1

ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
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คานา
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เป็นโรงเรียนที่จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใช้ในปีการศึกษา 2552 โดย
ยึ ด หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 ซึ่ งเป็ นหลั ก สู ตรที่ ใช้ แ นวคิด หลั ก สู ตรอิ ง
มาตรฐาน (Standard – based Currlculum) ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา เป็นเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เอกสารหนึ่งที่จะ
ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนจึงได้จัดทาระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สถานศึกษา โรงเรียนสมุทรสาคร
วุ ฒิ ชั ย เพื่ อ อธิ บ ายขยายความให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยตั้ ง แต่ ผู้ บ ริ ห าร ครู ผู้ ส อน ผู้ เ รี ย นและผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
มี ค วามเข้ า ใจที่ ชั ด เจน ตรงกั น รวมทั้ ง ร่ ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบ และท างานร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น ระบบ เอกสาร
ประกอบด้วย 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ระเบี ย บสถานศึ กษาว่ า ด้ ว ยการวั ดและประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ต ามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2559 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
ตอนที่ 2 แนวปฏิ บั ติ ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา โรงเรี ย น
สมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2559
ตอนที่ 3 ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาจัดทา
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารระเบียบว่าด้วยการวัด และประเมินผลการเรียนรู้สถานศึกษา
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2559 คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะช่วยสร้างความรู้
ความเข้าใจ และปฏิบัติการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นแนวทางเดียวกันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้
พัฒ นาผู้ เรี ย นได้ตามหลั กการ เจตนารมย์ และวัตถุประสงค์ของหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ต่อไป
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ระเบียบสถานศึกษา
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
โดยที่โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตาม
คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 293/2551 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกระจายอานาจให้สถานศึกษากาหนดหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใช้
เอง เพื่อให้สอดคล้องกับคาสั่งดังกล่าว
ฉะนั้ น อาศัย อานาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 15 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริห าร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียน
สมุทรสาครวุฒิชัย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บสถานศึ ก ษาว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการเรี ย นตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย พุทธศักราช 2559
ข้อ 5 ให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวดที่ 1
หลักการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ 6 การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการในต่อไปนี้
6.1 สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
6.2 การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดที่กาหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6.3 การประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
6.4 การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องดาเนินการ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติของรายวิชา และระดับชั้น
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6.5 ให้มีการประเมินความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนในแต่
ละชั้น
6.6 ให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละชั้น
6.7 ให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติในแต่ละช่วงชั้น
6.8 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตรวจสอบผลการประเมินการเรียนได้
6.9 ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ

หมวดที่ 2
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ 7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ ที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ให้เป็น
การประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนมากกว่าการตัดสินผลการเรียน ประกอบด้วย
7.1 การประเมิ น ผลระดั บ ชั้ น เรี ย นเป็ น การวั ด ความก้ า วหน้ า ทั้ ง ด้ า นความรู้ ทั ก ษะ
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
7.2 การประเมินผลระดับสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า การเรียนรู้เป็นรายปี
และช่วงชั้น สาหรับสถานศึกษานาข้อมูลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้งพิจารณาตัดสินการเลื่อนช่วงชั้น
7.3 การประเมิ น ผลระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป็ น การประเมิ น ด้ ว ยแบบประเมิ น
ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นที่ เป็ น มาตรฐาน เพื่ อ ตรวจสอบคุณ ภาพการศึ กษาของสถานศึ กษาแล ะคุ ณภาพ
การศึกษาของชาติ สาหรับนาผลการประเมินไปวางแผนดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาการผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
7.4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ เป็นการประเมินด้วยแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย นที่เป็ นมาตรฐานระดับชาติ เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
คุณภาพการศึกษาของชาติ สาหรับนาผลการประเมินไปวางแผนดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาการผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
7.5 การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินเพื่อสรุปความสาเร็จในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในการจบช่วงชั้นและจบหลักสูตรการศึกษาในระดับต่างๆ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้รับการรับรอง
ความรู้และวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษา
ข้อ 8 แนวดาเนินการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
เพื่อให้การวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการดาเนินการตามหลักการกระจายอานาจมีการประเมินผู้เรียน
ตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียน มีการตรวจสอบและกากับติดตามประเมินคุณภาพการประเมินผล
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การเรี ย นอย่ างเป็ น ระบบและมีป ระสิ ทธิภ าพ จึงกาหนดแนวดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของ
สถานศึกษา ดังนี้
8.1 สถานศึ ก ษาโดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและวิ ช าการของสถานศึ ก ษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดรูปแบบ ระบบและระเบียบประเมินผล
ของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา กาหนด
ตัวชี้วัดในแต่ละรายวิชา และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ คุณลั กษณะอัน
พึงประสงค์และมาตรฐานการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนและหลักสูตรระดับท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเป้าหมายใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายภาค
8.3 คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มวิชาให้ ความเห็นชอบของรูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ
สาหรับการประเมิน และผลการตัดสินการประเมินผลการเรียนรายวิชาของผู้สอน
8.4 ผู้ ส อนจั ด การเรี ย นการสอน ตรวจสอบพัฒ นาการของผู้ เรียน และประเมินสรุ ป
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริง โดยนาตัวชี้วัด ไปใช้เป็นข้อมูลรวมกับการประเมิน
ปลายภาค
8.5 หัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติผลการเรียนปลายภาค และการผ่าน จบการศึกษา
8.6 สถานศึกษาจัดทารายงานผลการดาเนินการประเมินผลการเรียนประจาปีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ข้อ 9 ให้มีการประเมินผลการเรียนในด้านต่างๆ ประกอบด้วย
9.1 การประเมิ น ผลการเรี ย นในแต่ ล ะรายวิ ช าของแต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ซึ่งสถานศึกษาวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด การประเมินรายวิชาให้ตัดสินผลการประเมินเป็น
ระดับผลการเรียน 8 ระดับ ดังนี้
“4” หมายถึง ผลการเรียนดีเยี่ยม
“3.5” หมายถึง ผลการเรียนดีมาก
“3” หมายถึง ผลการเรียนดี
“2.5” หมายถึง ผลการเรียนค่อนข้างดี
“2” หมายถึง ผลการเรียนน่าพอใจ
“1.5” หมายถึง ผลการเรียนพอใช้
“1” หมายถึง ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด
“0” หมายถึง ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด
9.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน
และกิจกรรมบาเพ็ญเพื่อสาธารณประโยชน์ การร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นการประเมินความสามารถและ
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พัฒนาการของผู้เรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรม
และตัดสินผลการประเมินเป็น 2 ระดับ ดังนี้
“ผ่าน” หมายถึง ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
“ไม่ผ่าน” หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
9.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินพัฒนาทางด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิ ย ม และคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ของผู้ เรียน ตามคุณลักษณะที่ส ถานศึกษากาหนด การ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะประเมินเป็นรายคุณลักษณะทุกภาคเรียน และตัดสินผลการประเมินเป็น
4 ระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม
หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 –100
ของจ านวนตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ลั ก ษณะนั้ น ๆ แสดงว่ า ผู้ เ รี ย น
คุณลักษณะนั้น ๆ จนสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้
ดี
หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 65 – 79
ของจ านวนตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ลั ก ษณะนั้ น ๆ แสดงว่ า ผู้ เ รี ย นมี
คุณลักษณะนั้น ๆ ด้วยการปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
ผ่าน
หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 – 64
ของจานวนตัวบ่งชี้คุณลักษณะนั้นๆ ได้ปฏิบัติตนด้วยความ
พยายามปฏิบัติตนตามคาแนะนา
ไม่ผ่าน
หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์ ต่ากว่าร้อยละ 50
ของจ านวนตั ว บ่ ง ชี้ ใ นคุ ณ ลั ก ษณะนั้ น แสดงว่ า ผู้ เ รี ย นมี
คุณลักษณะนั้นๆ ต้องมีผู้อื่นคอยกระตุ้นเตือน
เมื่อเลื่อนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน ดีเยี่ยม, ดี, ผ่าน โดยต้องมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
9.4 การประเมินความสามารถอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินทักษะการ
คิดและการถ่ายทอดความคิดด้วยทักษะการอ่าน การคิด วิเคราะห์ ตามเงื่ อนไข และวิธีการที่สถานศึกษา
กาหนดและตัดสินผลการประเมินเป็น 4 ระดับ ดังนี้
- ดีเยี่ยม
- ดี
- ผ่าน
- ไม่ผ่าน
เมื่อเลื่อนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน ดีเยี่ยม, ดี, ผ่าน โดยต้องมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
9.5 การตัดสินผลการเรียนเลื่อนชั้น เป็นการนาผลการประเมินในด้านต่างๆ มาประมวล
สรุปเพื่อตัดสินให้ผู้เรียนผ่านระดับต่างๆ ตามเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนแต่ละระดับชั้น
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ข้อ 10 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนจบหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ผ่านการศึกษาแต่ละชั้น และจบหลักสูตรสถานศึกษาครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรของ
สถานศึกษา และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจึงกาหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน การจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับไว้ดังนี้
