานและ
ความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยน จึงมีความสาคัญและจาเป็ นที่ผสู ้ อนทุกคนจะต้องดาเนินการ เพื่อเตรี ยม
ผูเ้ รี ยนให้มีความพร้อมในการเรี ยนทุกครั้งจะทาให้การเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
สามารถคาดหวังความสาเร็ จได้อย่างแน่นอน

การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยนมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1) วิเคราะห์ความรู ้และทักษะที่เป็ นพื้นฐานก่อนเรี ยน
2) เลือกวิธีการและจัดทาเครื่ องมือสาหรับประเมินความรู ้ และทักษะพื้นฐานอย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพ
3) ดาเนิ นการประเมินความรู ้และทักษะพื้นฐานของผูเ้ รี ยน
4) นาผลการประเมินไปดาเนินการปรับปรุ งผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้และทักษะพื้นฐานอย่างพอเพียงก่อน
ดาเนินการสอน
5) จัดการเรี ยนการสอนในเรื่ องที่จดั เตรี ยมไว้
1.2 การประเมินความรอบรู้ ในเรื่องทีจ่ ะเรียนก่ อนการเรียน
เป็ นการประเมินผูเ้ รี ยนในเรื่ องที่จะทาการสอน เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะในเรื่ อง
ที่จะเรี ยนนั้นมากน้อยเพียงไร เพื่อนาไปเป็ นข้อมูลเบื้องต้นของผูเ้ รี ยนแต่ละคนว่า เริ่ มต้นเรี ยนเรื่ องนั้นๆ
โดยมีความรู ้เดิมอยูเ่ ท่าไรเพื่อจะได้นาไปเปรี ยบเทียบกับผลการเรี ยนภายหลัง การเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยน
ตามแผนการเรี ยนรู้แล้ว ว่าเกิดพัฒนาการหรื อเกิดการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้นหรื อไม่เพียงไร ซึ่ งจะทาให้ทราบถึง
ศักยภาพในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และประสิ ทธิ ภาพในการจัดกิจกรรมการเรี ยน ซึ่ งจะใช้เป็ นประโยชน์ใน
การสนองตอบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคนแต่ละกลุ่มต่อไป แต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นของการ
ประเมินผลก่อนเรี ยน ก็คือผูส้ อนสามารถนาผลการประเมินไปใช้เป็ นข้อมูลในการจัดเตรี ยม วิธีการจัด
กิจกรรมการเรี ยนให้สอดคล้องกับความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนว่าต้องจัดอย่างเข้มข้นหรื อมากน้อยเพียงไร จึงจะ
ทาให้แผนการเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาการต่างๆ ตามตัวชี้วดั
ด้วยกันทุกคน ในขณะที่ไม่ทาให้ผเู ้ รี ยนมีพ้ืนความรู ้เดิมอยูแ่ ล้วเกิดความรู ้สึกเบื่อหน่าย และเสี ยเวลาเรี ยน
ในสิ่ งที่ตนรู ้แล้ว การประเมินความรอบรู ้ก่อนเรี ยนมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิเหมือนกับการประเมินความพร้อม
และพื้นฐานของผูเ้ รี ยนต่างกันเฉพาะความรู ้ ทักษะที่จะประเมินเท่านั้น
2. การประเมินระหว่างเรี ยน
การประเมินระหว่างเรี ยนเป็ นการประเมินที่มุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผูเ้ รี ยนว่าบรรลุจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครู ได้วางแผนไว้หรื อไม่ เพื่อนาสารสนเทศที่ได้จากการประเมินไปสู่
การปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องของผูเ้ รี ยน และส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความสามารถและเกิดพัฒนาการ
สู งสุ ดตามศักยภาพ
การประเมินผลระหว่างเรี ยนมีแนวทางในการปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 วางแผนการเรี ยนรู้ และการประเมินผลระหว่ างเรี ยน ผูส้ อนจัดทาแผนการเรี ยนรู ้ กาหนด
แนวทางการประเมินผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วดั ซึ่ งในแผนการเรี ยนรู ้จะระบุภาระงานที่จะทาให้ผเู้ รี ยน
บรรลุตามตัวชี้วดั อย่างเหมาะสม
2.2 เลือกวิธีการประเมินทีส่ อดคล้ องกับภาระงานหรื อกิจกรรมหลักทีก่ าหนดให้ ผ้ เู รียนปฏิบัติ ทั้งนี้
วิธีการประเมินที่เหมาะสมอย่างยิง่ สาหรับการประเมินระหว่างเรี ยน ได้แก่ การประเมินจากสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนได้

แสดงให้เห็นว่ามีความรู ้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อนั เป็ นผลจากการ
เรี ยนรู้ ตามที่ผสู้ อนได้จดั กระบวนการเรี ยนรู้ให้วธิ ีการประเมินที่ผสู้ อนสามารถเลือกใช้ในการประเมิน
ระหว่างเรี ยน มีดงั นี้
1) การประเมินด้ วยการสื่ อสารส่ วนบุคคล ได้แก่
(1) การถามตอบระหว่างทากิจกรรมการเรี ยน
(2) การพบปะสนทนาพูดคุยกับผูเ้ รี ยน
(3) การพบปะสนทนาพูดคุยกับผูเ้ กี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยน
(4) การสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู ้ ความเข้าใจ และทัศนคติ
(5) การอ่านบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของผูเ้ รี ยน
(6) การตรวจแบบฝึ กหัดและการบ้าน พร้อมให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
2) การประเมินจากการปฏิบัติ (Performance Assessment)
เป็ นวิธีการประเมินงานหรื อกิจกรรมที่ผสู ้ อนมอบหมายให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิเพื่อให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศว่า ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้มากน้อยเพียงใด
การประเมินการปฏิบตั ิผสู ้ อนต้องเตรี ยมการในสิ่ งสาคัญ 2 ประการ คือ
(1) ภาระงานหรื อกิจกรรมที่จะให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิ (Tasks)
(2) เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
วิธีการประเมินการปฏิบตั ิจะเป็ นไปตามลักษณะงาน ดังนี้
ก. ภาระงานหรื อกิจกรรมที่ผสู ้ อนกาหนดให้ผเู ้ รี ยนทาเป็ นรายบุคคล/กลุ่ม จะประเมิน
วิธีการทางานตามขั้นตอนและผลงานของผูเ้ รี ยน
ข. ภาระงานหรื อกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิเป็ นปกติในชี วติ ประจาวันจะประเมินด้วยวิธีการ
สังเกต จดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับผูเ้ รี ยน
ค. การสาธิ ต ได้แก่ การให้ผเู ้ รี ยนแสดงหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่กาหนด เช่น การใช้
เครื่ องมือปฏิบตั ิงาน การทากายบริ หาร การเล่นดนตรี จะประเมินวิธีการและขั้นตอนในการสาธิ ตของ
ผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการสังเกต
ง. การทาโครงงาน การจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้ผสู ้ อน
ต้องมอบหมายให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิโครงงานอย่างน้อย 1 โครงงานในทุกช่วงชั้น ดังนั้นผูส้ อนจึงต้อง
กาหนดภาระงานในลักษณะของโครงงานให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิในรู ปแบบหนึ่ง ใน 4 รู ปแบบต่อไปนี้
(1) โครงงานสารวจ
(2) โครงงานสิ่ งประดิษฐ์
(3) โครงงานแก้ปัญหาหรื อการทดลองศึกษาค้นคว้า
(4) โครงงานอาชีพ

