
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบสถานศกึษา 

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษาจังหวัดล าปาง เขต ๓๕ 
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ค าน า 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรแกนกลางของ
ประเทศ มี จุดประสงค์ท่ีจะพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีขีด
ความสามารถ ในการ แข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงข้ึน สามารถด ารงชีวิตอย่าง
มีความสุข บนพื้นฐาน ของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมท้ังมีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
หรือศึกษา ต่อตามความ ถนัด ความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคล  

การวัดผลประเมินผลการเรียนเป็นมาตรการหน่ึงท่ีจะช่วยให้ได้มาซึ่งข้อมูลมาพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุ เป้าหมายของหลักสูตร เพื่อความเข้าใจตรงกันและมีแนวทางปฏิบัติ ในเร่ืองการประเมินผลการเรียนไป
ใน ทิศทางเดียวกัน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จึงได้จัดท าระเบียบการวัดผลประเมินผลการเรียน เพื่อให้
ผู้บริหาร ครู และผู้ ท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจสาระและเจตนารมณ์ของระเบียบ ตลอดจนแนวปฏิบัติท่ีถูกต้อง โรงเรียน
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้น าระเบียบการวัดและประเมินผลไปใช้ประกอบกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน  ธีร
กานท์บ้านโฮ่ง พุทธศักราช ๒๕๕๑และได้มีการปรับปรุงในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังน้ันระเบียบการวัดและ 
ประเมินผลจึงต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๑) เอกสาร ประกอบด้วย ๒  ตอนคือ  

ตอนท่ี  ๑     ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 ตอนท่ี  ๒     แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

 ขอขอบคุณคณะท างานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  ท่ีช่วยให้การจัดท าเอกสารระเบียบโรงเรียน  
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑   ฉบับน้ี  เสร็จสมบูรณ์ด้วยเน้ือหาสาระ  สอดคล้อง    กับแนวทางการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับ
น้ีจะช่วยให้ครูผู้สอน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้และน าไปใช้ปฏิบัติในการด าเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 

      
 
 
 

 
 



 
  

สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 
ค าน า 
ตอนท่ี ๑ ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน      ๒ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนธีรกานท์ 
หมวดท่ี  ๑  หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๓ 
หมวดท่ี  ๒   วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๓ 
หมวดท่ี  ๓   เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๖ 
หมวดท่ี ๔  เกณฑ์การจบระดับการศึกษา ๘ 
หมวดท่ี  ๕   การเทียบโอนผลการเรียน ๑๐ 
หมวดท่ี  ๖  เอกสารหลักฐานการศึกษา ๑๑ 
หมวดท่ี  ๗   การรายงานผลการเรียน ๑๒ 
หมวดท่ี ๘   บทเฉพาะกาล ๑๓ 

ตอนท่ี ๒  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

 ส่วนท่ี  ๑ การประเมินผลการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระ    
 ส่วนท่ี  ๒ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
 ส่วนท่ี  ๓ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
 ส่วนท่ี  ๔ การประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
 ส่วนท่ี  ๕ การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    
 ส่วนท่ี  ๖ เกณฑ์การตัดสินการเลื่อนช้ัน  และจบหลกัสูตร    
  ส่วนท่ี ๗ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ    
   

บรรณานุกรม         
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ระเบียบสถานศกึษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ โรงเรียนธีรกานทบ์้านโฮ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
 
 
 
 
  

ระเบียบสถานศกึษา 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
  

 
โดยท่ีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑    ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี  สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑  ลงวันท่ี  ๑๑  
กรกฎาคม ๒๕๕๑  เร่ือง  ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑      จึงเป็นการ
สมควรท่ีจะก าหนดระเบียบโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับค าสั่งดังกล่าว 

ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑”      

ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช  ๒๕๔๔  บรรดาข้อบังคับหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบน้ี  ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

ข้อ ๔ ระเบียบน้ีให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  .  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อ ๕   ใหผู้้บริหารสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

 

 

 

 

 

 



-๓- 

 

หมวดที่ ๑ 
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ข้อ ๖   โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ข้อ๗  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียนและตัดสินผลการ
เรียน 