10.1 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(1) ผู้ เ รี ย นเรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานและเพิ่ ม เติ ม โดยเป็ น รายวิ ช าพื้ น ฐาน 66
หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
(3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ "ผ่าน"
หรือ "ดี" หรือ "ดีเยี่ยม"
(4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ "ผ่าน" หรือ "ดี"
หรือ "ดีเยี่ยม"
(5) ผู้ เรี ย นเข้าร่ว มกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนและมีผ ลการประเมินเป็น "ผ" ทุ ก
กิจกรรม
10.2 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(1) ผู้ เ รี ย นเรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานและเพิ่ ม เติ ม โดยเป็ น รายวิ ช าพื้ น ฐาน 41
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
(3) ผู้เรียนมีผ ลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ "ผ่าน"
หรือ "ดี" หรือ "ดีเยี่ยม"
(4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ "ผ่าน" หรือ "ดี"
หรือ "ดีเยี่ยม"
(5) ผู้ เรี ย นเข้าร่ว มกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนและมีผ ลการประเมินเป็น "ผ" ทุ ก
กิจกรรม

หมวดที่ 3
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ 11 การตัดสินผลการเรียนให้ถือปฏิบัติดังนี้
11.1 พิจ ารณาตัดสินว่า ผู้ เรียนผ่ านเกณฑ์การประเมินรายวิชาตามกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และได้รับผลการเรียน 1 ถึง 4
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11.2 การตัดสินพิจารณาว่าผู้เรียนจะนับจานวนชั่วโมง / จานวนหน่วยกิตจะต้องได้รับ
ผลการเรียน 1 ถึง 4
11.3 ได้รั บการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เป็นรายภาค และนาไป
ตัดสินการเลื่อนชั้น โดยถ้าผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดให้ได้ผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน ถ้าไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ได้ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”
11.4 ได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายภาค และนาไป
ตัดสินการเลื่อนชั้น โดยถ้าผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดให้ได้ผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน ถ้าไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการประเมินเป็น “ไม่ผ่าน”
11.5 ได้รับการตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายภาคโดยถ้าผ่านเกณฑ์
การประเมินให้ได้ผลประเมินเป็น “ผ” และถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ให้ผลประเมินได้ “มผ”
11.6 วัดผลปลายภาคเฉพาะผู้มีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรี ย นในรายวิ ช านั้ น ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของคณะกรรมการกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ เสนอผ่ า นคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ และเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ
11.7 ผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น และไม่ได้รับ
การผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนให้ได้ผลการเรียน “มส”
11.8 ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดให้ได้ระดับผลการเรียน
“0”
11.9 ผู้เรียนที่ทุจริตในการสอบหรือทุจริตในงานที่มอบหมายให้ทาในรายวิชาใด ครั้ง
ใด ก็ตาม ให้ได้คะแนน “0” ในครั้งนั้น
11.10 ผู้เรียนที่ไม่ได้วัดผลรายภาค ไม่ได้ส่งงานที่ได้รั บมอบหมายให้ทา หรือมีเหตุ
สุดวิสัยที่ทาให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ ให้ได้ผลการเรียน “ร”
กรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “ร” เพราะไม่ส่งงานนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อ 12 การเปลี่ยนผลการเรียนให้ถือปฏิบัติดังนี้
12.1 การเปลี่ยนผลการเรียน “0”
ควรจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวให้
และให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
ถ้าผู้เรียนไม่ดาเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กาหนดไว้นี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน
ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “0” อีกให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ผลการเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัติดังนี้
1) ให้เรียนซ้ารายวิชาถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน
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2) ให้ เ รี ย นซ้าหรื อเปลี่ ยนรายวิช าเรี ยนใหม่ ถ้าเป็น รายวิช าเพิ่มเติ ม โดยให้ อยู่ใ น
ดุลยพินิจของสถานศึกษา
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียน
แทนรายวิชาใด
12.2 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” มี 2 กรณี ดังนี้
1) มีเหตุสุดวิสัย ทาให้ ประเมินผลการเรียนไม่ได้ เช่น เจ็บป่วย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบ
หรือส่งผลงานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อย หรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ 0
– 4)
2) ถ้าสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เมื่อ ผู้เรียนได้เข้าสอบ หรือ
ส่งผลงานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อย หรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1”
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ ดาเนินการแก้ไขตามสาเหตุให้เสร็จสิ้นภายในปี
การศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาดาเนินการแก้ “ร” ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ให้เรียนซ้ารายวิชา ยกเว้นมีเหตุ
สุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียนแต่เมื่อพ้น
กาหนดนี้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ให้เรียนซ้ารายวิชา ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน
(2) ให้เรียนซ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษา
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่า เรียน
แทนรายวิชาใด
12.3 การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลา
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อม
เสริม หรือเวลาว่าง หรือวันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทา จนมีเวลาเรียนครบตามที่กาหนดไว้สาหรับรายวิชา
นั้นแล้วจึงให้สอบเป็นกรณีพิเศษ ผลการสอบแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” การแก้ “มส”
กรณีนี้ให้กระทาให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาดาเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้นี้
ให้เรียนซ้า ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่
เกิน 1 ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
- ให้เรียนซ้ารายวิชา ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน
- ให้เรียนซ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมโดยให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษา
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2) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลา
เรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนซ้าในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้
สาหรับรายวิชาเพิ่มเติมเท่านั้น
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียน
แทนรายวิชาใด
ในกรณีภาคเรียนที่ 2 หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “0” “ร” “มส” ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิด
เรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้
ทั้งนี้ โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัดควรเป็นผู้พิจ ารณาประสานให้มีการดาเนินการเรียนการสอน
ในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน
12.4 การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม
ลู กเสื อ เนตรนารี ยุ ว กาชาด ผู้ บ าเพ็ ญประโยชน์ หรือกิจกรรมชมรม โดยผู้ เรียนเลื อกอย่ างใดอย่างหนึ่ ง
1 กิ จ กรรมและเลื อ กเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมชุ ม นุ ม หรื อ ชมรมอี ก 1 กิ จ กรรม 3) กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและ
สาธารณประโยชน์
ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทา
กิจกรรมจนครบตามเวลาที่กาหนด หรือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องปรับปรุง แก้ไข แล้วจึง
เปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ทั้งนี้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
12.5 การเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ไม่ผ่าน” ให้
คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดาเนินการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม ปรับปรุงแก้ไข หรือตาม
วิธีการที่คณะกรรมการกาหนด เพื่อให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ข้อ 13 การตัดสินให้ผู้เรียนเลื่อนชั้น / ซ้าชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ
2) ผู้เรียนต้องได้รับ การประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึก ษากาหนด คือ
ตัวชี้วัดที่ต้องผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละรายวิชา
3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ถ้าผู้เรียนไม่ผ่านให้ดาเนินการสอนซ่อมเสริม แล้วทาการประเมินจนผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์
การประเมินที่สถานศึกษากาหนด
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13.1 การเลื่อนชั้น
ผู้เรียนจะได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียนและได้รับการเลื่อนชั้นเมื่อสิ้น
ปีการศึกษาโดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้
1) รายวิชาพื้นฐาน ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา
2) รายวิชาเพิ่มเติม ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
3) ผู้เรียนต้องรับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ากว่า 1.00
ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียน
ให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไป
13.2 การเรียนซ้า
สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนเรียนซ้าใน 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 เรียนซ้ารายวิชา หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว 2 ครั้ง
แล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ้ารายวิชานั้น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียน
ซ้าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดู
ร้อน เป็นต้น
กรณีที่ 2 เรียนซ้าชั้น มี 2 ลักษณะ คือ
- ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ต่ากว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่าจะ
เป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
- ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษานั้น
ทั้ ง นี้ หากเกิ ด ลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง หรื อ ทั้ ง 2 ลั ก ษณะให้ ส ถานศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการการพิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้
ผลการเรียนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้าชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผล
การเรียน
13.3 การสอนซ่อมเสริม
การสอนซ่อมเสริม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นการให้โอกาส
แก่ผู้เรียนให้มีเวลาเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพิ่มขึ้น จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจัดการ
เรียนรู้ปกติเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในผู้เรียน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ หลากหลายและคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
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การสอนซ่อมเสริมสามารถดาเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้
1) ผู้ เรี ย นมี ความรู้ / ทักษะพื้น ฐานไม่เ พียงพอที่ จะศึ กษาในแต่ล ะรายวิช านั้น ควร
จัดการซ่อมเสริม ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน
2) การประเมินระหว่างเรียน ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการหรือ
เจตคติ/คุณลักษณะที่กาหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
3) ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ และ/หรือต่ากว่าเกณฑ์การประเมิน โดยผู้เรียนได้ระดับผล
การเรียน “0” ต้องจัดการสอนซ่อมเสริมก่อนจะให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว
4) ผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษา

หมวดที่ 4
การเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ 14 การเทียบโอนผลการเรียน เป็นการนาผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ของผู้ เรี ย นที่ เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธ ยาศั ย
มาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
แนวการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
14.1 ผู้ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา ทั้งนี้โดยผู้ขอเทียบ
โอนจะต้อ งไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระบบโดยสถานศึ ก ษาดั ง กล่ า วด าเนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย น
ในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน ยกเว้นกรณีมีเหตุจาเป็น
14.2 จานวนสาระการเรียนรู้ รายวิชา จานวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอน และอายุของ
ผลการเรี ย นที่ จ ะน ามาเที ย บโอน ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและวิ ช าการของ
สถานศึกษา ทั้งนี้เมื่อเทียบโอนแล้วต้องมีเวลาเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่จะรับเทียบโอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน
14.3 การเทียบโอนผลการเรียนให้ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนผล
การเรียนจานวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน
ข้อ 15 การเทียบโอนให้ดาเนินการดังนี้
15.1 การเทียบระดับการศึกษา หมายถึงการนาผลการเรียน ความรู้และประสบการณ์
ที่ได้จากการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษานอกระบบ ไม่แบ่งระดับมาประเมินเพื่อเทียบเท่าการศึกษา
ระดับใดระดับหนึ่ง มีแนวทางการเทียบระดับการศึกษาดังนี้
1) ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาจะต้องไม่เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใน
ระบบ หรือสถานศึกษานอกระบบที่จัดการศึกษาเป็นระบบเดียวกันกับการศึกษาในระบบ และเป็นผู้สาเร็จ
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การศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับที่ต่ากว่าระดับการศึกษาที่ขอเทียบ 1 ระดับ ผู้ไม่เคย
มีวุฒิการศึกษาใดๆ จะขอเทียบระดับการศึกษาได้ไม่เกินระดับประถมศึกษา
2) ให้สถานศึกษาซึ่งเป็นที่ทาการเทียบระดับการศึกษา ดาเนินการเทียบระดับด้วยการ
ประเมินความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ขอเทียบระดับ ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งด้วยการ
ทดสอบ การประเมิ น แฟ้ ม ผลงาน การสั ง เกตพฤติ ก รรมต่ า งๆ ให้ ค รอบคลุ ม คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เ รี ย นทั้ ง
ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ขอเทียบระดับ
3) ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับความรู้และ
ใบประกาศนียบัตรรับรองระดับความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ
15.2 การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การนาผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ทักษะ และ
ประสบการณ์ของผู้เรีย นที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
ผลการศึกษา จากต่างสถานศึกษามาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่กาลัง
ศึกษา มีแนวการดาเนินการดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการของสถานศึกษากาหนดจานวนรายวิชา
จ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ส ถานศึ ก ษาจ ากั ด ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถขอเที ย บโอนได้ ใ นการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของ
สถานศึกษาแต่ละช่วงชั้น ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องเหลือรายวิชาที่จะต้องศึกษาในสถานศึกษาอีกอย่างน้อย 1 ภาค
เรียน พร้อมกับการกาหนดแนวทางและวิธีการเทียบโอนทั้งกรณีเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผู้เรียนศึกษาก่อน
เข้าศึกษาในสถานศึกษา และกรณีเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนขออนุญาตไปศึกษาต่างสถานศึกษา จะต้อง
จัดทาเป็นระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียนด้วย
2) สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
ให้ปฏิบัติหน้าที่กาหนดสาระ จัดสร้างเครื่องมือ สาหรับการเทียบโอนผลการเรียน และดาเนินการเทียบโอนผล
การเรียน
3) คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน ทาการเทียบโอนผลการเรียนให้
ผู้เรียนในกรณีต่อไปนี้
กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิม ที่เรียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษาให้
ดาเนินการดังนี้
1) ให้ดาเนินการให้เสร็จในภาคเรียนแรกที่ผู้เรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
2) ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา
3) ผู้เรียนยื่นคาร้องเป็นลายลักษณ์อักษรขอเทียบความรู้ ตามรายวิชาในหลักสูตรของ
สถานศึกษา ตามจานวนรายวิชาที่สถานศึกษากาหนดไว้ในระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
ให้ผู้เรียนยื่นคาร้อง พร้อมเอกสารหลักสูตรที่นามาขอเทียบ และเอกสารการศึกษาที่ได้รับมา (ถ้าผู้เรียนมี)
4) คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนพิจ ารณาหลักสูตรและหลักฐาน
เอกสารเดิมของผู้เรียน เพื่อเปรียบเทียบหลักสูตรที่เรียนมากับหลักสูตรของสถานศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบ
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ถ้ามีจุดประสงค์และเนื้อหาสาระตรงกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ให้รับเทียบโอนได้ และให้ได้ระดับผลการเรียน
ตามที่ได้มาในกรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษา แต่ถ้าเป็นกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาต่างระบบ ให้
คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนพิจารณาว่าควรยอมรับผลการเรียนเดิมหรือไม่ ถ้าไม่ยอมรับก็ต้องประเมิน
ให้ใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม
5) คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน จัดให้ มีการประเมินความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้เรียนใหม่ ตามตัวชี้วัดของรายวิชาที่ผู้เรียนขอเทียบในกรณีที่ผู้เรียนไม่มี
เอกสาร หลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดง หรือหลักสูตรที่ผู้เรียนนามาขอเทียบโอนมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
และเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่ขอเทียบไม่ถึงร้อยละ 60 ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินจะได้รับการเทียบโอนผล
การเรียนได้ โดยได้ระดับผลการเรียนตามที่ประเมินได้ ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินจะไม่ได้รับการเทียบโอนผล
การเรียน
กรณีผู้เรียนขออนุญาตไปศึกษารายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ต่างสถานศึกษาหรือขอศึกษา
ด้วยตนเองให้ดาเนินการดังนี้
1) ให้ ด าเนิ น การโดยผู้ เรีย นยื่ นคาร้องไปศึกษาต่า งสถานที่ห รื อต่ างรู ปแบบต่ อ
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งจะพิจารณาผลการเรียนและความจาเป็นของผู้เรียนตามระเบียบการ
จัดการศึกษา 3 รูปแบบ ของสถานศึกษาที่จะจัดการศึกษาในระบบ
2) รายวิชาที่ผู้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานที่ หรือต่างรูปแบบต้องมีจุดประสงค์และ
เนื้อหาสาระสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษาที่จะนามาเทียบโอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3) กรณีผู้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานศึกษาหรือระบบที่มีสถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนแน่ น อน ถ้ า เห็ น ควรอนุ ญ าตให้ ไ ปเรี ย นได้ ใ ห้ มี ก ารประสานงาน เรื่ องการจั ด การเรี ย นการสอน
การประเมินผล และการรับโอนผลการเรียนก่อน เมื่อได้ตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วจึงจะอนุญาตเมื่อศึกษา
สาเร็จ ให้รับโอนผลการเรียนได้ทันที
4) กรณีผู้เรียนขออนุญาตศึกษาด้วยตนเอง หรือศึกษาในสถานศึกษาที่ไม่สามารถ
ติดต่อประสานได้ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาความจาเป็นแล้ว เห็นควรอนุญาต เมื่อผู้เรียนมารายงานผลการ
เรียน ให้คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนทาการเทียบโอนผลการเรียนให้ผู้เรียน เช่นเดียวกัน
กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผู้เรียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
5) คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน รายงานผลการเทียบโอนให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และเสนอผู้บริหารสถานศึกษา
อนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน
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หมวดที่ 5
เอกสารหลักฐานการศึกษา
ข้อ 16 ให้สถานศึกษาจัดให้มีเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนต่างๆ ดังนี้
16.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ. 1) เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียน
ของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้เรียนในแต่ละชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อให้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความสาเร็จในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคนใช้เป็นหลักฐานใน
การสมัครเข้าศึกษาต่อทางานหรือดาเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
16.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ. 2) เป็นเอกสารที่
สถานศึกษาออกให้กับผู้สาเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผู้เรียน ให้ผู้เรียนนาไปใช้เป็นหลักฐาน
แสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน
16.3 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นแบบรายงานรายชื่อข้อมูลของ
ผู้สาเร็จการศึกษาภาคบังคับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบยืนยันและ
รั บ รองความส าเร็ จ และวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาแต่ ล ะคน ต่ อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ
16.4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) เป็นเอกสารรายงาน
พัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สถานศึกษากาหนดขึ้น เพื่อพัฒ นาผู้ เ รี ย นเป็นพิเ ศษ เพื่อการแก้ปัญหาหรือสร้างเอกลั กษณ์ให้ ผู้ เรียนตาม
วิสัย ทัศน์ของสถานศึกษา เป็ นการรายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิย ม หรื อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนในแต่ล ะชั้น สถานศึกษาต้องจัดทาเอกสารนี้ให้ ผู้ เรียน
ทุกๆ คน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียน เพื่อนาไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผู้เรียน
เพื่อประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรือสมัครทางาน
16.5 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ. 5) เป็นเอกสารสาหรับผู้สอน
ใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคนที่ เรี ย นในห้ องเรี ย นกลุ่ มเดีย วกัน เพื่ อใช้เ ป็ นข้ อมู ล ในการจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอน
ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ ยืนยัน
สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน
16.6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ. 6) เป็นเอกสาร
สาหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ของผู้เรียน
16.7 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ. 7) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนเป็นการ
เฉพาะกิจเพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่สาเร็จการศึกษา
และสาเร็จการศึกษาแล้ว
16.8 ระเบียนสะสม (ปพ. 8) เป็นเอกสารสาหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและ
ผลงานด้านต่าง ของผู้เรียนทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุกๆ ด้าน
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หมวดที่ 6
บทเฉพาะกาล
ข้อ 17 ในกรณีนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่ง ควรจะ
จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2552 หรือก่อนปีการศึกษา 2552 แต่ไม่สามารถจบหลักสูตรได้ตามกาหนดให้ใช้
ระเบียบฉบับนี้
ข้อ 18 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษารักษาการให้
เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 19 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้เสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติและให้
ความเห็นชอบก่อนนาไปใช้
ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