วิธีการประเมินผลโครงงาน ใช้การประเมิน 3 ระยะ คือ
1) ระยะก่อนทาโครงงาน โดยประเมินความพร้อมด้านการเตรี ยมการ และความเป็ นไป
ได้ในการปฏิบตั ิงาน
2) ระยะทาโครงงาน โดยประเมินการปฏิบตั ิจริ งตามแผน วิธีการและขั้นตอนกาหนดไว้
และการปรับปรุ งงานระหว่างปฏิบตั ิงาน
3) ระยะสิ้ นสุ ดการทาโครงงาน โดยประเมินผลงานและวิธีการนาเสนอผลการดาเนิน
โครงงาน
การกาหนดให้ผเู ้ รี ยนทาโครงงาน สามารถทาได้ 3 แบบ คือ
1) โครงงานรายบุคคล เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้เลือกปฏิบตั ิงานตามความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ
2) โครงงานกลุ่ม เป็ นการทาโครงงานขนาดใหญ่และซับซ้อนต้องให้ผเู ้ รี ยนที่มี
ความสามารถต่างกันหลายด้านช่วยกันทา การประเมินโครงงานควรเน้นการประเมินกระบวนการกลุ่ม
3) โครงงานผสมระหว่างรายบุคคลกับกลุ่ม เป็ นโครงงานที่ผเู ้ รี ยนทาร่ วมกัน แต่เมื่อเสร็ จ
งานแล้วให้แต่ละคนรายงานผลด้วยตนเอง โดยไม่ตอ้ งได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่ม
ในการประเมินการปฏิบตั ิงานดังกล่าวมาข้างต้น ผูส้ อนจาเป็ นต้องสร้างเครื่ องมือเพื่อใช้
ประกอบการประเมินการปฏิบตั ิ เช่น
- แบบวัดภาคปฏิบตั ิ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบตรวจสอบรายการ
- เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
เป็ นต้น
3) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
การประเมินสภาพจริ ง เป็ นการประเมินจากการปฏิบตั ิงานหรื อกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยงานหรื อกิจกรรมที่มอบหมายให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิจะเป็ นงาน หรื อสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง (Real life) หรื อ
ใกล้เคียงกับชีวติ จริ ง จึงเป็ นงานที่มีสถานการณ์ซบั ซ้อน (Complexity) และเป็ นองค์รวม (Holistic)
มากกว่างานปฏิบตั ิในกิจกรรมการเรี ยนทัว่ ไป
วิธีการประเมินสภาพจริ งไม่มีความแตกต่างจากการปฏิบตั ิ (Performance Assessment)
เพียงแต่อาจมีความยุง่ ยากในการประเมินมากกว่า เนื่ องจากเป็ นสถานการณ์จริ ง หรื อต้องจัดสถานการณ์ให้
ใกล้จริ ง แต่จะเกิดประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยนมาก เพราะจะทาให้ทราบความสามารถที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยนว่า มี
จุดเด่นและข้อบกพร่ องในเรื่ องใด อันจะนาไปสู่ การแก้ไขที่ตรงประเด็นที่สุด
4) การประเมินด้ วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment)

การประเมินด้วยแฟ้ มสะสมงาน เป็ นวิธีการประเมินที่ช่วยส่ งเสริ มให้การประเมินตาม
สภาพจริ งมีความสมบูรณ์สะท้อนศักยภาพที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยนมากขึ้น โดยการให้ผเู ้ รี ยนได้เก็บรวบรวม
(Collect) ผลงานจากการปฏิบตั ิจริ งทั้งในชั้นเรี ยนหรื อในชีวติ จริ งที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้ตามสาระการ
เรี ยนรู ้ต่างๆ มาจัดแสดงอย่างเป็ นระบบ (Organized) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็น (Reflect)
ความพยายาม เจตคติ แรงจูงใจ พัฒนาการ และความสัมฤทธิ์ ผล (Achievement) ของการเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยน การวางแผนดาเนินงาน การประเมินด้วยแฟ้ มผลงานที่สมบูรณ์จะช่วยให้ผสู ้ อนสามารถประเมิน
จากแฟ้ มสะสมงานแทนการประเมินจากการปฏิบตั ิจริ ง
การประเมินด้วยแฟ้ มสะสมงานมีแนวทางในการดาเนินงานดังนี้
1) กาหนดโครงสร้างของแฟ้ มสะสมงานจากวัตถุประสงค์ของแฟ้ มสะสมงานว่า ต้องการ
สะท้อนสิ่ งใดเกี่ยวกับความสามารถและพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ทั้งนี้อาจพิจารณาจากตัวชี้วดั ตามสาระการ
เรี ยนรู้ที่สะท้อนได้จากการให้ผเู้ รี ยนจัดทาแฟ้ มสะสมงาน
2) กาหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแฟ้ มสะสมงาน
เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ทาแฟ้ มสะสมงาน
3) กาหนดให้วธิ ี การประเมินงานเพื่อพัฒนาชิ้นงาน ซึ่ งส่ งผลถึงการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความสามารถสู งสุ ด ทั้งนี้ครู ควรจัดทาเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) สาหรับให้ผเู้ รี ยนนาไปใช้เป็ นข้อ
ชี้นาในการพัฒนางาน
4) ส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือในการพัฒนางาน โดยมีส่วนร่ วมในการประเมินจากทุก
ฝ่ าย แล้วนาข้อมูลที่สอดคล้องกันไปเป็ นสารสนเทศหลัก ในการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (Feedback) สาหรับ
ให้ผเู ้ รี ยนใช้ในการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง
5) จัดให้มีการนาเสนอผลงานที่ได้สะสมไว้ โดยใช้วธิ ีการที่เหมาะสม ซึ่งผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยนควรวางแผนร่ วมกันในการคัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด ทั้งนี้การนาเสนอชิ้นงานแต่ละชิ้นควรมีหลักฐาน
การพัฒนางานและการประเมินผลงานด้วยตนเอง เกณฑ์การประเมินผลงานประกอบไว้ดว้ ย ในการใช้
วิธีการประเมินโดยแฟ้ มสะสมงาน ผูส้ อนควรคานึงด้วยว่าแฟ้ มสะสมงานมีหลายประเภท การเลือกใช้แฟ้ ม
สะสมงานประเภทใด ควรคานึงถึงรู ปแบบและแนวทางในการพัฒนาแฟ้ มสะสมงานให้เหมาะสม เพื่อให้
แฟ้ มสะสมงานช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนด้วย
2.3 กาหนดสั ดส่ วนการประเมินระหว่างเรียนกับการประเมินผลปลายภาคเรียน หรือปลายปี การ
ประเมินระหว่างเรี ยนมีวตั ถุประสงค์สาคัญ เพื่อมุ่งนาสารสนเทศ มาพัฒนาผูเ้ รี ยนและปรับปรุ ง
กระบวนการจัดการเรี ยนของผูเ้ รี ยน การประเมินระหว่างเรี ยนที่ดาเนินการอย่างถูกต้อง เข้มงวด และ
จริ งจัง จะให้ผลการประเมินที่สะท้อนภาพความสาเร็ จ และศักยภาพของผูเ้ รี ยนได้ถูกต้อง สมบูรณ์ และ
น่าเชื่อถือ ดังนั้น ควรให้ นา้ หนักความสาคัญของการประเมินระหว่างเรียนในสั ดส่ วนทีม่ ากกว่าการ
ประเมินตอนปลายภาคเรียนหรือปลายปี ทั้งนี้ โดยคานึงถึงธรรมชาติของรายวิชาและตัวชี้วดั เป็ นสาคัญ แต่
อย่างไรก็ตามในการประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรายวิชาปลายภาคเรี ยนหรื อปลายปี ต้องนาผลการ

ประเมินระหว่างเรี ยนไปใช้ในการตัดสิ นผลการเรี ยนด้วย ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามสัดส่ วนและแนวดาเนิ นการ
ในระเบียบที่สถานศึกษาผูก้ าหนด
2.4 จัดทาเอกสารบันทึกข้ อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ผูส้ อนต้องจัดทาเอกสารบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผลระหว่างเรี ยนอย่างเป็ นระบบชัดเจน เพื่อใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการ
ปรับปรุ ง แก้ไข ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยน ใช้เป็ นหลักฐานสาหรับการสื่ อสารกับผูเ้ กี่ยวข้องและใช้เป็ นหลักฐาน
สาหรับตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผูส้ อน ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความโปร่ งใสและความยุติธรรมในการ
ประเมิน ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบที่สถานศึกษากาหนด
ข้อมูลหลักฐานการประเมินระหว่างที่พึงแสดง ได้แก่
1) วิธีการและเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
2) ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของผูเ้ รี ยนตามวิธีการประเมิน เช่น บันทึกการสังเกต
พฤติกรรม บันทึกคะแนนจากผลการประเมินชิ้นงาน บันทึกคะแนนการประเมินโครงงาน บันทึกเกี่ยวกับ
การประเมินแฟ้ มสะสมงาน เป็ นต้น
3. การประเมินเพือ่ สรุ ปผลการเรี ยน
การประเมินเพื่อสรุ ปผลการเรี ยนเป็ นการประเมิน เพื่อมุ่งตรวจสอบความสาเร็ จของผูเ้ รี ยนเมื่อ
ผ่านการเรี ยนรู ้ในช่วงเวลาหนึ่ง หรื อสิ้ นสุ ดการเรี ยนรายวิชาปลายปี /ปลายภาคประกอบด้วย
3.1 การประเมินหลังเรียน
เป็ นการประเมินผูเ้ รี ยนในเรื่ องที่ได้เรี ยนจบแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้ตามตัวชี้วดั ที่คาดหวังหรื อไม่ เมื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับผลการประเมินก่อนเรี ยนว่าผูเ้ รี ยนเกิด
พัฒนาการขึ้นมากน้อยเพียงไร ทาให้สามารถประเมินได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพในการเรี ยนรู ้เพียงไร และ
กิจกรรมการเรี ยนที่จดั ขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างไร ข้อมูลจากการประเมินภายหลังการ
เรี ยน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย ได้แก่
1) ปรับปรุ งแก้ไขซ่อมเสริ มผูเ้ รี ยนให้บรรลุตวั ชี้วดั หรื อจุดประสงค์ของการเรี ยน
2) ปรับปรุ งแก้ไขวิธีเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
3) ปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การประเมินหลังเรี ยนนี้ ถ้าจะให้สอดคล้องกับการประเมินก่อนเรี ยนเพื่อการ
เปรี ยบเทียบพัฒนาการของผูเ้ รี ยนสาหรับการวิจยั ในชั้นเรี ยน ควรใช้วธิ ี การและเครื่ องมือประเมินชุด
เดียวกันหรื อคู่ขนานกัน
3.2 การประเมินผลการเรียนปลายภาค
เป็ นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรายวิชาต่างๆ
ตามตัวชี้วดั การประเมินผลนี้นอกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อการสรุ ปตัดสิ นความสาเร็ จของผูเ้ รี ยน
ในแต่ละรายวิชา รายภาค เป็ นสาคัญแล้ว ยังใช้เป็ นข้อมูลสาหรับปรับปรุ งแก้ไข ซ่อมเสริ มผูเ้ รี ยนที่ไม่