ข้อ ๘  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดในหลักสูตรโรงเรียน    และจัดให้มีการประเมินการอ่าน   คิด
วิเคราะห์ และเขียน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ข้อ ๙  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้อง
ด าเนินด าเนินการด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย  เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลนักเรียนได้อย่างรอบ
ด้านท้ังด้านความรู้  ความคิด  กระบวนการ  พฤติกรรม  และเจตคติ  เหมาะสมกับสิ่งท่ีต้องการวัด  
ธรรมชาติวิชา  และระดับช้ันของนักเรียน  โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของความเท่ียงตรง  ยุติธรรม  และเช่ือถือได้ 

ข้อ๑๐   การประเมินนักเรียนพิจารณาจากพัฒนาการของนักเรียน      ความประพฤติ     การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 

ข้อ ๑๑  เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ 
ข้อ ๑๒  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างโรงเรียนและระหว่างรูปแบบการศึกษาต่างๆ 
ข้อ ๑๓  โรงเรียนจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  เพื่อเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้  

รายงานผลการเรียน  แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของนักเรียน 
 

หมวดที่ ๒ 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ข้อ ๑๔   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ถือปฏิบัติ ดังน้ี 
๑๔.๑ ให้ครูผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายวิชาตามตัวช้ีวัดใน

รายวิชาพื้นฐานและตามผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม 
๑๔.๒  ให้ครูผู้สอนใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักเรียน  เพื่อให้ได้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียน  โดยต้องวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเน่ืองไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน 

๑๔.๓  ให้ครูผู้สอนเน้นการประเมินตามสภาพจริง  เช่น  การประเมินการปฏิบัติงาน 
การประเมินจากโครงงาน  หรือกการประเมินจากแฟม้สะสมงาน  ฯลฯ  ควบคู่ไปกับการใช้การทดสอบแบบ
ต่างๆ อย่างสมดุล   

๑๔.๔  ครูผู้สอนต้องให้ความส าคัญกับการประเมินระหว่างเรียนมากกว่าการประเมิน
ปลายภาค  ตามสัดส่วนคะแนนดังน้ี 

 
 
 



-๔- 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ การประเมินระหว่างเรียน การประเมินปลายภาค 
ภาษาไทย ๘๐ ๒๐ 

คณิตศาสตร์ ๘๐ ๒๐ 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๒๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๒๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๐ ๑๐ 

ศิลปะ ๙๐ ๑๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๙๐ ๑๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๘๐ ๒๐ 
   

ข้อ  ๑๕  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ให้ถือปฏิบัติ ดังน้ี 
๑๕.๑  ให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา  มีหน้าท่ีประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน

ให้กับนักเรียนทุกคน  โดยครูผู้ประเมินต้องศึกษาความหมาย  ขอบเขตการประเมินและตัวช้ีวัดความสามารถ
ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนในแต่ละระดับการศึกษา  ควรประเมิน 

 
ในห้องเรียนตามปกติ  หรือใช้เวลานอกห้องเรียนจากการมอบหมายให้นักเรียนท างานกลุ่มท่ีสะท้อน
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมิน
หลายครั้งแล้วน าผลมาสรุปรวม 

๑๕.๒  ให้ครูผู้สอนบันทึกผลการประเมินในสมุดบันทึกการประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม
แบบท่ีโรงเรียนก าหนดแล้วรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียน  ท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง 

๑๕.๓  ให้คณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ท่ีโรงเรียนแต่งต้ังน า
ผลการประเมินจากครูผู้สอน  ไปสรุปในภาพรวมเป็นผลการประเมินความสามารถการอ่าน        คิดวิเคราะห์  
และเขียนรายภาค  โดยใช้ค่าสถิติฐานนิยม(Mode)  หากค่าสถิติฐานนิยมเท่ากัน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ 

ในการด าเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน นักเรียนทุกคนต้องได้รับการ
ประเมินอย่างต่อเน่ือง  และสรุปผลเป็นรายภาค  เพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียน และ
ประเมินการเลื่อนช้ัน  ตลอดจนการจบระดับการศึกษา 

ข้อ  ๑๖  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
๑๖.๑   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มี ๘ คุณลักษณะ ดังน้ี 