.......................................................
(นายลือชา โพธิ์อบ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
พุทธศักราช 2551
ส่วนที่ 1 การประเมินผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
ส่วนที่ 2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส่วนที่ 3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ส่วนที่ 4 การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
ส่วนที่ 5 เกณฑ์การตัดสินการเลื่อนชั้น และจบหลักสูตร
ส่วนที่ 6 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เป้าหมายสาคัญของการประเมินผลการเรียนหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ เพื่อนาผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการ
เรี ยนรู้ ในแต่ล ะรายวิช า ของกลุ่ มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยการนาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล ในการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาการของผู้ เรี ยนโดยตรง น าผลไปปรั บปรุงแก้ไ ขผลการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งนาไปใช้ในการพิจารณาตัดสินความสาเร็จทางการศึกษาของ
ผู้เรียน ตลอดจนความสาเร็จของผู้สอนอีกด้วย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม โรงเรียนได้ดาเนินการประเมินผลใน
ลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การประเมินผลก่อนเรียน
การประเมิ น ผลก่ อ นเรี ย น ก าหนดให้ ค รู ผู้ ส อนในแต่ ล ะรายวิ ช าทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ ต้ อ ง
ประเมิ น ผลก่อ นเรี ย น เพื่ อ หาสารสนเทศของผู้ เ รี ย นในเบื้อ งต้ น ส าหรั บ น าไปจั ดกระบวนการเรี ย นรู้ ใ ห้
สอดคล้องกับพื้นฐานของผู้เรียน ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แต่จะไม่นาผล
การประเมินนี้ไปใช้ในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน การประเมินผลก่อนเรียนประกอบด้วยการประเมิน
ดังต่อไปนี้
1.1 การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียน
เป็นการตรวจสอบความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่างๆ ของผู้เรียนที่เป็นพื้นฐานของเรื่อง
ใหม่ๆ ที่ผู้เรียนต้องเรียนโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีความพร้อมและพื้นฐานที่จะเรียน
ทุกคนหรือไม่ แล้วนาผลการประเมินมาปรับปรุง ซ่อมเสริม หรือเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมและพื้นฐาน
พอเพียงทุกคนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดี การประเมินพื้นฐานและความ
พร้อมของผู้เรียนก่อนเรียน จึงมีความสาคัญและจาเป็นที่ผู้สอนทุกคนจะต้องดาเนินการ เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มี
ความพร้อมในการเรียนทุกครั้งจะทาให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และสามารถคาดหวัง
ความสาเร็จได้อย่างแน่นอน
การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียนก่อนเรียนมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) วิเคราะห์ความรู้และทักษะที่เป็นพื้นฐานก่อนเรียน
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2) เลือกวิธีการและจัดทาเครื่องมือสาหรับประเมินความรู้ และทักษะพื้นฐานอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
3) ดาเนินการประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานของผู้เรียน
4) นาผลการประเมินไปดาเนินการปรับปรุงผู้ เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่าง
พอเพียงก่อนดาเนินการสอน
5) จัดการเรียนการสอนในเรื่องที่จัดเตรียมไว้
1.2 การประเมินความรอบรู้ในเรื่องที่จะเรียนก่อนการเรียน
เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องที่จะทาการสอน เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะใน
เรื่องที่จะเรียนนั้นมากน้อยเพียงไร เพื่อนาไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้เรียนแต่ละคนว่า เริ่มต้นเรียนเรื่องนั้นๆ
โดยมีความรู้เดิมอยู่เท่าไรเพื่อจะได้นาไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนภายหลัง การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
ตามแผนการเรี ย นรู้ แล้ ว ว่าเกิดพัฒ นาการหรือเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่เพียงไร ซึ่งจะทาให้ ทราบถึง
ศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรีย น ซึ่งจะใช้เป็นประโยชน์ในการ
สนองตอบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มต่อไป แต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นของการประเมินผล
ก่อนเรียน ก็คือผู้สอนสามารถนาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเตรียม วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนให้
สอดคล้องกับความรู้เดิมของผู้เ รียนว่าต้องจัดอย่างเข้มข้นหรือมากน้อยเพียงไร จึงจะทาให้แผนการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ สามารถทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการต่างๆ ตามตัวชี้วัดด้วยกันทุกคน ในขณะที่ไม่
ทาให้ผู้เรียนมีพื้นความรู้เดิมอยู่แล้วเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย และเสียเวลาเรียนในสิ่งที่ ตนรู้แล้ว การประเมิน
ความรอบรู้ก่อนเรียนมีขั้นตอนการปฏิบัติเหมือนกับการประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียนต่างกัน
เฉพาะความรู้ ทักษะที่จะประเมินเท่านั้น
2. การประเมินระหว่างเรียน
การประเมินระหว่างเรียนเป็นการประเมินที่มุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่า บรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูได้วางแผนไว้หรือไม่ เพื่อนาสารสนเทศที่ได้จากการประเมินไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและเกิดพัฒนาการสูงสุดตาม
ศักยภาพ การประเมินผลระหว่างเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 วางแผนการเรียนรู้และการประเมินผลระหว่างเรียน ผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้ กาหนด
แนวทางการประเมินผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ซึ่งในแผนการเรียนรู้จะระบุภาระงานที่จะทาให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามตัวชี้วัดอย่างเหมาะสม
2.2 เลือกวิธีการประเมิ นที่สอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรมหลักที่กาหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ทั้งนี้วิธีการประเมินที่เหมาะสมอย่างยิ่งสาหรับการประเมินระหว่างเรียน ได้แก่ การประเมินจากสิ่งที่ผู้เรียนได้
แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันเป็นผลจากการ
เรียนรู้ ตามที่ผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้วิธีการประเมินที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการประเมินระหว่าง
เรียน มีดังนี้
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1) การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล ได้แก่
(1) การถามตอบระหว่างทากิจกรรมการเรียน
(2) การพบปะสนทนาพูดคุยกับผู้เรียน
(3) การพบปะสนทนาพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องกับผู้เรียน
(4) การสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ
(5) การอ่านบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของผู้เรียน
(6) การตรวจแบบฝึกหัดและการบ้าน พร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับ
2) การประเมินจากการปฏิบัติ (Performance Assessment)
เป็นวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด
การประเมินการปฏิบัติผู้สอนต้องเตรียมการในสิ่งสาคัญ 2 ประการ คือ
(1) ภาระงานหรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ (Tasks)
(2) เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
วิธีการประเมินการปฏิบัติจะเป็นไปตามลักษณะงาน ดังนี้
ก. ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนกาหนดให้ผู้เรียนทาเป็นรายบุคคล/กลุ่ม จะประเมินวิธีการ
ทางานตามขั้นตอนและผลงานของผู้เรียน
ข. ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจาวันจะประเมินด้วยวิธีการสังเกต
จดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เรียน
ค. การสาธิต ได้แก่ การให้ผู้เรียนแสดงหรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่กาหนด เช่น การใช้เครื่องมือ
ปฏิบัติงาน การทากายบริหาร การเล่นดนตรี จะประเมินวิธีการและขั้นตอนในการสาธิตของผู้เรียนด้วยวิธีการ
สังเกต
ง. การทาโครงงาน การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้ผู้สอนต้อง
มอบหมายให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติโครงงานอย่างน้อย 1 โครงงานในทุกช่วงชั้น ดังนั้นผู้สอนจึงต้องกาหนดภาระงาน
ในลักษณะของโครงงานให้ผู้เรียนปฏิบัติในรูปแบบหนึ่ง ใน 4 รูปแบบต่อไปนี้
(1) โครงงานสารวจ
(2) โครงงานสิ่งประดิษฐ์
(3) โครงงานแก้ปัญหาหรือการทดลองศึกษาค้นคว้า
(4) โครงงานอาชีพ
วิธีการประเมินผลโครงงาน ใช้การประเมิน 3 ระยะ คือ
1) ระยะก่อนทาโครงงาน โดยประเมินความพร้อมด้านการเตรียมการ และความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติงาน
2) ระยะทาโครงงาน โดยประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน วิธีการและขั้นตอนกาหนดไว้ และการ
ปรับปรุงงานระหว่างปฏิบัติงาน
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3) ระยะสิ้นสุดการทาโครงงาน โดยประเมินผลงานและวิธีการนาเสนอผลการดาเนินโครงงาน
การกาหนดให้ผู้เรียนทาโครงงาน สามารถทาได้ 3 แบบ คือ
1) โครงงานรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกปฏิบัติงานตามความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจ
2) โครงงานกลุ่ม เป็นการทาโครงงานขนาดใหญ่และซับซ้อนต้องให้ผู้เรียนที่มีความสามารถ
ต่างกันหลายด้านช่วยกันทา การประเมินโครงงานควรเน้นการประเมินกระบวนการกลุ่ม
3) โครงงานผสมระหว่างรายบุคคลกับกลุ่ม เป็นโครงงานที่ผู้เรียนทาร่วมกัน แต่เมื่อเสร็จงานแล้ว
ให้แต่ละคนรายงานผลด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่ม
ในการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านดั ง กล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ ส อนจ าเป็ น ต้ อ งสร้ า งเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ใช้
ประกอบการประเมินการปฏิบัติ เช่น
- แบบวัดภาคปฏิบัติ
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบตรวจสอบรายการ
- เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
เป็นต้น
3) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
การประเมินสภาพจริง เป็นการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติจะเป็นงาน หรือสถานการณ์ที่เป็นจริง (Real life) หรือ
ใกล้เคียงกับชีวิตจริง จึงเป็นงานที่มีสถานการณ์ซับซ้อน (Complexity) และเป็นองค์รวม (Holistic) มากกว่า
งานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป
วิธีการประเมินสภาพจริงไม่มีความแตกต่างจากการปฏิบัติ (Performance Assessment)
เพียงแต่อาจมีความยุ่งยากในการประเมินมากกว่า เนื่องจากเป็นสถานการณ์จริง หรือต้องจัด
สถานการณ์ให้ใกล้จริง แต่จะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมาก เพราะจะทาให้ทราบความสามารถที่แท้จริงของ
ผู้เรียนว่า มีจุดเด่นและข้อบกพร่องในเรื่องใด อันจะนาไปสู่การแก้ไขที่ตรงประเด็นที่สุด
4) การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment)
การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน เป็นวิธีการประเมินที่ช่วยส่งเสริมให้การประเมินตามสภาพจริงมี
ความสมบูรณ์สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียนมากขึ้น โดยการให้ผู้เรียนได้เก็บรวบรวม (Collect) ผลงาน
จากการปฏิบัติจริงทั้งในชั้นเรียนหรือในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาจัดแสดง
อย่างเป็นระบบ (Organized) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็น (Reflect) ความพยายาม เจตคติ แรงจูงใจ
พัฒ นาการ และความสั มฤทธิ์ผ ล (Achievement) ของการเรียนรู้ของผู้ เรียน การวางแผนดาเนินงาน
การประเมินด้วยแฟ้มผลงานที่สมบูรณ์จะช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมินจากแฟ้มสะสมงานแทนการประเมิน
จากการปฏิบัติจริง
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การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานมีแนวทางในการดาเนินงานดังนี้
1) กาหนดโครงสร้างของแฟ้มสะสมงานจากวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงานว่า ต้องการสะท้อน
สิ่งใดเกี่ยวกับความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียน ทั้งนี้อาจพิจารณาจากตัวชี้วัดตามสาระการเรียนรู้ที่
สะท้อนได้จากการให้ผู้เรียนจัดทาแฟ้มสะสมงาน
2) กาหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน เพื่อให้
ผู้เรียนได้ทาแฟ้มสะสมงาน