ผ่านการประเมินตัวชี้วดั ของแต่ละรายวิชา ให้เกิดพัฒนาการและมีผลการเรี ยนตามตัวชี้วดั อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ดว้ ย
การประเมินผลการเรี ยนปลายภาค สามารถใช้วธิ ีการและเครื่ องมือการประเมิน
ได้อย่างหลากหลาย ให้สอดคล้องกับตัวชี้วดั เนื้ อหาสาระ กิจกรรมและช่วงเวลาในการประเมิน อย่างไรก็
ดีเพื่อให้การประเมินผลการเรี ยนดังกล่าวมีส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์และสนับสนุนการเรี ยนการสอน จึงให้
นาผลการประเมินผลระหว่างเรี ยนไปใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินผลการเรี ยนปลายภาค โดยสัดส่ วนการ
ประเมินผลระหว่างเรี ยนมากกว่าการประเมินผลปลายภาคเรี ยน

วิธีการปฏิบัติการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
การดาเนิ นการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่ม โรงเรี ยนได้กาหนดวิธีการปฏิบตั ิดงั นี้
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการร่ วมกันกาหนดหลักการประเมินผล 8 กลุ่มสาระ ดังนี้
1. ทุกกลุ่มสาระให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ
และคุณลักษณะ โดยมีการประเมินผลดังนี้
1.1 การประเมินผลก่อนเรี ยน
1.1.1 ประเมินผลก่อนเรี ยนเพื่อตรวจสอบความพร้อมและพื้นฐานของผูเ้ รี ยนและจัด
กิจกรรมซ่อมเสริ มเพื่อให้มีความรู ้พ้นื ฐานเพียงพอที่จะเรี ยน
1.1.2 ประเมินก่อนเรี ยนเพื่อตรวจสอบความรอบรู ้ในเนื้อหา และทักษะที่จะเริ่ มเรี ยน เพื่อ
เป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนหลังเรี ยน แสดงการพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
1.1.3 การประเมินผลระหว่างเรี ยน ให้มีการประเมินผลเป็ นระยะๆ และสอดคล้องกับ
ตัวชี้วดั โดยใช้การประเมินผลตามสภาพจริ งด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งวิธีการวัด เครื่ องมือ และ
แหล่งข้อมูล เพื่อมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผูเ้ รี ยน และนาผลการประเมินไปปรับปรุ งแก้ไขจนผูเ้ รี ยน
สามารถบรรลุตามเกณฑ์ข้ นั ต่าที่กาหนดไว้ โดยใช้วธิ ี การที่หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ในกรณี ที่ผเู้ รี ยนต้องการพัฒนาปรับปรุ งผลการเรี ยนให้สูงขึ้น ให้ผสู ้ อนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้
พัฒนาปรับปรุ งแก้ไขผลงาน/ชิ้นงานตนเองจนเต็มศักยภาพของผูเ้ รี ยนภายในเวลาที่กาหนดให้
1.1.4 การประเมินรายภาค ในการประเมินผลปลายภาคสามารถประเมินจากการปฏิบตั ิ
การสื่ อสาร เช่น การสัมภาษณ์จากผลงาน / ชิ้นงาน โครงงานหรื อแบบทดสอบ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วดั
2. การกาหนดสัดส่ วนระหว่างเรี ยนกับการประเมินปลายภาค ให้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้แต่ละกลุ่ม
ร่ วมกันกาหนดตามหลักการที่คณะกรรมการการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการดังนี้
2.1 การประเมินผลระหว่างเรี ยน ให้มีการประเมินผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของการ
ประเมินผลทั้งหมด ยกเว้นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ให้มีการประเมินผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70

2.2 การประเมินผลระหว่างเรี ยนและการประเมินผลปลายภาค ให้มีการประเมินทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะ
2.3 ในรายวิชาเดียวกันให้มีการกาหนดสัดส่ วนระหว่างเรี ยนกับปลายภาค และวางแผน
ประเมินผลตลอดภาคเรี ยนร่ วมกัน
2.4 ในกรณี ที่มีการประเมินผลด้วยแบบทดสอบ ให้มีการประเมินโดยใช้วธิ ีการให้ผเู้ รี ยน
ตอบแบบทดสอบอัตนัย โดยมีการให้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 70 ของการทดสอบครั้งนั้น
3. การจัดทาเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย
3.1 ผูส้ อนแต่ละรายวิชาจัดทาแผนการประเมินผลในรายวิชาของตนเองตลอดภาคเรี ยน
โดยมีหวั ข้อดังนี้
1) การประเมินผลก่อนเรี ยน
2) การประเมินระหว่างเรี ยน
3) การประเมินปลายภาค
4) อัตราส่ วนน้ าหนักคะแนนระหว่างความรู ้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) และ
คุณลักษณะ (A) และรายละเอียดน้ าหนักคะแนนของแต่ละตัวชี้วดั พร้อมทั้งระบุวธิ ี การวัด เครื่ องมือวัด
และประเมินผลในแต่ละตัวชี้ วดั
5) กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย คุณลักษณะตามธรรมชาติ
วิชา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ทั้งนี้ให้ใช้แบบสรุ ปผลการประเมินตามแบบบันทึกที่
แนบท้ายคู่มือนี้
3.2 จัดทาแบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินที่แสดงสารสนเทศของผูเ้ รี ยน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็ น
แหล่งข้อมูลในการปรับปรุ งแก้ไข ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยน และใช้เป็ นหลักฐานสาหรับสื่ อสารกับผูเ้ กี่ยวข้อง และ
ใช้เป็ นหลักฐานสาหรับตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผูส้ อน ดังนั้นข้อมูลควรแสดงถึงร่ องรอยการพัฒนา
พร้อมระบุขอ้ สังเกตที่เน้นข้อค้นพบที่เป็ นจุดเด่นและจุดด้อยของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ทั้งระหว่างเรี ยนและ
ปลายภาค
3.3 จัดทาแบบบันทึกการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เพื่อ
แสดงร่ องรอยหลักฐานการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน และสรุ ปผลการ
ประเมินตามแบบสรุ ปผลการประเมินแนบท้ายคู่มือนี้
3.4 จัดทาแบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อแสดงร่ องรอยหลักฐาน
การพัฒนาคุณลักษณะผูเ้ รี ยน และสรุ ปผลการประเมินตามแบบสรุ ปผลการประเมินแนบท้ายคู่มือนี้
3.5 นาผลการประเมินจากข้อ 3.2, 3.3 และ 3.4 มาสรุ ปและบันทึกลงในแบบ ปพ.5
4. การตัดสิ นผลการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่ม
4.1 การตัดสิ นผลการเรี ยนให้นาผลการประเมินระหว่างเรี ยนรวมกับผลการประเมิน
ปลายภาค โดยใช้เกณฑ์ดงั นี้