(๑)  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
(๒)  ซื่อสัตย์สุจริต 
(๓)  มีวินัย 
(๔)  ใฝ่เรียนรู ้
(๕)  อยู่อย่างพอเพียง 
(๖)  มุ่งมั่นในการท างาน 
(๗)  รักความเป็นไทย 
(๘)  มีจิตสาธารณะ 



-๕- 
 

๑๖.๒  ให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา  มีหน้าท่ีประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนโดยให้ประเมินนักเรียนทุกคนในแต่ละคุณลักษณะตามข้อ ๑๖.๑   ครูผู้สอนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน  โดยพิจารณาจากนิยาม  ตัวช้ีวัด  พฤติกรรมบ่งช้ีและเกณฑ์การให้
คะแนนตามแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควรจัดให้มีการประเมินเป็นระยะๆ  โดยอาจ
ประเมินเป็นรายสัปดาห์  รายเดือน  ด้วยวิธีการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โครงการพิเศษต่างๆ  รวมท้ังสอดแทรกในกิจวัตร
ประจ าวันของโรงเรียน  และบันทึกผลการประเมินในสมุดบันทึกคุณภาพผู้เรียน     ตามแบบท่ีโรงเรียน
ก าหนด      แล้วรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีโรงเรียน
แต่งต้ัง 

๑๖.๓  ให้คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ท่ีโรงเรียนแต่งต้ังน าผลการ
ประเมินจากครูผู้สอนไปสรุปตามเกณฑ์การสรุปผลการประเมินรวมทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายภาคของ
นักเรียนรายบุคคล    ในการด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นักเรียนทุกคนต้องได้รับการ
ประเมนิอย่างต่อเน่ือง  และสรุปผลเป็นรายภาคเพื่อวินิจฉัย  และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนและ
ประเมินการเลื่อนช้ัน  ตลอดจนการจบระดับการศึกษา 

ข้อ  ๑๗   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๗.๑  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มี ๓ ลักษณะ คือ 

(๑)  กิจกรรมแนะแนว 
(๒)  กิจกรรมนักเรียน  ซึ่งประกอบด้วย 

ก.  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์    โดยให้นักเรียนเลือก
อย่างใดอย่างหน่ึง  ๑  กิจกรรม 

ข.  กิจกรรมชุมนุมหรือชมรมอีก   ๑  กิจกรรม 
(๓)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๑๗.๒  ให้นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท้ัง ๓  ลักษณะ ใน ๑ ปี
การศึกษา และจะต้องได้รับการตัดสิน “ผ่าน”  ท้ัง ๓ กิจกรรม    หากมีนักเรียนท่ีไม่ผ่าน  ให้ครูผู้สอนจัด
ซ่อมเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมในส่วนท่ีนักเรียนไม่ได้เข้าร่วม  หรือไม่ได้ท าจน 

ครบถ้วน  แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจากไม่ผ่านเป็นผ่าน  ท้ังน้ีต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในปีการศึกษาน้ัน 

๑๗.๓  ให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมน้ันๆ มีหน้าท่ีประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียนทุกคน  โดยพิจารณาจากการปฏิบัติกิจกรรม  ผลงานของนักเรียนต้องผ่านร้อยละ  ๘๐     และต้องมี
เวลาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ  ๘๐  แล้วบันทึกผลการประเมิน  และรายงานผลการประเมินต่อ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง 

๑๗.๔  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมท า
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  และมีบันทึกเป็นหลักฐานร่องรอย  ปีละ ๑๐ ช่ัวโมง 

๑๗.๕  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง  รวบรวมผลการประเมินแต่
ละกิจกรรม  น ามาสรุปผลการประเมินเป็นรายภาค   เพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนและ
ประเมินการเลื่อนช้ันเรียน  ตลอดจนการจบการศึกษาในระดับต่าง ๆ 



-๖- 

หมวดที่  ๓ 
เกณฑก์ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ข้อ  ๑๘   การตัดสินผลการเรียน   โรงเรียนก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อ
ตัดสินผลการเรียนของนักเรียน ดังน้ี 

๑๘.๑    ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา   โดยใช้ผลการประเมินระหว่างปีและปลายปี  
นักเรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชาน้ัน ๆ 