3) ก าหนดให้ วิ ธี ก ารประเมิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาชิ้ น งาน ซึ่ ง ส่ ง ผลถึ ง การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี
ความสามารถสูงสุด ทั้งนี้ครูควรจัดทาเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) สาหรับให้ผู้เรียนนาไปใช้เป็นข้อชี้นาใน
การพัฒนางาน
4) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางาน โดยมีส่วนร่วมในการประเมินจากทุกฝ่าย แล้วนา
ข้อมูลที่สอดคล้องกันไปเป็นสารสนเทศหลัก ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) สาหรับให้ผู้เรียนใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
5) จัดให้มีการนาเสนอผลงานที่ได้สะสมไว้ โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนควร
วางแผนร่วมกันในการคัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด ทั้งนี้การนาเสนอชิ้นงานแต่ละชิ้นควรมีหลักฐานการพัฒนางาน
และการประเมินผลงานด้วยตนเอง เกณฑ์การประเมินผลงานประกอบไว้ด้วย ในการใช้วิธีการประเมินโดยแฟ้ม
สะสมงาน ผู้สอนควรคานึงด้วยว่าแฟ้มสะสมงานมีหลายประเภท การเลือกใช้แฟ้มสะสมงานประเภทใด ควร
คานึ งถึงรู ป แบบและแนวทางในการพัฒ นาแฟ้มสะสมงานให้ เหมาะสม เพื่อให้ แฟ้มสะสมงานช่ว ยพัฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนด้วย
2.3 กาหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนกับการประเมินผลปลายภาคเรียน หรือปลายปี การ
ประเมินระหว่างเรียนมีวัตถุประสงค์สาคัญ เพื่อมุ่งนาสารสนเทศ มาพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนของผู้เรียน การประเมินระหว่างเรียนที่ดาเนินการอย่างถูกต้อง เข้มงวด และจริงจัง จะให้ผลการ
ประเมินที่สะท้อนภาพความสาเร็จ และศักยภาพของผู้เรียนได้ถูกต้อง สมบูรณ์ และน่าเชื่อถือ ดังนั้น ควรให้
น้าหนักความสาคัญของการประเมินระหว่างเรียนในสัดส่วนที่มากกว่าการประเมินตอนปลายภาคเรียนหรือ
ปลายปี ทั้งนี้โดยคานึงถึงธรรมชาติของรายวิชาและตัวชี้วัดเป็นสาคัญ แต่อย่างไรก็ตามในการประเมินเพื่อ
ตัดสินผลการเรียนรายวิชาปลายภาคเรียนหรือปลายปี ต้องนาผลการประเมินระหว่างเรียนไปใช้ในการตัดสิน
ผลการเรียนด้วย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามสัดส่วนและแนวดาเนินการในระเบียบที่สถานศึกษาผู้กาหนด
2.4 จั ดทาเอกสารบั น ทึกข้อมูล สารสนเทศของผู้ เรียน ผู้ ส อนต้องจัด ทาเอกสารบันทึกข้อมู ล
สารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผลระหว่างเรียนอย่างเป็นระบบชัดเจน เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมผู้เรียน ใช้เป็นหลักฐานสาหรับการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องและใช้เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้สอน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความยุติธรรมในการประเมิน ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่สถานศึกษากาหนด
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ข้อมูลหลักฐานการประเมินระหว่างที่พึงแสดง ได้แก่
1) วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
2) ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียนตามวิธีการประเมิน เช่น บันทึกการสังเกตพฤติกรรม
บันทึกคะแนนจากผลการประเมินชิ้นงาน บันทึกคะแนนการประเมินโครงงาน บันทึกเกี่ยวกับการประเมินแฟ้ม
สะสมงาน เป็นต้น
3. การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน
การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนเป็นการประเมิน เพื่อมุ่งตรวจสอบความสาเร็จของผู้เรียนเมื่อ
ผ่านการเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่ง หรือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาปลายปี/ปลายภาคประกอบด้วย
3.1 การประเมินหลังเรียน
เป็ น การประเมิน ผู้เรี ย นในเรื่องที่ได้เรียนจบแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
ตัวชี้วัดที่คาดหวังหรือไม่ เมื่อนาไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนเรียนว่าผู้เรียนเกิดพัฒนาการขึ้นมาก
น้อยเพียงไร ทาให้สามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพียงไร และกิจกรรมการเรียนที่จัดขึ้นมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนอย่างไร ข้อมูลจากการประเมินภายหลังการเรียน สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้มากมาย ได้แก่
1) ปรับปรุงแก้ไขซ่อมเสริมผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัด หรือจุดประสงค์ของการเรียน
2) ปรับปรุงแก้ไขวิธีเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การประเมิ น หลั ง เรี ย นนี้ ถ้า จะให้ ส อดคล้ อ งกับ การประเมิน ก่ อ นเรี ย นเพื่ อ การเปรี ยบเที ย บ
พัฒนาการของผู้เรียนสาหรับการวิจัยในชั้นเรียน ควรใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินชุดเดียวกันหรือคู่ขนาน
กัน
3.2 การประเมินผลการเรียนปลายภาค
เป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามตัวชี้วัด
การประเมินผลนี้นอกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อการสรุปตัดสินความสาเร็จของผู้เรียน ในแต่ละรายวิชา รายภาค
เป็นสาคัญแล้ว ยังใช้เป็น ข้อมูลสาหรับปรับปรุงแก้ไข ซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินตัวชี้วัดของแต่ละ
รายวิชา ให้เกิดพัฒนาการและมีผลการเรียนตามตัวชี้วัดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย
การประเมิ น ผลการเรี ย นปลายภาค สามารถใช้ วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ การประเมิ น ได้ อ ย่ า ง
หลากหลาย ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ กิจกรรมและช่วงเวลาในการประเมิน อย่างไรก็ดีเพื่อให้การ
ประเมิน ผลการเรี ย นดัง กล่ าวมีส่ ว นที่เ กี่ย วข้อ งสั มพั นธ์ และสนั บสนุน การเรีย นการสอน จึ งให้ น าผลการ
ประเมินผลระหว่างเรียนไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการเรียนปลายภาค โดยสัดส่วนการประเมินผล
ระหว่างเรียนมากกว่าการประเมินผลปลายภาคเรียน
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วิธีการปฏิบัติการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
การดาเนินการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม โรงเรียนได้กาหนดวิธีการปฏิบัติดังนี้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการร่วมกันกาหนดหลักการประเมินผล 8 กลุ่มสาระ ดังนี้
1. ทุกกลุ่มสาระให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ
และคุณลักษณะ โดยมีการประเมินผลดังนี้
1.1 การประเมินผลก่อนเรียน
1.1.1 ประเมินผลก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียนและจัด
กิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเรียน
1.1.2 ประเมินก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรอบรู้ในเนื้อหา และทักษะที่จะเริ่มเรียน
เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการเรียนหลังเรียน แสดงการพัฒนาการของผู้เรียน
1.1.3 การประเมินผลระหว่างเรียน ให้มีการประเมินผลเป็นระยะๆ และสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด โดยใช้การประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งวิธีการวัด เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล
เพื่อมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน และนาผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขจนผู้เรียนสามารถบรรลุตาม
เกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนดไว้ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ในกรณีที่ผู้เรียน
ต้องการพัฒนาปรับปรุงผลการเรียนให้สูงขึ้น ให้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขผลงาน/
ชิ้นงานตนเองจนเต็มศักยภาพของผู้เรียนภายในเวลาที่กาหนดให้
1.1.4 การประเมินรายภาค ในการประเมินผลปลายภาคสามารถประเมินจากการปฏิบัติ
การสื่อสาร เช่น การสัมภาษณ์จากผลงาน / ชิ้นงาน โครงงานหรือแบบทดสอบ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
2. การกาหนดสัดส่วนระหว่างเรียนกับการประเมินปลายภาค ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม
ร่วมกันกาหนดตามหลักการที่คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการดังนี้
2.1 การประเมิ น ผลระหว่า งเรี ย น ให้ มี ก ารประเมิ นผลไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 60 ของการ
ประเมินผลทั้งหมด ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ให้มีการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2.2 การประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลปลายภาค ให้มีการประเมินทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะ
2.3 ในรายวิชาเดีย วกัน ให้ มีการกาหนดสั ดส่ว นระหว่างเรียนกับปลายภาค และวางแผน
ประเมินผลตลอดภาคเรียนร่วมกัน
2.4 ในกรณีที่มีการประเมินผลด้วยแบบทดสอบ ให้มีการประเมินโดยใช้วิธีการให้ผู้เรียนตอบ
แบบทดสอบอัตนัย โดยมีการให้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 70 ของการทดสอบครั้งนั้น
3. การจัดทาเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ประกอบด้วย
3.1 ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดทาแผนการประเมินผลในรายวิชาของตนเองตลอดภาคเรียน โดย
มีหัวข้อดังนี้
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1) การประเมินผลก่อนเรียน
2) การประเมินระหว่างเรียน
3) การประเมินปลายภาค
4) อัตราส่วนน้าหนักคะแนนระหว่างความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) และคุณลักษณะ
(A) และรายละเอียดน้าหนักคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุวิธีการวัด เครื่องมือวัด และประเมินผลใน
แต่ละตัวชี้วัด
5) กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย คุณลักษณะตามธรรมชาติวิชา และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ทั้งนี้ให้ใช้แบบสรุปผลการประเมินตามแบบบันทึกที่แนบท้ายคู่มือนี้
3.2 จัดทาแบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินที่แ สดงสารสนเทศของผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็น
แหล่งข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมผู้เรียน และใช้เป็นหลักฐานสาหรับสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง และใช้เป็น
หลักฐานสาหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอน ดังนั้นข้อมูลควรแสดงถึงร่องรอยการพัฒนา พร้อมระบุ
ข้อสังเกตที่เน้นข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งระหว่างเรียนและปลายภาค
3.3 จัดทาแบบบันทึกการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เพื่อ
แสดงร่องรอยหลักฐานการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน และสรุปผลการประเมิน
ตามแบบสรุปผลการประเมินแนบท้ายคู่มือนี้
3.4 จัดทาแบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อแสดงร่องรอยหลักฐานการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน และสรุปผลการประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินแนบท้ายคู่มือนี้
3.5 นาผลการประเมินจากข้อ 3.2, 3.3 และ 3.4 มาสรุปและบันทึกลงในแบบ ปพ.5
4. การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
4.1 การตัดสิ น ผลการเรียนให้ นาผลการประเมินระหว่างเรียนรวมกับผลการประเมิน
ปลายภาค โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
ตารางแสดงคะแนน และระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
80 - 100
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
0 - 49

ความหมาย
ผลการเรียนดีเยี่ยม
ผลการเรียนดีมาก
ผลการเรียนดี
ผลการเรียนค่อนข้างดี
ผลการเรียนน่าพอใจ
ผลการเรียนพอใช้
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด
ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด

ระดับผลการเรียน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
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เมื่อครูผู้สอนตัดสินผลการเรียนแล้วให้ดาเนินการดังนี้ส่งผลการตัดสินให้อนุกรรมการกลุ่ม
สาระพิจารณาให้การเห็นชอบ / แก้ไข แล้วส่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพิจารณาเห็นชอบ
เพื่อนาเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการเรียน ส่งผลการเรียนให้ ครูที่ปรึกษากรอกผลการเรียนลงในแบบ
ปพ.6 และนายทะเบียนวัดผลกรอกในแบบ ปพ.1
5. การให้ผลการเรียน “ร”
5.1 การให้ผลการเรียน “ร” หมายถึง ผู้เรียนที่มีลักษณะดังนี้
1) ผู้เรียนไม่ได้รับการประเมิน หรือประเมินแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระหว่างเรียน
2) ผู้เรียนไม่ได้รับการประเมินปลายภาค
5.2 วิธีการให้ผลการเรียน “ร” เมื่อผู้สอนพบว่าผู้เรียนไม่ได้เข้ารับการประเมินผลระหว่าง
เรียนหรือปลายภาค ให้ผู้สอนรายงานพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติผลการ
เรียน “ร” แล้วประกาศผลให้นักเรียนทราบ