ตารางแสดงคะแนน และระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนนเป็ นร้อยละ
ความหมาย
80 - 100
ผลการเรี ยนดีเยีย่ ม
75 - 79
ผลการเรี ยนดีมาก
70 - 74
ผลการเรี ยนดี
65 - 69
ผลการเรี ยนค่อนข้างดี
60 - 64
ผลการเรี ยนน่าพอใจ
55 - 59
ผลการเรี ยนพอใช้
50 - 54
ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่าที่กาหนด
0 - 49
ผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าที่กาหนด

ระดับผลการเรี ยน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

เมื่อครู ผสู ้ อนตัดสิ นผลการเรี ยนแล้วให้ดาเนิ นการดังนี้
ส่ งผลการตัดสิ นให้อนุกรรมการกลุ่มสาระพิจารณาให้การเห็นชอบ / แก้ไข แล้วส่ งให้
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนาเสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอนุมตั ิผล
การเรี ยน
ส่ งผลการเรี ยนให้ ครู ที่ปรึ กษากรอกผลการเรี ยนลงในแบบ ปพ.6 และนายทะเบียนวัดผล
กรอกในแบบ ปพ.1
5. การให้ผลการเรี ยน “ร”
5.1 การให้ผลการเรี ยน “ร” หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะดังนี้
1) ผูเ้ รี ยนไม่ได้รับการประเมิน หรื อประเมินแล้วไม่ผา่ นเกณฑ์ระหว่างเรี ยน
2) ผูเ้ รี ยนไม่ได้รับการประเมินปลายภาค
5.2 วิธีการให้ผลการเรี ยน “ร” เมื่อผูส้ อนพบว่าผูเ้ รี ยนไม่ได้เข้ารับการประเมินผลระหว่าง
เรี ยนหรื อปลายภาค ให้ผสู้ อนรายงานพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอผูบ้ ริ หารเพื่ออนุมตั ิผลการ
เรี ยน “ร” แล้วประกาศผลให้นกั เรี ยนทราบ
6. การให้ผลการเรี ยน “มส”
6.1 การให้ผลการเรี ยน “มส” หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้อยละ 80
ของเวลาทั้งหมด
6.2 วิธีการให้ผลการเรี ยน “มส” ให้ผสู้ อนรายงานพร้อมแนบเวลาเรี ยนของผูเ้ รี ยน เสนอ
ผูบ้ ริ หารเพื่ออนุมตั ิผลการเรี ยน “มส” ก่อนประเมินผลปลายภาค 2 สัปดาห์
7. การแก้ไข “0”
7.1 ผูเ้ รี ยนนาใบแจ้งความจานงการแก้ไข “0” พบครู ผสู้ อนประจาวิชา

7.2 ผูส้ อนดาเนินการพัฒนาผูเ้ รี ยนในผลการเรี ยนรู ้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ จนผูเ้ รี ยนสามารถ
บรรลุผลตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดยให้ผลการเรี ยนไม่เกิน “1”
7.3 ผูส้ อนรวบรวมและสรุ ปผลการแก้ไข “0” ไปยังงานวัดผลของโรงเรี ยนเพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ ริ หารอนุมตั ิ และแจ้งผูเ้ กี่ยวข้อง
8. การแก้ไข “ร”
8.1 ผูเ้ รี ยนนาใบแจ้งความจานงการแก้ไข “ร” พบครู ผสู้ อนประจาวิชา
8.2 ผูส้ อนดาเนินการตามสาเหตุของผลการเรี ยน “ร” นั้นๆ โดยให้ผลการเรี ยนตาม
เกณฑ์ขอ้ 4
8.3 ผูส้ อนรวบรวมและสรุ ปผลการแก้ไข “ร” ไปยังงานวัดผลของโรงเรี ยนผ่านคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อผูบ้ ริ หารอนุมตั ิ แล้วแจ้งผูเ้ กี่ยวข้อง
9. การแก้ไข “มส”
9.1 ผูเ้ รี ยนนาใบแจ้งความจานงไปพบครู ผสู้ อนประจาวิชา
9.2 ผูส้ อนพิจารณาว่าผูเ้ รี ยนมีขอ้ บกพร่ องอะไร ให้ดาเนิ นการพัฒนาแก้ไขในสิ่ งนั้นจน
บรรลุเกณฑ์ข้ นั ต่าที่กาหนดไว้ โดยให้ผลการเรี ยนไม่เกิน “1”
9.3 ผูส้ อนรวบรวมและสรุ ปผลการแก้ไข “มส” ส่ งงานวัดผลของโรงเรี ยนผ่านคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการเห็นชอบ เพื่อเสนอผูบ้ ริ หารอนุมตั ิ แล้วแจ้งผูเ้ กี่ยวข้อง
10. การแก้ไข “0” “ร” และ “มส” ให้ดาเนินการแก้ไขให้เสร็ จสิ้ นภายใน 2 สัปดาห์ หลังจาก
ได้รับแจ้งประกาศของงานวัดผลโรงเรี ยน

ส่ วนที่ 2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ให้ผเู ้ รี ยนในทุกระดับชั้นการศึกษาได้พฒั นา
ความสามารถของตนเองตามความถนัดและความสนใจให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของ
ความเป็ นมนุษย์ท้ งั ด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยรวมของ
สถานศึกษา มีการดาเนินการอย่างมีเป้ าหมายชัดเจน มีรูปแบบ และวิธีการที่ครู ที่ปรึ กษากิจกรรมและ
ผูเ้ รี ยนร่ วมกันกาหนด ผูเ้ รี ยนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามที่สถานศึกษากาหนด
จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมินระดับชั้น
1. ลักษณะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ คือ

1.1 กิจกรรมแนะแนว เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มและพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริ มสร้างทักษะชีวติ
วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรี ยนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งครู ทุกคนต้องทาหน้าที่
แนะแนวให้คาปรึ กษาด้านชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่ โลกอาชีพและการมีงานทา
1.2 กิจกรรมนักเรี ยน เป็ นกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิดว้ ยตนเองอย่างครบวงจรตั้งแต่
ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั ิตามแผน ประเมิน และปรับปรุ งการทางาน โดยเน้นการทางานร่ วมกัน
อย่างเป็ นกลุ่ม ได้แก่ โครงงาน กิจกรรมตามความสนใจชุมนุมวิชาการ กิจกรรมพัฒนานิสัยรักการอ่าน
การคิด วิเคราะห์ และเขียน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด และ
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
1.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบาเพ็ญตน
ให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุ มชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสี ยสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ กิจกรรม
สร้างสรรค์สังคม
2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนรายกิจกรรม
1) ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรมประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรมของผูเ้ รี ยนตามจุดประสงค์ของแต่ละ
กิจกรรม โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบตั ิกิจกรรมและผลการปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริ ง
2) ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรมตรวจสอบเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมของผูเ้ รี ยนว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนดไว้หรื อไม่
3) ตัดสิ นให้ผเู ้ รี ยนที่ผา่ นจุดประสงค์สาคัญของกิจกรรม มีผลงานชิ้นงานหรื อหลักฐาน
ประกอบและมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ให้เป็ นผูผ้ า่ นการประเมินผลการร่ วมกิจกรรม ผูเ้ รี ยนที่
มีผลการประเมินบกพร่ องในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง จะเป็ นผูไ้ ม่ผา่ นการประเมินผลการร่ วมกิจกรรม จะต้อง
ซ่อมเสริ มข้อบกพร่ องให้ผา่ นเกณฑ์ก่อน จึงจะได้รับการตัดสิ นให้ผา่ นกิจกรรม
3. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนเลือ่ นชั้ น/จบหลักสู ตร
เป็ นการประเมินสรุ ปผลการผ่านกิจกรรมตลอดปี การศึกษาของผูเ้ รี ยนแต่ละคนเพื่อนาผล
ไปพิจารณาตัดสิ นการเลื่อนชั้น โดยมีข้ นั ตอนปฏิบตั ิดงั นี้
3.1 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งรวบรวมผลการประเมินแต่ละกิจกรรมมาตัดสิ นตาม
เกณฑ์การตัดสิ นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และรายงานผลต่อผูป้ กครอง
3.2 คณะกรรมการสรุ ปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้คณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรและวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3.3 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาพิจารณาตัดสิ นอนุมตั ิผลการประเมินรายภาค