๑๘.๒     นักเรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด    โดยแต่ละตัวช้ีวัดต้องผ่านร้อยละ  
๕๐  หรือมีระดับคุณภาพ  ๑  ข้ึนไป 

๑๘.๓   นักเรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
๑๘.๔   นักเรียนต้องได้รับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  การประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และมีผลการประเมินในระดับผ่าน 
ข้อ  ๑๙    การให้ระดับผลการเรียน   โรงเรียนก าหนดให้การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียน

รายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ ดังน้ี 
 

 
ระดบัผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเปน็รอ้ยละ 

๔ ดีเย่ียม ๘๐ - ๑๐๐ 
๓.๕ ดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓ ดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ ค่อนข้างดี ๖๕ - ๖๙ 
๒ ปานกลาง ๖๐ - ๖๔ 

๑.๕ พอใช้  ๕๕ - ๕๙ 
๑ ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า ๕๐ - ๕๔ 
๐ ต่ ากว่าเกณฑ ์ ๐ - ๔๙ 

 

 

ข้อ  ๒๐   การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ให้ระดับ
ผลการประเมินเป็น “ผ่าน”  และ “ไม่ผ่าน”   กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็น  “ดีเย่ียม”  “ดี”     
และ  “ผ่าน” ดังน้ี 

๒๐.๑  การสรุปผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน เพื่อการเลื่อนระดับช้ัน
และจบการศึกษา  ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับดังน้ี 

ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนท่ีมีคุณภาพดี
เลิศอยู่เสมอ 

ดี หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
    และเขียนท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
 



๒๐.๒  การสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะ  เพื่อการ
เลื่อนระดับช้ันและจบการศึกษา ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับดังน้ี 

 
ดีเยี่ยม หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณา
จากผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน ๕ - ๘  คุณลักษณะและ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

ด ี หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นการ
ยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก 
(๑)  ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน๑-๔ คุณลักษณะ และ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 
(๒)  ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน ๔  คุณลักษณะ และ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน  หรือ 
(๓) ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

ผ่าน หมายถึง นักเรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเง่ือนไข  
ท่ีโรงเรียนก าหนด โดยพิจารณาจาก 
(๑) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่
มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 
(๒) ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน ๔  คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน หมายถึง นักเรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
โรงเรียนก าหนด โดยพิจารณาจากมีผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  
ต้ังแต่ ๑ คุณลักษณะ 
 
 
 
 
 

  -๗- 
 
 

ผ่าน หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนท่ีมีคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับ  แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 

ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน หรือถ้ามีผลงาน 
ผลงานน้ันยังมีข้อบกพร่องท่ีต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 



-๘- 

ข้อ  ๒๑   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อยร้อยละ  ๘๐   การปฏิบัติกิจกรรม  และผลงานของนักเรียนต้องผ่านร้อยละ  ๗๐   และให้ผลการประเมิน
เป็นผ่านและไม่ผ่าน   โดยให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมินดังน้ี 

“ผ”     หมายถึง   นักเรียนมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรม และ
มีผลงานผ่านเกณฑ์ 

“มผ”   หมายถึง   นักเรียนมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ในกรณีท่ีนักเรียนได้ผลการเรียน “มผ” ให้ครูผู้สอนจัดซ่อมเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมใน
ส่วนท่ีนักเรียนไม่ได้เข้าร่วม  หรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน  แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจากไม่ผ่านเป็นผ่าน  ท้ังน้ี
ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษาน้ัน  

ข้อ  ๒๒  การสอนซ่อมเสริม 
การสอนซ่อมเสริม  เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นการให้โอกาสแก่

นักเรียนได้มีเวลาเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพิ่มข้ึน  จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้         
การสอนซ่อมเสริมเป็นเป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง  กรณีท่ีนักเรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ  หรือ
เจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด   

การด าเนินการสอนซ่อมเสริมน้ัน  ให้ครูผู้สอนจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนเป็นกรณี
พิเศษนอกเหนือไปจากการสอนปกติ   เพื่อพัฒนาให้นักเรียนสามารถบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด    
เป็นการให้โอกาสแก่นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนา  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๙- 