6. การให้ผลการเรียน “มส”
6.1 การให้ผลการเรียน “มส” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
6.2 วิธีการให้ผลการเรียน “มส” ให้ผู้สอนรายงานพร้อมแนบเวลาเรียนของผู้เรียน เสนอ
ผู้บริหารเพื่ออนุมัติผลการเรียน “มส” ก่อนประเมินผลปลายภาค 2 สัปดาห์
7. การแก้ไข “0”
7.1 ผู้เรียนนาใบแจ้งความจานงการแก้ไข “0” พบครูผู้สอนประจาวิชา
7.2 ผู้ ส อนด าเนิ น การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นในผลการเรี ย นรู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ จนผู้ เ รี ย นสามารถ
บรรลุผลตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดยให้ผลการเรียนไม่เกิน “1”
7.3 ผู้สอนรวบรวมและสรุปผลการแก้ไข “0” ไปยังงานวัดผลของโรงเรียนเพื่อเสนอต่อ
ผู้บริหารอนุมัติ และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
8. การแก้ไข “ร”
8.1 ผู้เรียนนาใบแจ้งความจานงการแก้ไข “ร” พบครูผู้สอนประจาวิชา
8.2 ผู้สอนดาเนินการตามสาเหตุของผลการเรียน “ร” นั้นๆ โดยให้ผลการเรียนตามเกณฑ์ข้อ
4
8.3 ผู้ ส อนรวบรวมและสรุ ปผลการแก้ไข “ร” ไปยังงานวัดผลของโรงเรียนผ่ านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารอนุมัติ แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
9. การแก้ไข “มส”
9.1 ผู้เรียนนาใบแจ้งความจานงไปพบครูผู้สอนประจาวิชา
9.2 ผู้สอนพิจารณาว่าผู้เรียนมีข้อบกพร่องอะไร ให้ดาเนินการพัฒนาแก้ไขในสิ่งนั้นจนบรรลุ
เกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนดไว้ โดยให้ผลการเรียนไม่เกิน “1”
9.3 ผู้ ส อนรวบรวมและสรุป ผลการแก้ ไข “มส” ส่ งงานวั ดผลของโรงเรี ยนผ่ านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
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10. การแก้ไข “0” “ร” และ “มส” ให้ดาเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ หลังจาก
ได้รับแจ้งประกาศของงานวัดผลโรงเรียน

ส่วนที่ 2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรี ย นเป็ น กิจ กรรมที่ ส ถานศึกษาได้ใ ห้ ผู้ เรี ยนในทุกระดับ ชั้นการศึก ษาได้ พัฒ นา
ความสามารถของตนเองตามความถนัดและความสนใจให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของ
ความเป็ นมนุ ษย์ทั้งด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของ
สถานศึกษา มีการดาเนินการอย่างมีเป้าหมายชัดเจน มีรูปแบบ และวิธีการที่ครูที่ปรึกษากิจกรรมและผู้เรียน
ร่วมกันกาหนด ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่สถานศึกษากาหนด จึงจะผ่าน
เกณฑ์การประเมินระดับชั้น
1. ลักษณะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
1.1 กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งครูทุ กคนต้องทาหน้าที่แนะแนวให้
คาปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทา
1.2 กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจรตั้งแต่ศึกษา
วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทางาน โดยเน้นการทางานร่วมกันอย่างเป็นกลุ่ม
ได้แก่ โครงงาน กิจกรรมตามความสนใจชุมนุมวิชาการ กิจกรรมพัฒนานิสัยรักการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และ
เขียน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ
ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม
1) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม
โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพ
จริง
2) ผู้ รั บ ผิ ดชอบกิจ กรรมตรวจสอบเวลาเข้าร่ว มกิจกรรมของผู้ เรียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนดไว้หรือไม่
3) ตัดสินให้ผู้เรียนที่ผ่านจุดประสงค์สาคัญของกิจกรรม มีผลงานชิ้นงานหรือหลักฐานประกอบ
และมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ให้เป็นผู้ผ่านการประเมินผลการร่วมกิจกรรม ผู้เรียนที่มีผลการ
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ประเมินบกพร่องในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง จะเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินผลการร่วมกิจกรรม จะต้องซ่อมเสริม
ข้อบกพร่องให้ผ่านเกณฑ์ก่อน จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่านกิจกรรม
3. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเลื่อนชั้น/จบหลักสูตร
เป็ นการประเมิน สรุ ปผลการผ่านกิจกรรมตลอดปีการศึกษาของผู้เรียนแต่ล ะคนเพื่อนาผลไป
พิจารณาตัดสินการเลื่อนชั้น โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
3.1 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งรวบรวมผลการประเมินแต่ละกิจกรรมมาตัดสินตามเกณฑ์การ
ตัดสินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และรายงานผลต่อผู้ปกครอง
3.2 คณะกรรมการสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3.3 ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาตัดสินอนุมัติผลการประเมินรายภาค
3.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ รวบรวมผลการประเมินรายภาค ตัดสินผลการ
เลื่อนชั้น/จบหลักสูตร เสนอผู้บริหารอนุมัติ
4. เกณฑ์ตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.1 เกณฑ์การตัดสินรายกิจกรรมพิจารณาจาก
1) เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
2) ผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3) ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและผ่านจุดประสงค์สาคัญของแต่ละกิจกรรมกาหนดทุกข้อ
4.2 ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์ ข้อ 4.1 ถือว่าผ่านรายกิจกรรม
4.3 เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมินผ่านทั้งกิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมนักเรียน ทุกกิจกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ถือว่าผ่านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
4.4 เกณฑ์การผ่านเลื่อนชั้น / จบหลักสูตร ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมิน ผ่าน ทุกกิจกรรมราย
ภาค
5. แนวทางการซ่อมเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.1 กรณีไม่ผ่านเนื่องจากเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ คณะกรรมการพัฒนาและการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กาหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนไปปฏิบัติตามเวลาที่กาหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของที่
ปรึกษากิจกรรมนั้นๆ จนกว่าผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ อาจารย์ประจากิจกรรม สรุปรายงานผลการปฏิบัติ
กิจกรรมให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อตัดสินผลการผ่านกิจกรรมราย
ภาค
5.2 กรณีไม่ผ่านจุดประสงค์สาคัญของกิจกรรมให้คณะกรรมการมอบหมายภาระงานที่ ผู้เรียนไม่
ผ่านไปปฏิบัติภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม จนกว่าผู้เรียนจะปฏิบัติตามภาระงานนั้นได้ ให้ที่
ปรึกษาสรุปผลการปฏิบัติส่งให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินการซ่อมเสริม เพื่ อตัดสินผลการผ่าน
กิจกรรมเป็นรายภาค
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5.3 คณะกรรมการสรุปผลการประเมินทั้งกรณีใน ข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 ส่งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการ เห็นชอบและเสนอผู้บริหารอนุมัติต่อไป

ส่วนที่ 3 การพัฒนาและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ความสาคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยที่มีการจัดการศึกษาเป็นวิธีการ
หลักที่สาคัญที่สุด การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มี
การพั ฒ นาการทั้ ง ด้ า นปั ญ ญา จิ ต ใจ ร่ า งกาย และสั ง คม การพั ฒ นาจิ ต ใจจึ ง ถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ ส า คั ญ อย่ า งยิ่ ง
ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 23 “การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณา
การตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ ” มาตรา 24 วรรค 4 “จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ต่างๆ อย่างเป็นสัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ไว้ในทุกวิชา
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกาหนดไว้ใน
จุดหมายของหลักสูตรเป็นข้อแรก คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มี
วินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึ ดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง และกาหนดให้ ส ถานศึก ษาได้ ส ร้ า งหลั ก สู ตรสถานศึ กษาด้ว ยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อ ให้ เป็ นหลั ก สู ตรที่
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามความต้องการจาเป็นของชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเอง โดยที่สถานศึกษาจะต้องร่วมกับชุมชนกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิ ย มที่ส อดคล้ องกับ สภาพปั ญหา ความจาเป็นของชุมชน และท้องถิ่น และกาหนด เป็นเกณฑ์การจบ
หลั กสู ตรข้อหนึ่ ง ในแต่ล ะระดับ คือ ผู้ เรี ย นต้องผ่ านการประเมินคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน มุ่ง พัฒ นาผู้ เรี ยนให้ มีคุณ ลั กษณะอั นพึงประสงค์เ พื่อให้
สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ในฐานะเป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก ได้ ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่ง พัฒนาผู้เรียน ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
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6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
ความหมายและตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.1 คุณลักษณะ : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ความหมาย รั ก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ หมายถึ ง ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ แ สดงออกด้ ว ยกาย
วาจาและใจ
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2.1.1 มีความจงรักดีภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.1.2 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมศาสนา
2.2 คุณลักษณะ : ซื่อสัตย์สุจริต
ความหมาย ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกด้วยกาย วาจาและใจ
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ ซื่อสัตย์สุจริต
2.2.1 ไม่นาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตน
2.2.2 ไม่พูดเท็จทั้งต่อหน้าและลับหลัง
2.3 คุณลักษณะ : มีวินัย
ความหมาย มีวินัย หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ จดจ่อ ตั้งใจ
มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียน และการเป็นอยู่ของตนเอง และผู้อยู่ในความดูแลตลอดจนสังคม
อย่างเต็มความสามารถด้วยความผูกพัน เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่กาหนด ยอมรับผล
การกระทาทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีขึ้นด้วย
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ มีวินัย
2.3.1 มีความพยายามปฏิบัติภารกิจ หน้าที่การงาน การศึกษา หรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ
2.3.2 ตรงต่อเวลา
2.3.3 ทางานโดยคานึงถึงคุณภาพของงาน
2.3.4 ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
2.4 คุณลักษณะ : ใฝ่เรียนรู้
ความหมาย ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความใฝ่เรียน ใฝ่รู้
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ ใฝ่เรียนรู้
2.4.1 มีการซักถามปัญหาในและนอกบทเรียนสม่าเสมอ
2.4.2 รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียนประกอบการเรียนรู้
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2.5 คุณลักษณะ : อยู่อย่างพอเพียง
ความหมาย อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการประพฤติปฏิบัติตน
เป็นผู้ประหยัดเวลา ทรัพย์ และแรงงาน ทั้งของตนเองและส่วนรวม ตลอดจนวางแผนออมเพื่ออนาคต
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ อยู่อย่างพอเพียง
2.5.1 เลือกใช้สิ่งของที่เหมาะสมกับสถานภาพของตนและการใช้งาน
2.5.2 ใช้น้า ใช้ไฟ อย่างระมัดระวัง และเฉพาะส่วนที่จาเป็น
2.6 คุณลักษณะ : มุ่งมั่นในการทางาน
ความหมาย มุ่งมั่นในการทางาน หมายถึง ความสามารถทางร่างกาย ความคิด จิตใจ ที่จะ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กาหนด ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ มุ่งมั่นในการทางาน
2.6.1 มีความเข้มแข็ง พยายามเอาชนะปัญหาอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ
2.6.2 มีจิตใจหนักแน่น สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมให้เป็นปกติเมื่อพบกับปัญหา
หรือสิ่งยั่วยุต่างๆ
2.7 คุณลักษณะ : รักความเป็นไทย