3.4 คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการ รวบรวมผลการประเมินรายภาค ตัดสิ น
ผลการเลื่อนชั้น/จบหลักสู ตร เสนอผูบ้ ริ หารอนุมตั ิ
4. เกณฑ์ ตัดสิ นผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.1 เกณฑ์การตัดสิ นรายกิจกรรมพิจารณาสจาก
1) เข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
2) ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมด้านการเรี ยนรู ้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
3) ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมและผ่านจุดประสงค์สาคัญของแต่ละกิจกรรมกาหนด
ทุกข้อ
4.2 ผูเ้ รี ยนต้องผ่านเกณฑ์ ข้อ 4.1 ถือว่าผ่านรายกิจกรรม
4.3 เกณฑ์การตัดสิ นกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนต้องได้รับผลการประเมินผ่านทั้ง
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรี ยนทุกกิจกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ถือว่าผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
4.4 เกณฑ์การผ่านเลื่อนชั้น / จบหลักสู ตร ผูเ้ รี ยนต้องได้รับผลการประเมิน ผ่าน
ทุกกิจกรรมรายภาค
5. แนวทางการซ่ อมเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.1 กรณี ไม่ผา่ นเนื่องจากเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่ครบ คณะกรรมการพัฒนาและการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน กาหนดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนไปปฏิบตั ิตามเวลาที่กาหนด ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของที่ปรึ กษากิจกรรมนั้นๆ จนกว่าผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมนั้นได้ อาจารย์ประจากิจกรรม สรุ ป
รายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เพื่อตัดสิ น
ผลการผ่านกิจกรรมรายภาค
5.2 กรณี ไม่ผา่ นจุดประสงค์สาคัญของกิจกรรมให้คณะกรรมการมอบหมายภาระงานที่
ผูเ้ รี ยนไม่ผา่ นไปปฏิบตั ิภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม จนกว่าผูเ้ รี ยนจะปฏิบตั ิตามภาระงาน
นั้นได้ ให้ที่ปรึ กษาสรุ ปผลการปฏิบตั ิส่งให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินการซ่อมเสริ ม เพื่อ
ตัดสิ นผลการผ่านกิจกรรมเป็ นรายภาค
5.3 คณะกรรมการสรุ ปผลการประเมินทั้งกรณี ใน ข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 ส่ ง
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการ เห็นชอบและเสนอผูบ้ ริ หารอนุมตั ิต่อไป

ส่ วนที่ 3 การพัฒนาและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ความสาคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นหัวใจสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยที่มีการจัดการศึกษาเป็ น
วิธีการหลักที่สาคัญที่สุด การจัดการศึกษาให้ผเู้ รี ยนเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้เป็ นผูท้ ี่มีการพัฒนาการทั้งด้านปั ญญา จิตใจ ร่ างกาย และสังคม การพัฒนาจิตใจจึงถือเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
อย่างยิง่ ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 23 “การจัดการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นทั้งความรู ้ คุณธรรม กระบวนการ
เรี ยนรู ้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ” มาตรา 24 วรรค 4 “จัดการเรี ยนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู ้ต่างๆ อย่างเป็ นสัดส่ วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
ด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกาหนดไว้
ใน จุดหมายของหลักสู ตรเป็ นข้อแรก คือ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีวนิ ยั และปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และกาหนดให้สถานศึกษาได้สร้างหลักสู ตรสถานศึกษาด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้เป็ น
หลักสู ตรที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เป็ นไปตามความต้องการจาเป็ นของ
ชุมชนท้องถิ่นของตนอง โดยที่สถานศึกษาจะต้องร่ วมกับชุมชนกาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรมค่านิยมที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความจาเป็ นของชุมชน และท้องถิ่น และกาหนด
เป็ นเกณฑ์การจบหลักสู ตรข้อหนึ่ง ในแต่ละระดับ คือ ผูเ้ รี ยนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ได้กาหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่ง พัฒนาผูเ้ รี ยน ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
ความหมายและตัวบ่ งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.1 คุณลักษณะ : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ความหมาย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออก
ด้วยกาย วาจาและใจ
ตัวบ่ งชี้คุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2.1.1 มีความจงรักดีภกั ดีในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
2.1.2 ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมศาสนา
2.2 คุณลักษณะ : ซื่อสั ตย์ สุจริต
ความหมาย ซื่อสั ตย์ สุจริ ต หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกด้วยกาย
วาจาและใจ
ตัวบ่ งชี้คุณลักษณะ ซื่อสั ตย์ สุจริต
2.2.1 ไม่นาสิ่ งของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
2.2.2 ไม่พดู เท็จทั้งต่อหน้าและลับหลัง
2.3 คุณลักษณะ : มีวนิ ัย
ความหมาย มีวนิ ัย หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่
จดจ่อ ตั้งใจ มุ่งมัน่ ต่อหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรี ยน และการเป็ นอยูข่ องตนเอง และผูอ้ ยูใ่ นความดูแล
ตลอดจนสังคมอย่างเต็มความสามารถด้วยความผูกพัน เพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จตามความมุ่งหมายในเวลาที่
กาหนด ยอมรับผลการกระทาทั้งผลดีและผลเสี ยที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุ งการปฏิบตั ิให้ดีข้ ึนด้วย
ตัวบ่ งชี้คุณลักษณะ มีวนิ ัย
2.3.1 มีความพยายามปฏิบตั ิภารกิจ หน้าที่การงาน การศึกษา หรื อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
2.3.2 ตรงต่อเวลา
2.3.3 ทางานโดยคานึงถึงคุณภาพของงาน
2.3.4 ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
2.4 คุณลักษณะ : ใฝ่ เรียนรู้
ความหมาย ใฝ่ เรียนรู้ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความใฝ่ เรี ยน
ใฝ่ รู้
ตัวบ่ งชี้คุณลักษณะ ใฝ่ เรียนรู้
2.4.1 มีการซักถามปัญหาในและนอกบทเรี ยนสม่าเสมอ
2.4.2 รู ้จกั ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายในและนอกโรงเรี ยนประกอบการเรี ยนรู ้
2.5 คุณลักษณะ : อยู่อย่ างพอเพียง

ความหมาย อยู่อย่ างพอเพียง หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการ
ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูป้ ระหยัดเวลา ทรัพย์ และแรงงาน ทั้งของตนเองและส่ วนรวม ตลอดจนวางแผน
ออมเพื่ออนาคต
ตัวบ่ งชี้คุณลักษณะ อยู่อย่ างพอเพียง
2.5.1 เลือกใช้สิ่งของที่เหมาะสมกับสถานภาพของตนและการใช้งาน
2.5.2 ใช้น้ า ใช้ไฟ อย่างระมัดระวัง และเฉพาะส่ วนที่จาเป็ น
2.6 คุณลักษณะ : มุ่งมั่นในการทางาน
ความหมาย มุ่งมั่นในการทางาน หมายถึง ความสามารถทางร่ างกาย ความคิด
จิตใจ ที่จะปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ให้สาเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมายที่กาหนด ไม่ยอ่ ท้อต่อปั ญหาอุปสรรค
ตัวบ่ งชี้คุณลักษณะ มุ่งมั่นในการทางาน
2.6.1 มีความเข้มแข็ง พยายามเอาชนะปั ญหาอุปสรรคโดยไม่ยอ่ ท้อ
2.6.2 มีจิตใจหนักแน่น สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมให้เป็ นปกติเมื่อ
พบกับปั ญหาหรื อสิ่ งยัว่ ยุต่างๆ
2.7 คุณลักษณะ : รักความเป็ นไทย
ความหมาย รักความเป็ นไทย หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการปฏิบตั ิตนทั้ง
กาย ใจ และความคิดที่คานึงถึงความเป็ นไทย
ตัวบ่ งชี้คุณลักษณะ รักความเป็ นไทย
2.7.1 ใช้สิ่งของที่ผลิตในประเทศ
2.7.2 เข้าร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม – ประเพณี ไทยและแต่งกาย
แบบไทย
2.7.3 ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง

2.8 คุณลักษณะ : มีจิตสาธารณะ
ความหมาย มีจิตสาธารณะ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการใช้วาจา ใจ และ
กาย ต่อบุคคลอื่น ด้วยความเมตตา ให้ความช่วยเหลือ โดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน
ตัวบ่ งชี้คุณลักษณะ มีจิตสาธารณะ
2.8.1 ร่ วมกิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น วัด, โบราณสถาน
2.8.2 อาสาปฏิบตั ิกิจกรรมสาธารณประโยชน์

3. เกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.1 เกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี้
1) เกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ดีเยีย่ ม หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ ร้อยละ 80 – 100
ของจานวนครั้งของการประเมินทั้งหมด
ดี
หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ ร้อยละ 65 – 79
ของจานวนครั้งของการประเมินทั้งหมด
ผ่าน หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ ร้อยละ 50 – 64
ของจานวนครั้งของการประเมินทั้งหมด
ไม่ผา่ น หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ ร้อยละต่า 50
ของจานวนครั้งของการประเมินทั้งหมด
2) เกณฑ์การตัดสิ นการผ่านแต่ละตัวบ่งชี้
ผูเ้ รี ยนต้องมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้อยูใ่ นระดับผ่านขึ้นไป ถือว่าผ่านแต่ละตัวบ่งชี้
3.2 เกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.2.1 ให้คิดค่าฐานนิยม (Mode) จากเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้มาเป็ นระดับคุณภาพของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละข้อ
3.2.2 ให้คิดค่าฐานนิยม จากเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ 8 ข้อ สรุ ปเป็ นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของรายวิชานั้นๆ
3.2.3 ให้คิดค่าฐานนิยม จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา สรุ ปเป็ นคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนรายบุคคล
3.3 เกณฑ์ การตัดสิ นแต่ ละคุณลักษณะ
ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ ผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
แนวการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ระดับผู้ปฏิบัติ
ในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์น้ นั โรงเรี ยนกาหนดให้ผสู ้ อนทุกรายวิชา
ผูร้ ับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่นอกเหนือจากครู ผสู ้ อนรายวิชาต่างๆ
ได้ดาเนิ นการดังนี้

1.1 ครู ผสู ้ อนรายวิชาต่างๆ ทุกรายวิชา ให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาของตนโดยสอดแทรก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาในคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยให้ระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทุกแผน
1.2 ผูร้ ับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุมต่างๆ ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่นอกเหนือจากรายวิชาต่างๆ ให้ดาเนิ นการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.3 ผูร้ ับผิดชอบทั้ง ข้อ 1.1 และ 1.2 ดาเนินการพัฒนาพร้อมกับประเมินผลและปรับปรุ งผูเ้ รี ยน
เป็ นระยะๆ เพื่อแสดงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน บันทึกร่ องรอยหลักฐานการประเมินและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง
เมื่อเสร็ จสิ้ นภาคเรี ยน / ปลายปี หรื อสิ้ นโครงการ / กิจกรรม ให้มีการประเมินและสรุ ปผลบันทึกลงใน
แบบ ปพ. 5 และระบุ จุดเด่น จุดด้อย ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ พร้อมแนบข้อมูล
บันทึกหลักฐานร่ องรอยการประเมินและปรับปรุ งประกอบส่ งให้คณะกรรมการของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ของตนเอง ได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
1.4 คณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระรวบรวมผลการประเมินทั้งหมด และสรุ ปผลการประเมินลงใน
ใบ แบบ ปพ. 5 ส่ งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะของสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดาเนิ นการ
ต่อไป
2. ระดับคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของสถานศึกษา
ให้มีการประเมินและตัดสิ นผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนทุกภาคเรี ยน / ปี
โดยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและตัดสิ นผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชั้นละ 3 – 5 คน ดาเนิ นการดังนี้
2.1 คณะกรรมการทุกระดับชั้น ศึกษาและทาความเข้าใจร่ วมกันในเรื่ องของเกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ ตลอดจนแนวทางการประเมินที่สถานศึกษากาหนดไว้
2.2 คณะกรรมการประเมินแต่ละระดับชั้น นาผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากผู้
ปฏิบตั ิใน ข้อ 1 มาร่ วมกันพิจารณาผลการประเมิน และข้อมูลจากการบันทึกร่ องรอยหลักฐานที่แนบมา
เป็ นรายบุคคลเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แล้วตัดสิ นผลการประเมิน สรุ ปผลการประเมิน บันทึกลงใน
แบบ ปพ. 5 ระบุจุดเด่นจุดด้อยของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ส่ งคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการ
เห็นชอบ และเสนอผูบ้ ริ หารอนุมตั ิผลการประเมิน
2.3 กรณี ที่คณะกรรมการไม่สามารถตัดสิ นผลการประเมิน เนื่ องจากข้อมูลไม่เพียงพอ
ให้คณะกรรมการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผูร้ ับผิดชอบ จนสามารถตัดสิ นผลการประเมินได้
2.4 นายทะเบียนนาผลการตัดสิ นมาดาเนินการจัดทา ปพ.4 และหลักฐานการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
และประกาศให้ผเู ้ กี่ยวข้องรับทราบต่อไป

3. การประเมินการเลือ่ นชั้น / การจบหลักสู ตร
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการ นาผลการประเมินรายภาค / รายปี มาร่ วมพิจารณาและ
ตัดสิ นผลการเลื่อนชั้น / จบหลักสู ตร

แนวทางในการซ่ อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะร่ วมกันพิจารณาว่า ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะใดที่ตอ้ งพัฒนา
ปรับปรุ ง
2. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะกาหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งพร้อมระยะเวลาโดย
มอบหมาย ให้ที่ปรึ กษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ดาเนินการติดตามช่วยเหลือแนะนาการปฏิบตั ิงาน
ตามแนวทางที่คณะกรรมการกาหนด
3. กิจกรรม ในการพัฒนาปรับปรุ งผูเ้ รี ยน
3.1 กาหนดภาระงานหรื อกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ของคุณลักษณะที่ตอ้ งพัฒนา
ปรับปรุ ง
3.2 ผูเ้ รี ยนร่ วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่ตอ้ งพัฒนาปรับปรุ งทั้งในและนอก
โรงเรี ยน
3.3 ผูเ้ รี ยนเสนอโครงงาน / งาน ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่ตอ้ งพัฒนาปรับปรุ งให้
คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะเห็นชอบ
4. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตามแนวทางที่คณะกรรมการกาหนดหรื อเห็นชอบ และรายงานผลการปฏิบตั ิให้ที่
ปรึ กษาในระบบดูแลทราบเป็ นระยะๆ พร้อมกับมีผรู ้ ับรองผลการปฏิบตั ิโดยที่ปรึ กษาบันทึกข้อคิดเห็นใน
การปฏิบตั ิกิจกรรมจนเสร็ จสิ้ นกิจกรรม
5. ที่ปรึ กษาในระบบดูแล บันทึกผลแสดงพัฒนาการคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่แสดงร่ องรอย
หลักฐานการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ รวบรวมผลการปฏิบตั ิส่งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
6. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะพิจารณาร่ องรอยหลักฐานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมเทียบกับ
เกณฑ์ที่กาหนด แล้วประเมินและตัดสิ นผลการซ่อมเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์สรุ ปผลเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอนุมตั ิต่อไป
7. นายทะเบียนวัดผลดาเนินการจัดทา ปพ.4 และแจ้งแก่ผเู ้ กี่ยวข้องต่อไป

ส่ วนที่ 4 การพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จานวน 3 ข้ อ คือ
1. อ่านและเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลเป็ นระบบ และเขียนเสนอความคิดได้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เขียนรายงานเรื่ องที่ศึกษาค้นคว้าได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ตอบคาถามจากเรื่ องที่ศึกษาค้นคว้าได้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่อ่านได้
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เขียนสรุ ปจากเรื่ องที่อ่านได้
2. นาความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการแก้ปัญหา ตัดสิ นใจ คาดคะเนเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์
และสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิได้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ทาโครงงาน / รายงานในเรื่ องที่สนใจได้ตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 นาเสนอโครงงาน / รายงานได้ตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เนื้ อหาในการทาโครงงาน / รายงานสอดคล้องกับเรื่ องที่เรี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เขียนขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานได้
3. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเขียนถ่ายทอดความคิดเพื่อการสื่ อสารได้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เขียนเรื่ องราวเชิ งสร้างสรรค์ได้ตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เขียน / วาดภาพจากจินตนาการในเรื่ องที่ตนสนใจได้

แนวทางและวิธีการประเมิน
การประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน โรงเรี ยนจะใช้แนวทางการวัดและ
การประเมินจากการปฏิบตั ิจริ ง (Authentic Performance Measurement) จึงกาหนดแนวทางและวิธีการ
ประเมินให้ครู ผสู ้ อนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้นาไปใช้ในการประเมินดังนี้
1. วิธีการประเมิน
1.1 ความสามารถจริ งของผูเ้ รี ยนในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางการเรี ยนรายวิชาต่างๆ ในส่ วน
ที่เกี่ยวกับการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน โดยการสังเกตของครู
1.2 มอบหมายให้ผเู้ รี ยนไปศึกษาค้นคว้า แล้วเขียนเป็ นรายงาน
1.3 ผลงานเชิงประจักษ์ต่างๆ เกี่ยวกับการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ และเขียนที่
รวบรวมและนาเสนอในรู ปของแฟ้ มสะสมงาน
1.4 การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบ หรื อเขียนเรี ยงความ
1.5 การเขียนรายงานจากการปฏิบตั ิโครงงาน
2. เกณฑ์ การประเมิน ผลงาน : การเขียนจากการอ่าน คิด วิเคราะห์