หมวดที่  ๔ 

เกณฑก์ารจบระดับการศึกษา 
 
 ข้อ  ๒๓   การเลื่อนช้ัน 

เมื่อสิ้นปการศึกษา ผูเรียนจะไดรับการเลื่อนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑดังตอไปน้ี  

๒.๓.๑  รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด   

 ๒.๓..๒ ผู้เรียนได้รับการประเมินและผลการผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ในการอาน                
คิดวเิคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผเูรียน  

๒.๓..๓ ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษาน้ันควรไดไม ต ่ากวา ๑.๐๐ ท้ังน้ีรายวิชาใดท่ีไมผานเกณฑ
การประเมิน สถานศึกษาสามารถซอมเสริมผูเรียนใหไดรับ การแกไขในภาคเรียนถัดไป ท้ังน้ีส าหรับภาคเรียนท่ี ๒ ตองด าเนินการ
ใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษาน้ัน 

ข้อ  ๒๔   การเรียนซ้ าช้ัน 
๒๔.๑  นักเรียนท่ีไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียน

ในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน ให้คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังพิจารณาให้เรียนซ้ าช้ันได้   โดยให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและ
ความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นส าคัญ 

๒๔.๒ นักเรียนท่ีไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนช้ันเรียน  และควรให้เรียนซ้ าช้ันน้ัน    
คณะกรรมการ/ฝ่ายวิชาการอาจใช้ดุลพินิจให้เลื่อนช้ันได้  หากพิจารณาว่านักเรียนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง
ดังต่อไปน้ี 

(๑)   มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐  อันเน่ืองจากสาเหตุจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัย   
แต่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนช้ันตามข้ออื่นๆ ครบถ้วน 

(๒)   นักเรียนมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดไม่ถึงเกณฑ์
ตามท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ละรายวิชา  แต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษาน้ัน  และมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนช้ันในข้ออื่นๆ ครบถ้วน 

(๓)  นักเรียน มีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระภาษาไทย   คณิตศาสตร์   
วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับผ่าน 

๒๔.๓  ก่อนท่ีจะให้นักเรียนเรียนซ้ าช้ัน   คณะกรรมการ/ฝ่ายวิชาการ ควรแจ้งให้
ผู้ปกครองและนักเรียนทราบเหตุผลของการเรียนซ้ าช้ัน 

   
 ข้อ  ๒๕   เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาการจบระดับมัธยมศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๐- 

 
 เกณฑก์ารจบหลกัสตูรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน  ๖๖  หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 

 ๒)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ในระดับผ่าน  เกณฑ์การ
ประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 ๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
 ๔)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 เกณฑก์ารจบหลกัสตูรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน  ๔๑  หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๓๖  หน่วยกิต 

 ๒)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ในระดับผ่าน  เกณฑ์การ
ประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 ๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 ๔)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 
   

หมวดที่  ๕ 

การเทียบโอนผลการเรียน 

ข้อ  ๒๖   การเทียบโอนผลการเรียน   
ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๕ คน ท่ี

โรงเรียนแต่งต้ังมีหน้าท่ีเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนจากโรงเรียนในกรณีต่างๆ  ได้แก่  การย้ายโรงเรียน   
การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การละท้ิงการศึกษา และการขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ  
การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากน้ียังสามารถ      เทียบโอนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ  เช่น  สถานประกอบการ  สถาบันทางศาสนา  สถาบันการฝึกอบรม
อาชีพ  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เป็นต้น 

ข้อ  ๒๗   แนวทางในการเทียบโอนผลการเรียน  ด าเนินการดังน้ี 
(๑)    กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ให้น ารายวิชาหรือหน่วยกิต 

ท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/เน้ือหาท่ีสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  มา
เทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีรับเทียบโอน 



-๑๑- 
 
(๒)  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์  ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถ้า

มี)  โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย  และให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีรับ
เทียบโอน 

(๓)  กรณีการเทียบโอนท่ีนักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  ให้ด าเนินการ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบช้ันการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 