ความหมาย รักความเป็นไทย หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการปฏิบัติตนทั้งกาย ใจ
และความคิดที่คานึงถึงความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ รักความเป็นไทย
2.7.1 ใช้สิ่งของที่ผลิตในประเทศ
2.7.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม – ประเพณีไทยและแต่งกาย แบบไทย
2.7.3 ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
2.8 คุณลักษณะ : มีจิตสาธารณะ
ความหมาย มีจิตสาธารณะ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการใช้วาจา ใจ และกาย
ต่อบุคคลอื่น ด้วยความเมตตา ให้ความช่วยเหลือ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ มีจิตสาธารณะ
2.8.1 ร่วมกิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น วัด, โบราณสถาน
2.8.2 อาสาปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์
3. เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.1 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
1) เกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ ร้อยละ 80 – 100 ของจานวนครั้งของ
การประเมินทั้งหมด
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ดี

หมายถึง

ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ ร้อยละ 65 – 79 ของจานวนครั้งของการ
ประเมินทั้งหมด
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ ร้อยละ 50 – 64 ของจานวนครั้งของการ
ประเมินทั้งหมด
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ ร้อยละต่า 50 ของจานวนครั้งของการ
ประเมินทั้งหมด
2) เกณฑ์การตัดสินการผ่านแต่ละตัวบ่งชี้
ผู้เรียนต้องมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้อยู่ในระดับผ่านขึ้นไป ถือว่าผ่านแต่ละตัวบ่งชี้
3.2 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.2.1 ให้คิดค่าฐานนิ ยม (Mode) จากเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้มาเป็นระดับคุณภาพของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละข้อ
3.2.2 ให้คิดค่าฐานนิยม จากเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ 8 ข้อ สรุปเป็นคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของรายวิชานั้นๆ
3.2.3 ให้ คิดค่าฐานนิ ย ม จากคุณลั กษณะอั นพึงประสงค์รายวิช า สรุปเป็นคุณ ลั กษณะอันพึ ง
ประสงค์ของผู้เรียนรายบุคคล
3.3 เกณฑ์การตัดสินแต่ละคุณลักษณะ
ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน
แนวการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ระดับผู้ปฏิบัติ
ในการพั ฒ นาและประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ นั้ น โรงเรี ย นก าหนดให้ ผู้ ส อนทุ ก รายวิ ช า
ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่นอกเหนือจากครูผู้สอนรายวิชาต่างๆ ได้
ดาเนินการดังนี้
1.1 ครูผู้สอนรายวิชาต่างๆ ทุกรายวิชา ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใ นรายวิชาของตนโดยสอดแทรก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาในคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ โดยให้ระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกแผน
1.2 ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งกิ จกรรมแนะแนว กิจกรรม
ชุมนุมต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากรายวิชาต่างๆ ให้ดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.3 ผู้รับผิดชอบทั้ง ข้อ 1.1 และ 1.2 ดาเนินการพัฒนาพร้อมกับประเมินผลและปรับปรุงผู้เรียนเป็น
ระยะๆ เพื่อแสดงพัฒ นาการของผู้ เรี ย น บั นทึกร่องรอยหลั กฐานการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียน / ปลายปี หรือสิ้นโครงการ / กิจกรรม ให้ มีการประเมินและสรุปผลบันทึกลงในแบบ
ปพ. 5 และระบุ จุดเด่น จุดด้อย ของผู้เรียนแต่ละคน ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ พร้อมแนบข้อมูลบันทึกหลักฐาน
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ร่ อ งรอยการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ประกอบส่ ง ให้ ค ณะกรรมการของกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ข องตนเอง
ได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
1.4 คณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระรวบรวมผลการประเมินทั้งหมด และสรุปผลการประเมินลงใน
ใบแบบ ปพ. 5 ส่งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะของสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดาเนินการต่อไป
2. ระดับคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
ให้มีการประเมินและตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกภาคเรียน / ปี
โดยสถานศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น และตั ด สิ น ผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
ระดับชั้นละ 3 – 5 คน ดาเนินการดังนี้
2.1 คณะกรรมการทุกระดับชั้น ศึกษาและทาความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของเกณฑ์การประเมินระดับ
คุณภาพ ตลอดจนแนวทางการประเมินที่สถานศึกษากาหนดไว้
2.2 คณะกรรมการประเมินแต่ละระดับชั้น นาผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากผู้ปฏิบัติ
ในข้อ 1 มาร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน และข้อมูลจากการบันทึกร่องรอยหลักฐานที่แนบมาเป็นรายบุคคล
เที ย บกั บ เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ แล้ ว ตั ด สิ น ผลการประเมิ น สรุ ป ผลการประเมิ น บั น ทึ ก ลงในแบบ ปพ. 5
ระบุจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ และเสนอ
ผู้บริหารอนุมัติผลการประเมิน
2.3 กรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ ส ามารถตั ด สิ น ผลการประเมิ น เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ไม่ เ พี ย งพอ
ให้คณะกรรมการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบ จนสามารถตัดสินผลการประเมินได้
2.4 นายทะเบียนนาผลการตัดสินมาดาเนินการจัดทา ปพ.4 และหลักฐานการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
3. การประเมินการเลื่อนชั้น / การจบหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ นาผลการประเมินรายภาค / รายปี มาร่วมพิจารณาและ
ตัดสินผลการเลื่อนชั้น / จบหลักสูตร
แนวทางในการซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะร่วมกันพิจารณาว่า ผู้เรียนมีคุณลักษณะใดที่ต้องพัฒนาปรับปรุง
2. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะกาหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพร้อมระยะเวลาโดย
มอบหมาย ให้ที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาเนินการติดตามช่วยเหลือแนะนาการปฏิบัติงานตาม
แนวทางที่คณะกรรมการกาหนด
3. กิจกรรม ในการพัฒนาปรับปรุงผู้เรียน
3.1 กาหนดภาระงานหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของคุณลักษณะที่ต้องพัฒนาปรับปรุง
3.2 ผู้เรียนร่วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่ต้องพัฒนาปรับปรุงทั้งในและนอกโรงเรียน
3.3 ผู้ เ รี ย นเสนอโครงงาน / งาน ที่ ส อดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต้ อ งพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ให้
คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะเห็นชอบ
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4. ผู้เรียนปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการกาหนดหรือเห็นชอบ และรายงานผลการปฏิบัติให้ที่
ปรึกษาในระบบดูแลทราบเป็นระยะๆ พร้อมกับมีผู้รับรองผลการปฏิบัติโดยที่ปรึกษาบันทึกข้อคิดเห็นในการ
ปฏิบัติกิจกรรมจนเสร็จสิ้นกิจกรรม
5. ที่ปรึกษาในระบบดูแล บันทึกผลแสดงพัฒนาการคุณลักษณะของผู้เรียนที่แสดงร่องรอยหลักฐาน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ รวบรวมผลการปฏิบัติส่งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะพิจารณาร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติกิจกรรมเทียบกับเกณฑ์
ที่ ก าหนด แล้ ว ประเมิ น และตั ด สิ น ผลการซ่ อ มเสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ส รุ ป ผลเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติต่อไป
7. นายทะเบียนวัดผลดาเนินการจัดทา ปพ.4 และแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนที่ 4 การพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จานวน 3 ข้อ คือ
1. อ่านและเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลเป็นระบบ และเขียนเสนอความคิดได้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เขียนรายงานเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ตอบคาถามจากเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าได้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เขียนสรุปจากเรื่องที่อ่านได้
2. นาความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการแก้ปัญหา ตัดสินใจ คาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณ์
และสรุปเป็นแนวปฏิบัติได้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ทาโครงงาน / รายงานในเรื่องที่สนใจได้ตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 นาเสนอโครงงาน / รายงานได้ตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เนื้อหาในการทาโครงงาน / รายงานสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เขียนขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้
3. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเขียนถ่ายทอดความคิดเพื่อการสื่อสารได้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เขียนเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ได้ตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เขียน / วาดภาพจากจินตนาการในเรื่องที่ตนสนใจได้
แนวทางและวิธีการประเมิน
การประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน โรงเรียนจะใช้แนวทางการวัดและการ
ประเมินจากการปฏิบัติจริง (Authentic Performance Measurement) จึงกาหนดแนวทางและวิธีการ
ประเมินให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นาไปใช้ในการประเมินดังนี้
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1. วิธีการประเมิน
1.1 ความสามารถจริงของผู้ เรี ยนในการปฏิบัติกิจกรรมทางการเรียนรายวิช าต่างๆ ในส่ว นที่
เกี่ยวกับการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน โดยการสังเกตของครู
1.2 มอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า แล้วเขียนเป็นรายงาน
1.3 ผลงานเชิงประจักษ์ต่างๆ เกี่ยวกับการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ และเขียนที่รวบรวมและ
นาเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน
1.4 การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบ หรือเขียนเรียงความ
1.5 การเขียนรายงานจากการปฏิบัติโครงงาน
2. เกณฑ์การประเมิน ผลงาน : การเขียนจากการอ่าน คิด วิเคราะห์
2.1 การใช้กระบวนการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ
2.3 ใช้กระบวนการเขียนสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เกณฑ์ระดับคุณภาพ ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
เกณฑ์ระดับคุณภาพ : การอ่าน
ระดับ
ดีเยี่ยม ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน ลาดับเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องระบุประเด็น
สาคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติของผู้เขียน
ดี
ระบุส าระของเรื่ องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน ลาดับเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องระบุประเด็น
สาคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติของผู้เขียนไม่ครบถ้วน
ผ่าน ระบุ ส าระของเรื่ อ งที่ อ่ านได้ ถูก ต้ องครบถ้ ว น ล าดั บ เรื่ อ งที่อ่ า นค่ อ นข้ า งถูก ต้ องระบุ
ประเด็นสาคัญของเรื่องที่อ่านได้ไม่สมบูรณ์ ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติของผู้เขียนเพียง
เล็กน้อย
ไม่ผ่าน ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ไม่ครบถ้วน ลาดับเรื่องที่อ่านผิดพลาดเล็กน้อยระบุประเด็น
สาคัญของเรื่องที่อ่านไม่ถูกต้อง ไม่ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติของผู้เขียน
เกณฑ์ระดับคุณภาพ : การคิด วิเคราะห์
ระดับ
ดีเยี่ยม แสดงความคิดเห็นชัดเจน มีเหตุผลระบุข้อมูลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือมีความคิดที่แปลกใหม่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม
ดี
แสดงความคิ ด เห็ น ค่ อ นข้ า งชั ด เจน มี เ หตุ ผ ลระบุ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น มี ค วามคิ ด ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยสังคมรอบข้างตนเอง