2.1 การใช้กระบวนการอ่านอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.2 การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวจิ ารณญาณ
2.3 ใช้กระบวนการเขียนสื่ อความอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เกณฑ์ ระดับคุณภาพ ความสามารถในการอ่ าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
เกณฑ์ ระดับคุณภาพ : การอ่าน
ระดับ
ดีเยีย่ ม ระบุสาระของเรื่ องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน ลาดับเรื่ องที่อ่านได้ถูกต้อง
ระบุประเด็นสาคัญของเรื่ องที่อ่านได้ถูกต้อง ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติ
ของผูเ้ ขียน
ดี
ระบุสาระของเรื่ องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน ลาดับเรื่ องที่อ่านได้ถูกต้อง
ระบุประเด็นสาคัญของเรื่ องที่อ่านได้ถูกต้อง ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติ
ของผูเ้ ขียนไม่ครบถ้วน
ผ่าน ระบุสาระของเรื่ องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน ลาดับเรื่ องที่อ่านค่อนข้างถูกต้อง
ระบุประเด็นสาคัญของเรื่ องที่อ่านได้ไม่สมบูรณ์ ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติ
ของผูเ้ ขียนเพียงเล็กน้อย
ไม่ ผ่าน ระบุสาระของเรื่ องที่อ่านได้ไม่ครบถ้วน ลาดับเรื่ องที่อ่านผิดพลาดเล็กน้อย
ระบุประเด็นสาคัญของเรื่ องที่อ่านไม่ถูกต้อง ไม่ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติ
ของผูเ้ ขียน
เกณฑ์ ระดับคุณภาพ : การคิด วิเคราะห์
ระดับ
ดีเยีย่ ม แสดงความคิดเห็นชัดเจน มีเหตุผลระบุขอ้ มูลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือมีความคิด
ที่แปลกใหม่ เป็ นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่ วนรวม
ดี
แสดงความคิดเห็นค่อนข้างชัดเจน มีเหตุผลระบุขอ้ มูลสนับสนุนมีความคิด
ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมโดยสังคมรอบข้างตนเอง
ผ่าน แสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลระบุขอ้ มูลสนับสนุนที่พอรับได้มีความคิดที่เป็ น
ประโยชน์ต่อตนเอง
ไม่ ผ่าน แสดงความคิดเห็นมีเหตุผลไม่ชดั เจน ขาดข้อมูลสนับสนุ น มีความคิดที่ยงั
มองไม่เห็นประโยชน์ที่ชดั เจน
เกณฑ์ ระดับคุณภาพ : การเขียน
ระดับ

ดีเยีย่ ม มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนได้เนื้อหาสาระ รู ปแบบการเขียนถูกต้องมี
ขั้นตอนการเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม ใช้ไวยากรณ์และสะกดคาถูกต้อง
พัฒนาสานวนภาษาที่สื่อความหมายได้ชดั เจนกะทัดรัด
ดี
มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนได้เนื้อหาสาระ รู ปแบบการเขียนถูกต้องมี
ขั้นตอนการเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม ใช้ไวยากรณ์และสะกดคาผิดพลาดไม่
เกิน 3 แห่ง พัฒนาสานวนภาษาที่สื่อความหมายได้ชดั เจน
ผ่าน มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนและค่อนข้างได้เนื้ อหาสาระ รู ปแบบการเขียน
ถูกต้องมีข้ นั ตอนการเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม ใช้ไวยากรณ์และสะกดคา
ผิดพลาดมากกว่า 3 แห่ง ขาดการพัฒนาสานวนภาษาที่สื่อความหมายได้ชดั เจน
ไม่ ผ่าน ขาดจุดประสงค์ในการเขียนและเนื้อหาสาระน้อย ใช้ไวยากรณ์และสะกดคา
ผิดพลาดมาก ขาดการพัฒนาสานวนภาษาที่สื่อความหมาย
4. การสรุ ปผลการประเมินความสามารถในการอ่ าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
4.1 ให้คิดค่าฐานนิยม (Mode) จากเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
มาเป็ นระดับคุณภาพของแต่ละรายวิชา
4.2 ให้คิดค่าฐานนิยม จากเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ของแต่
ละรายวิชา สรุ ปเป็ นผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ของผูเ้ รี ยนรายบุคคล
5. เกณฑ์ การตัดสิ นความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
5.1 ระดับรายภาค
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน อยูใ่ นระดับคุณภาพ
ผ่าน ขึ้นไปถือว่า ผ่าน
5.2 การเลือ่ นชั้ น / จบหลักสู ตร
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ผ่านทุกรายภาค

แนวทางการพัฒนาและการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
ระดับผู้ปฏิบัติ
กลุ่มครู ผ้ สู อนแต่ ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
1. แต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกันกาหนดแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระ และสอดคล้องกับมาตรฐานการอ่าน
คิด วิเคราะห์ และเขียน ที่สถานศึกษากาหนด

2. ผูส้ อนทุกรายวิชานาแนวทางที่กาหนดไว้ใน ข้อ 1 วางแผนการจัดกิจกรรมและดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดแทรกในการจัดการเรี ยนการสอนของตนเอง
3. ผูส้ อนทุกรายวิชาดาเนินการประเมินและปรับปรุ งความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียน เป็ นระยะๆ เมื่อสิ้ นภาคเรี ยน / ปลายปี ประเมินผลพร้อมบันทึกร่ องรอยหลักฐานในการพัฒนา
ปรับปรุ ง และรวบรวมหลักฐานการประเมินไว้ที่หมวดวิชาเพื่อใช้เป็ นหลักฐานสาหรับตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานของผูส้ อน ซึ่ งจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่ งใส และความยุติธรรมในการประเมิน
4. บันทึกสรุ ปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ลงใน
แบบ ปพ.5 แบบสรุ ปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
5. ผูส้ อนในแต่ละกลุ่มสาระร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของผลการประเมินแต่ละ
รายวิชา แล้วสรุ ปผลการประเมินในระดับกลุ่มสาระลงใน แบบ ปพ.5 แบบสรุ ปผลการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน ส่ งคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ในระดับโรงเรี ยนต่อไป
กลุ่มผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาเรียนรู้ และกลุ่มผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรมในระดับ
โรงเรียน
1. วางแผนกาหนดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนที่สอดคล้อง
กับกิจกรรมในภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบ
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาตามแผนที่วางไว้ และประเมินพัฒนาปรับปรุ งผูเ้ รี ยนเป็ นระยะๆ
พร้อมบันทึกร่ องรอยหลักฐาน
3. เมื่อสิ้ นภาคเรี ยน ให้มีการประเมินผล และสรุ ปผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ไว้ พร้อมให้ขอ้ สังเกตที่เป็ นจุดเด่น จุดด้อย ของผูเ้ รี ยน บันทึกใน แบบ ปพ. 5 และรวบรวมหลักฐาน
ร่ องรอยการพัฒนาปรับปรุ งไว้ที่ผปู ้ ฏิบตั ิ เพื่อเป็ นหลักฐานสาหรับตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิ
ส่ งผลการประเมินให้คณะกรรมการประเมินระดับโรงเรี ยนต่อไป

ระดับคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ของสถานศึกษา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน จานวน 3 – 5 คน ในแต่ละ
ระดับชั้นเป็ นรายภาค
2. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
3. นาผลการประเมินการอ่านจากระดับผูป้ ฏิบตั ิร่วมกันประเมิน เพื่อตัดสิ นความสามารถในการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
4. กรณี ที่คณะกรรมการไม่สามารถตัดสิ นได้ คณะกรรมการขอข้อมูลจากผูป้ ฏิบตั ิเพิ่มเติม หรื อ
ทดสอบความสามารถซ้ า แล้วจึงตัดสิ นผล

5. คณะกรรมการสรุ ปผลการประเมินเพื่อเสนอผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนอนุมตั ิผลการประเมิน
6. นายทะเบียนวัดผลบันทึกลงใน ปพ.1 แล้วแจ้งผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียน ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อแจ้งผูป้ กครอง