ข้อ  ๒๘   การด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ให้คณะกรรมการเทียบโอนด าเนินการในช่วง
ก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรกท่ีโรงเรียนรับผู้ขอเทียบโอนเป็นนักเรียน ท้ังน้ีนักเรียนท่ีได้รับการ 

 
เทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเน่ืองในโรงเรียนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยคณะกรรมการ

เทียบโอนควรก าหนดรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต ท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 
 
 
ข้อ ๒๙   การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนรู้     ให้คณะกรรมการเทียบโอนพิจารณา

ดังต่อไปน้ี 
 

 (๑)  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลท่ีแสดงความรู้  ความสามารถของ
นักเรียนในด้านต่างๆ  

(๒)  พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์  
เป็นต้น 

(๓)   พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 

ข้อ  ๓๐   วิธีการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน             ให้เป็นไปตามหลักการและแนว
ทางการเทียบโอนผลการเรียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญา ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๐   และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ซึ่งจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙)  

 
หมวดที่  ๖ 

เอกสารหลกัฐานการศึกษา 
 

ข้อ  ๓๑   โรงเรียนจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  เพื่อใช้ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของการ
จัดการศึกษาดังน้ี 

๓๑.๑  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ประกอบด้วย 
๓๑.๑.๑   ระเบียนแสดงผลการเรียน   
๓๑.๑.๒    ประกาศนียบัตร    
๓๑.๑.๓   แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา   

๓๒.๒   เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนก าหนด  ประกอบด้วย 



-๑๒- 
 
๓๒.๒.๑   แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
๓๒.๒.๒   เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
๓๒.๒.๓   เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  
๓๒.๒.๔   ใบรับรองผลการเรียน  
๓๒.๒.๕   เอกสารระเบียนสะสม  
๓๒.๒.๖   เอกสารแสดงผลการเรียนรู้รายวิชา   

 
 

หมวดที่  ๗ 
การรายงานผลการเรียน 

 
ข้อ  ๓๓  ให้ครูผู้สอน/ครูท่ีปรึกษา/ผู้เกี่ยวข้อง  จัดท ารายงานความก้าวหน้าของนักเรียนดังน้ี 

๓๓.๑  ข้อมูลระดับช้ันเรียน  ประกอบด้วย  เวลามาเรียน  ผลการประเมินความรู้
ความสามารถ  พฤติกรรมการเรียน  ความประพฤติ  และผลงานในการเรียนของนักเรียน  เป็นข้อมูลส าหรับ
รายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ครูผู้สอนและผู้ปกครอง ได้รับทราบความก้าวหน้า  ความส าเร็จใน
การเรียนของผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนก าหนดเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนานักเรียน   

๓๓.๒  ข้อมูลระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค  ผลการประเมินความก้าวหน้าใน การเรียนรู้
รายปี/รายภาค  โดยรวมของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนา        การเรียนการสอน
และคุณภาพของนักเรียน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  การตัดสิน        การเลื่อนช้ันและการ
ซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมีข้อบกพร่องให้ผ่านระดับช้ันและเป็นข้อมูลในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 

๓๓.๓   ข้อมูลการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ได้แก่  ผลการประเมิน
คุณภาพของนักเรียนด้วยแบบประเมินท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าข้ึนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าคัญ
ในระดับช้ันท่ีนอกเหนือจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ  เป็นข้อมูลท่ีผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของนักเรียนและโรงเรียน 

๓๓.๔   ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ  ได้แก่  ผลการประเมินคุณภาพของ
นักเรียนด้วยแบบประเมินท่ีเป็นมาตรฐานระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีส าคัญในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  
และประถมศึกษาปีท่ี ๖   ซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานระดับชาติ   เป็นข้อมูลท่ีผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของนักเรียน  โรงเรียน  ท้องถ่ิน  เขตพื้นท่ีการศึกษา และประเทศชาติ  รวมท้ังน าไปรายงานใน
เอกสารหลักฐานการศึกษาของผู้เรียน   

 
๓๓.๕   ข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนด้านอื่นๆ  ประกอบด้วย  ข้อมูลเกี่ยวกับ