ผ่าน แสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลระบุข้อมูลสนับสนุนที่พอรับได้มีความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง
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ไม่ผ่าน แสดงความคิดเห็นมีเหตุผลไม่ชัดเจน ขาดข้อมูลสนับสนุน มีความคิดที่ยังมองไม่เห็น
ประโยชน์ที่ชัดเจน
เกณฑ์ระดับคุณภาพ : การเขียน
ระดับ
ดีเยี่ยม มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนได้เนื้อหาสาระ รู ปแบบการเขียนถูกต้องมีขั้นตอนการ
เขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม ใช้ไวยากรณ์และสะกดคาถูกต้องพัฒนาสานวนภาษาที่
สื่อความหมายได้ชัดเจนกะทัดรัด
ดี
มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนได้เนื้อหาสาระ รูปแบบการเขียนถูกต้องมีขั้นตอนการ
เขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม ใช้ไวยากรณ์และสะกดคาผิดพลาดไม่เกิน 3 แห่ง พัฒนา
สานวนภาษาที่สื่อความหมายได้ชัดเจน
ผ่าน มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนและค่อนข้างได้เนื้อหาสาระ รูปแบบการเขียนถูกต้องมี
ขั้นตอนการเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม ใช้ไวยากรณ์และสะกดคาผิดพลาดมากกว่า 3
แห่ง ขาดการพัฒนาสานวนภาษาที่สื่อความหมายได้ชัดเจน
ไม่ผ่าน ขาดจุดประสงค์ในการเขียนและเนื้อหาสาระน้อย ใช้ไวยากรณ์และสะกดคาผิดพลาดมาก
ขาดการพัฒนาสานวนภาษาที่สื่อความหมาย
4. การสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
4.1 ให้คิดค่าฐานนิยม (Mode) จากเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน มาเป็น
ระดับคุณภาพของแต่ละรายวิชา
4.2 ให้คิดค่าฐานนิยม จากเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ของแต่ละรายวิชา
สรุปเป็นผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ของผู้เรียนรายบุคคล
5. เกณฑ์การตัดสินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
5.1 ระดับรายภาค
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับคุณภาพ ผ่าน ขึ้นไปถือว่า
ผ่าน
5.2 การเลื่อนชั้น / จบหลักสูตร
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ผ่านทุกรายภาค
แนวทางการพัฒนาและการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
ระดับผู้ปฏิบัติ
กลุ่มครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
1. แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันกาหนดแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระ และสอดคล้องกับมาตรฐานการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ที่สถานศึกษากาหนด
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2. ผู้สอนทุกรายวิชานาแนวทางที่กาหนดไว้ใน ข้อ 1 วางแผนการจัดกิจกรรมและดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
3. ผู้สอนทุกรายวิชาดาเนินการประเมินและปรับปรุงความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียน เป็นระยะๆ เมื่อสิ้นภาคเรียน / ปลายปี ประเมินผลพร้อมบันทึกร่องรอยหลักฐานในการพัฒนาปรับปรุง
และรวบรวมหลักฐานการประเมินไว้ที่หมวดวิชาเพื่อใช้เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอน
ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และความยุติธรรมในการประเมิน
4. บันทึกสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ลงในแบบ ปพ.5 แบบ
สรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
5. ผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของผลการประเมินแต่ละรายวิชา
แล้วสรุปผลการประเมินในระดับกลุ่มสาระลงใน แบบ ปพ.5 แบบสรุปผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ส่ง
คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ในระดับโรงเรียนต่อไป
กลุ่มผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาเรี ยนรู้ และกลุ่มผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรมในระดับ
โรงเรียน
1. วางแผนกาหนดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมในภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบ
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาตามแผนที่วางไว้ และประเมินพัฒนาปรับปรุงผู้เรียนเป็นระยะๆ
พร้อมบันทึกร่องรอยหลักฐาน
3. เมื่อสิ้นภาคเรียน ให้มีการประเมินผล และสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดไว้
พร้อมให้ข้อสังเกตที่เป็นจุดเด่ น จุดด้อย ของผู้เรียน บันทึกในแบบ ปพ. 5 และรวบรวมหลักฐานร่องรอยการ
พัฒนาปรับปรุงไว้ที่ผู้ปฏิบัติ เพื่อเป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ ส่งผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการประเมินระดับโรงเรียนต่อไป
ระดับคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ของสถานศึกษา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน จานวน 3 – 5 คน ในแต่ละ
ระดับชั้นเป็นรายภาค
2. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
3. นาผลการประเมินการอ่านจากระดับผู้ปฏิบัติร่วมกันประเมิน เพื่อตัดสินความสามารถในการอ่าน
คิด วิเคราะห์ และเขียน ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
4. กรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถตัดสินได้ คณะกรรมการขอข้อมูลจากผู้ปฏิบัติเพิ่มเติม หรือทดสอบ
ความสามารถซ้า แล้วจึงตัดสินผล
5. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินเพื่อเสนอผู้บริหารโรงเรียนอนุมัติผลการประเมิน
6. นายทะเบียนวัดผลบันทึกลงใน ปพ.1 แล้วแจ้งผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแจ้งผู้ปกครอง
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แนวทางในการซ่อมเสริมและประเมินผลการซ่อมเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
1. คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ร่วมกันพิจารณาว่าผู้เรียนมีจุดที่ต้อง
พัฒนาปรับปรุงด้านใด แต่งตั้งที่ปรึกษาโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกรรมการดาเนินการซ่อมเสริม
2. กาหนดภาระงานให้ผู้เรียนพัฒนา ปรับปรุง ในด้านที่ต้องพัฒนาปรับปรุงโดย
2.1 กรณีไม่ผ่านการประเมินการอ่าน
2.1.1 คณะกรรมการประเมินกาหนดภาระงานให้ นักเรียนอ่าน บั นทึกการอ่านพร้อมส่ ง
เอกสารที่ได้อ่านไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หรือกรรมการกาหนดเรื่อง 5 เรื่อง ให้อ่าน ภายในเวลาที่กาหนด
2.1.2 คณะกรรมการประเมินผลการอ่านโดยตั้งประเด็นคาถามที่สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมิน ผู้เรียนตอบโดยการเขียนตอบหรือตอบปัญหาปากเปล่าก็ได้
2.1.3 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
2.1.4 คณะกรรมการประเมินตัดสินผลการอ่านให้ผ่าน และได้ระดับไม่เกิน “ผ่าน” กรณีที่
ซ่อมเสริมไม่ผ่านให้คณะกรรมการประเมินกาหนดให้ผู้เรียนพัฒนาตามวิธีการ ข้อ 2.1.1 ถึง 2.1.3 จนกว่า
ผู้เรียนจะได้รับการตัดสิน ผ่าน
2.2 กรณีผู้เรียนไม่ผ่านการคิด วิเคราะห์
2.2.1 คณะกรรมการประเมินกาหนดภาระงานให้ผู้เรียนไปฝึกคิด วิเคราะห์ ในเรื่องที่สนใจ
ภายใน 1 สัปดาห์
2.2.2 คณะกรรมการประเมิน ประเมินการคิด วิเคราะห์ โดยตั้งประเด็นคาถามที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมิน ผู้เรียนตอบโดยการเขียนตอบ หรือตอบปากเปล่า
2.2.3 คณะกรรมการประเมิ น ตั ด สิ น ผลการคิ ด วิ เ คราะห์ โดยให้ ผ ลการประเมิ น ไม่ เ กิ น
“ผ่าน”
2.2.4 ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการประเมินกาหนดให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
วิธีการใน ข้อ 2.2.1 – 2.2.3 จนกว่าผู้เรียนจะได้รับการตัดสิน ผ่าน
2.3 กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินการเขียน
2.3.1 คณะกรรมการประเมิน กาหนดภาระงานให้ผู้เรียนไปฝึกเขียนในเรื่องที่สนใจภายใน 1
สัปดาห์ ภายใต้การควบคุมดูแลของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือ
2.3.2 ผู้เรียนส่งผลงานการเขียนที่ได้พัฒนาแล้วแก่คณะกรรมการประเมิน
2.3.3 คณะกรรมการประเมินทาการประเมินผลงานการเขียนประกอบการสัมภาษณ์นักเรียน
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการเขียน
2.3.4 คณะกรรมการตัดสินผลการเขียนโดยให้ผลการประเมินไม่เกิน “ผ่าน”
2.3.5 ในกรณีที่ผลการประเมินยังไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการประเมินกาหนดให้ผู้เรียนพัฒนา
ตามวิธีการ ข้อ 2.3.1 – 2.3.4 จนกว่าผู้เรียนจะได้รับการตัดสินผ่าน
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3. คณะกรรมการประเมินการอ่านตัดสินผลการประเมินการอ่าน ส่งผลการประเมินเสนอคณะ
กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและวิ ช าการของสถานศึ ก ษาให้ ค วามเห็ น ชอบ และรวบรวมส่ ง ให้ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาอนุมัติ นายทะเบียนวัดผลบันทึกลง ปพ.1 และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนที่ 5 เกณฑ์การตัดสินการเลื่อนชั้น และเกณฑ์การจบหลักสูตร
การตัดสินการเลื่อนชั้น
ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคานึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บ
ข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียนรวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนา
จนเต็มตามศักยภาพ
ระดับมัธยมศึกษา
1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ
2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด คือ ตัวชี้วัดที่
ต้องผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละรายวิชา
3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การพิ จ ารณาเลื่ อ นชั้ น ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ถ้ า หากผู้ เ รี ย นมี ข้ อ บกพร่ อ งเพี ย งเล็ ก น้ อ ย และ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะ
ผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจานวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการ
เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้าชั้นได้ โดยทั้งนี้จะคานึงถึงวุฒิ
ภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสาคัญ
เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
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4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
5) ผู้เรี ยนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่
สถานศึกษากาหนด

ส่วนที่ 6 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (National test)
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นระดับมาตรฐาน
ระดับ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้ มีการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้
1. ผู้แทนสถานศึกษาเข้ารับการประชุมชี้แจงวิธีการดาเนินการทดสอบร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่
2. จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการดาเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยประธานกรรมการ
คณะกรรมการกลาง กรรมการควบคุมห้องสอบ คณะกรรมการตรวจคาตอบชนิดเขียนตอบ และกรรมการรับ
– ส่งข้อสอบ ส่งไปให้สานักงานเขตพื้นที่เพื่อแต่งตั้ง
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดาเนินการประเมินคุณภาพ
ตามคาสั่งจากข้อ 2 ถึงวิธีการดาเนินการสอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ตรงกัน ตามแนวปฏิบัติใน
คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อให้เกิดความยุติธรรม และเป็นไปตามการดาเนินการ
สอบแบบทดสอบมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
4. คณะกรรมการกลางจัดพิมพ์รายชื่อพร้อมกาหนดรหัส / เลขที่นักเรียนตามจานวนนักเรียน /
ห้องเรียน ที่กาหนดไว้ในคู่มือ นาไปประกาศไว้หน้าห้องสอบแต่ละห้อง เพื่อให้นักเรีย นได้ทราบว่าตนเองเลขที่
เท่าไร สอบห้องที่เท่าใด พร้อมติดเลขที่ของนักเรียนไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการประชุมชี้แจงนักเรียนให้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ทั้งในด้านส่วนตัว ระดับโรงเรียน ระดับเขต และระดับชาติ
ควรให้ความร่วมมือ ตั้งใจในการสอบอย่างเต็มความสามารถ
6. กรณีที่นักเรียนไม่ได้รับการประเมินตามวันเวลาที่กาหนด ให้สถานศึกษาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ติดตาม และประสานงานกับเขตพื้นที่ดาเนินการประเมินให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากทราบรายชื่อ
นักเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมิน
7. เมื่อสานักงานเขตพื้นที่แจ้งผลการประเมินมายังสถานศึกษา ให้นาผลการประเมินมาทบทวน
คุณภาพร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ กับคณะกรรมการสถานศึกษา และแจ้งผล
การประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผลและดาเนินการต่อไป โดยเฉพาะผู้เรียนและครูผู้สอนนาไปพิจารณาในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองต่อไป
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