แนวทางในการซ่ อมเสริมและประเมินผลการซ่ อมเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
1. คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ร่ วมกันพิจารณาว่าผูเ้ รี ยนมีจุดที่ตอ้ ง
พัฒนาปรับปรุ งด้านใด แต่งตั้งที่ปรึ กษาโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นกรรมการดาเนินการซ่ อมเสริ ม
2. กาหนดภาระงานให้ผเู ้ รี ยนพัฒนา ปรับปรุ ง ในด้านที่ตอ้ งพัฒนาปรับปรุ งโดย
2.1 กรณี ไม่ผา่ นการประเมินการอ่าน
2.1.1 คณะกรรมการประเมินกาหนดภาระงานให้นกั เรี ยนอ่าน บันทึกการอ่าน
พร้อมส่ งเอกสารที่ได้อ่านไม่นอ้ ยกว่า 5 เรื่ อง หรื อกรรมการกาหนดเรื่ อง 5 เรื่ อง ให้อ่าน ภายในเวลาที่
กาหนด
2.1.2 คณะกรรมการประเมินผลการอ่านโดยตั้งประเด็นคาถามที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมิน ผูเ้ รี ยนตอบโดยการเขียนตอบหรื อตอบปั ญหาปากเปล่าก็ได้
2.1.3 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
2.1.4 คณะกรรมการประเมินตัดสิ นผลการอ่านให้ผา่ น และได้ระดับไม่เกิน
“ผ่าน” กรณี ที่ซ่อมเสริ มไม่ผา่ นให้คณะกรรมการประเมินกาหนดให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตามวิธีการ ข้อ 2.1.1 ถึง
2.1.3 จนกว่าผูเ้ รี ยนจะได้รับการตัดสิ น ผ่าน
2.2 กรณี ผเู ้ รี ยนไม่ผา่ นการคิด วิเคราะห์
2.2.1 คณะกรรมการประเมินกาหนดภาระงานให้ผเู ้ รี ยนไปฝึ กคิด วิเคราะห์ ใน
เรื่ องที่สนใจภายใน 1 สัปดาห์
2.2.2 คณะกรรมการประเมิน ประเมินการคิด วิเคราะห์ โดยตั้งประเด็นคาถามที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ผูเ้ รี ยนตอบโดยการเขียนตอบ หรื อตอบปากเปล่า
2.2.3 คณะกรรมการประเมินตัดสิ นผลการคิด วิเคราะห์ โดยให้ผลการประเมิน
ไม่เกิน “ผ่าน”
2.2.4 ในกรณี ที่ผลการประเมินไม่ผา่ น ให้คณะกรรมการประเมินกาหนดให้
ผูเ้ รี ยนพัฒนาตามวิธีการใน ข้อ 2.2.1 – 2.2.3 จนกว่าผูเ้ รี ยนจะได้รับการตัดสิ น ผ่าน
2.3 กรณี ที่ผเู ้ รี ยนไม่ผา่ นการประเมินการเขียน
2.3.1 คณะกรรมการประเมิน กาหนดภาระงานให้ผเู ้ รี ยนไปฝึ กเขียนในเรื่ องที่
สนใจภายใน 1 สัปดาห์ ภายใต้การควบคุมดูแลของครู ที่ปรึ กษาในระบบดูแลช่วยเหลือ
2.3.2 ผูเ้ รี ยนส่ งผลงานการเขียนที่ได้พฒั นาแล้วแก่คณะกรรมการประเมิน

2.3.3 คณะกรรมการประเมินทาการประเมินผลงานการเขียนประกอบการ
สัมภาษณ์นกั เรี ยนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการเขียน
2.3.4 คณะกรรมการตัดสิ นผลการเขียนโดยให้ผลการประเมินไม่เกิน “ผ่าน”
2.3.5 ในกรณี ที่ผลการประเมินยังไม่ ผ่าน ให้คณะกรรมการประเมินกาหนดให้
ผูเ้ รี ยนพัฒนาตามวิธีการ ข้อ 2.3.1 – 2.3.4 จนกว่าผูเ้ รี ยนจะได้รับการตัดสิ นผ่าน
3. คณะกรรมการประเมินการอ่านตัดสิ นผลการประเมินการอ่าน ส่ งผลการประเมินเสนอ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และรวบรวมส่ งให้ผบู ้ ริ หาร
สถานศึกษาอนุมตั ิ นายทะเบียนวัดผลบันทึกลง ปพ.1 และแจ้งผูเ้ กี่ยวข้องต่อไป

ส่ วนที่ 5 เกณฑ์ การตัดสินการเลือ่ นชั้น และเกณฑ์ การจบหลักสู ตร
การตัดสิ นการเลือ่ นชั้น
ในการตัดสิ นผลการเรี ยนของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนนั้น ผูส้ อนต้องคานึงถึงการพัฒนาผูเ้ รี ยนแต่ละคนเป็ นหลัก และ
ต้องเก็บข้อมูลของผูเ้ รี ยนทุกด้านอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ องในแต่ละภาคเรี ยนรวมทั้งสอนซ่อมเสริ มผูเ้ รี ยน
ให้พฒั นาจนเต็มตามศักยภาพ
ระดับมัธยมศึกษา
1) ตัดสิ นผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา ผูเ้ รี ยนต้องมีเวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาเรี ยนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ
2) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วดั และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด คือ ตัวชี้วดั
ที่ตอ้ งผ่าน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละรายวิชา
3) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนทุกรายวิชา
4) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
การพิจารณาเลื่อนชั้นในระดับมัธยมศึกษา ถ้าหากผูเ้ รี ยนมีขอ้ บกพร่ องเพียงเล็กน้อย และ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริ มได้ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อน
ผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผูเ้ รี ยนไม่ผา่ นรายวิชาจานวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็ นปั ญหาต่อการเรี ยนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรี ยนซ้ าชั้นได้ โดยทั้งนี้ จะคานึงถึงวุฒิภาวะ
และความรู้ความสามารถของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

เกณฑ์ การจบหลักสู ตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

1) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน 66
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน 66
หน่วยกิต และรายวิชาเพิม่ เติมไม่นอ้ ยกว่า 11 หน่วยกิต
3) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
4) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
5) ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด

ส่ วนที่ 6 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (National test)
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่เป็ นระดับ
มาตรฐานระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิ การได้กาหนดให้มีการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับชั้น เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โรงเรี ยนจึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
1. ผูแ้ ทนสถานศึกษาเข้ารับการประชุมชี้แจงวิธีการดาเนินการทดสอบร่ วมกับสานักงานเขตพื้นที่
2. จัดส่ งรายชื่อคณะกรรมการดาเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยประธาน
กรรมการ คณะกรรมการกลาง กรรมการควบคุมห้องสอบ คณะกรรมการตรวจคาตอบชนิดเขียนตอบ
และกรรมการรับ – ส่ งข้อสอบ ส่ งไปให้สานักงานเขตพื้นที่เพื่อแต่งตั้ง
3. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดาเนินการประเมิน
คุณภาพตามคาสั่งจากข้อ 2 ถึงวิธีการดาเนินการสอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบตั ิได้ตรงกัน ตามแนว
ปฏิบตั ิในคู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเพื่อให้เกิดความยุติธรรม และเป็ นไปตาม
การดาเนิ นการสอบแบบทดสอบมาตรฐานอย่างเคร่ งครัด
4. คณะกรรมการกลางจัดพิมพ์รายชื่อพร้อมกาหนดรหัส / เลขที่นกั เรี ยนตามจานวนนักเรี ยน /
ห้องเรี ยน ที่กาหนดไว้ในคู่มือ นาไปประกาศไว้หน้าห้องสอบแต่ละห้อง เพื่อให้นกั เรี ยนได้ทราบว่าตนเอง
เลขที่เท่าไร สอบห้องที่เท่าใด พร้อมติดเลขที่ของนักเรี ยนไว้บนโต๊ะที่นงั่ สอบ
5. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการประชุมชี้แจงนักเรี ยนให้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระดับชาติ ทั้งในด้านส่ วนตัว ระดับโรงเรี ยน ระดับเขต และ
ระดับชาติ ควรให้ความร่ วมมือ ตั้งใจในการสอบอย่างเต็มความสามารถ

6. กรณี ที่นกั เรี ยนไม่ได้รับการประเมินตามวันเวลาที่กาหนด ให้สถานศึกษาแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
ติดตาม และประสานงานกับเขตพื้นที่ดาเนิ นการประเมินให้เสร็ จสิ้ นภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากทราบ
รายชื่อนักเรี ยนที่ยงั ไม่ได้รับการประเมิน
7. เมื่อสานักงานเขตพื้นที่แจ้งผลการประเมินมายังสถานศึกษา ให้นาผลการประเมินมาทบทวน
คุณภาพร่ วมกันระหว่างคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการ กับคณะกรรมการสถานศึกษา และแจ้ง
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