พัฒนาการทาง ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรมต่างๆ  เป็นข้อมูลส่วนหน่ึงของการแนะแนว
และจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อแจ้งให้นักเรียน  ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล โดย
ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบแต่ละฝ่ายน าไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม  รวมท้ังน าไปจัดท าเอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการของนักเรียน 



-๑๓- 

หมวดที่  ๘ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ  ๓๔   ให้ใช้ระเบียบน้ีกับนักเรียนท่ีใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑   ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
 
 

 
     ประกาศ  ณ วันท่ี     เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

(                             ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

        แนวปฏิบตักิารวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้ตามหลักสตูรสถานศกึษา 
     โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 
 
  ส่วนท่ี  ๑ การประเมินผลการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระ    
 ส่วนท่ี  ๒ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
 ส่วนท่ี  ๓ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
 ส่วนท่ี  ๔ การประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
 ส่วนท่ี  ๕ การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    
 ส่วนท่ี  ๖ เกณฑ์การตัดสินการเลื่อนช้ัน  และจบหลักสูตร    
 ส่วนท่ี  ๗ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
แนวปฏบิัตกิารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

  
เป้าหมายส าคัญของการประเมินผลการเรียนหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  คือ  เพื่อน าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐาน
การ เรียนรู้ในแต่ละรายวิชา  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  โดยการน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการ 
ปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนโดยตรง  น าผลไปปรับปรุงแก้ไขผลการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  รวมท้ังน าไปใช้ในการพิจารณาตัดสินความส าเร็จทางการ ศึกษา
ของผู้เรียน  ตลอดจนความส าเร็จของผู้สอนอีกด้วย  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ของสถานศึกษา  โรงเรียนธีรกานท์ล้านโฮ่ง ประกอบด้วย 

  
ส่วนที่  ๑     การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม  
  
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง  ๘  กลุ่ม  โรงเรียนได้ด าเนินการ

ประเมินผล ในลักษณะต่างๆ  ดังต่อไปน้ี  
๑. การประเมินผลก่อนเรียน การประเมินผลกอ่นเรยีน   
ก าหนดให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีต้อง ประเมินผลก่อนเรียน  เพื่อ

หาสารสนเทศของผู้เรียนในเบ้ืองต้น        ส าหรับน าไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ สอดคล้องกับพื้นฐานของ
ผู้เรียน  ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  แต่จะไม่ น าผลการประเมินน้ีไปใช้ใน
การพิจารณาตัดสินผลการเรียน  การประเมินผลก่อนเรียนประกอบด้วยการ ประเมินดังต่อไปน้ี   

 ๑.๑  การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียน  เป็นการตรวจสอบความรู้  ทักษะ  
และความพร้อมต่างๆ  ของผู้เรียนท่ีเป็นพื้นฐานของเรื่องใหม่ๆ  ท่ีผู้เรียนต้องเรียนโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม  
เพื่อจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีความพร้อมและพื้นฐานท่ีจะเรียนทุก คนหรือไม่  แล้วน าผลการประเมินมาปรับปรุง  
ซ่อมเสริม  หรือเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมและพื้นฐาน พอเพียงทุกคนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความ    
ส าเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดี  การประเมินพื้นฐานและ ความพร้อมของผู้เรียนก่อนเรียน  จึงมีความส าคัญ
และจ าเป็นท่ีผู้สอนทุกคนจะต้องด าเนินการ  เพื่อเตรียม ผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนทุกครั้งจะท าให้
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และ สามารถคาดหวังความส าเร็จได้อย่างแน่นอน  

  
   การประเมินความพรอ้มและพืน้ฐานของผู้เรียนกอ่นเรียนมีแนวปฏบิัตดิังนี้   
๑)  วิเคราะห์ความรู้และทักษะท่ีเป็นพื้นฐานก่อนเรียน   
๒)  เลือกวิธีการและจัดท าเครื่องมือส าหรับประเมินความรู้  และทักษะพื้นฐานอย่าง

เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ   
๓)  ด าเนินการประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานของผู้เรียน   
๔)  น าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุงผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่าง

พอเพียงก่อน ดา เนินการสอน   
๕)  จัดการเรียนการสอนในเร่ืองท่ีจัดเตรียมไว้    
 ๑.๒  การประเมินความรอบรู้ในเร่ืองท่ีจะเรียนก่อนการเรียน  เป็นการประเมินผู้เรียนใน

เร่ืองท่ีจะท าการสอน  เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะในเร่ือง ท่ีจะเรียนน้ันมากน้อยเพียงไร  เพื่อ
น าไปเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้เรียนแต่ละคนว่า  เร่ิมต้นเรียนเร่ืองน้ันๆ  โดยมีความรู้เดิมอยู่เท่าไรเพื่อจะได้
น าไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนภายหลัง  การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน ตามแผนการเรียนรู้แล้ว  ว่าเกิด
พัฒนาการหรือเกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึนหรือไม่เพียงไร  ซึ่งจะท าให้ทราบถึง ศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน   



-๑๖- 
 

และประสิทธิภาพในการจัดกจิกรรมการเรียน  ซึ่งจะใช้เป็นประโยชน์ใน การสนองตอบการ
เรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มต่อไป  แต่ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในเบ้ืองต้นของการ ประเมินผลก่อนเรียน  
ก็คือผู้สอนสามารถน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเตรียม  วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนให้
สอดคล้องกับความรู้เดิมของผู้เรียนว่าต้องจัดอย่างเข้มข้นหรือมากน้อยเพียงไร  จึงจะ ท าให้แผนการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ  สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการต่างๆ  ตามตัวช้ีวัด ด้วยกันทุกคน  ในขณะท่ี
ไม่ท าให้ผู้เรียนมีพื้นความรู้เดิมอยู่แล้วเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย  และเสียเวลาเรียน ในสิ่งท่ีตนรู้แล้ว  การ
ประเมินความรอบรู้ก่อนเรียนมีข้ันตอนการปฏิบัติเหมือนกับการประเมินความพร้อม และพื้นฐานของผู้เรียน
ต่างกันเฉพาะความรู้  ทักษะท่ีจะประเมินเท่าน้ัน   

๒.  การประเมินระหว่างเรียน   
การประเมินระหว่างเรียนเป็นการประเมินท่ีมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุ

จุดประสงค์ การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีครูได้วางแผนไว้หรือไม่  เพื่อน าสารสนเทศท่ีได้จากการ
ประเมินไปสู่ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน  และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและเกิด
พัฒนาการ สูงสุดตามศักยภาพ  การประเมินผลระหวา่งเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามข้ันตอน  ดังน้ี   

๒.๑  วางแผนการเรียนรู้และการประเมินผลระหว่างเรียน  ผูส้อนจัดท าแผนการเรียนรู้  
ก าหนด แนวทางการประเมินผลให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด  ซึ่งในแผนการเรียนรู้จะระบุภาระงานท่ีจะทา ให้
ผู้เรียน บรรลุตามตัวช้ีวัดอย่างเหมาะสม   

๒.๒  เลือกวิธีการประเมินที่สอดคล้องกบัภาระงานหรือกิจกรรมหลักท่ีก าหนดให้ผู้เรียน
ปฏิบัติ  ท้ังน้ี วิธีการประเมินท่ีเหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับการประเมินระหว่างเรียน  ได้แก่  การประเมินจากสิ่ง
ท่ีผู้เรียนได้แสดงให้เห็นว่ามีความรู้  ทักษะ  และความสามารถ  ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อันเป็น
ผลจากการ เรียนรู้  ตามท่ีผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้วิธีการประเมินท่ีผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการ
ประเมิน ระหว่างเรียน  มีดังน้ี    

๑)  การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบคุคล  ได้แก่         
(๑.๑)  การถามตอบระหว่างท ากิจกรรมการเรียน        
(๑.๒)  การพบปะสนทนาพูดคุยกับผู้เรียน        
(๑.๓)  การพบปะสนทนาพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องกับผู้เรียน         
(๑.๔)  การสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้  ความเข้าใจ  และทัศนคติ         
(๑.๕)  การอ่านบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ  ของผู้เรียน         
(๑.๖)  การตรวจแบบฝึกหัดและการบ้าน  พร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับ   
 ๒)  การประเมินจากการปฏบิัติ  (Performance  Assessment)        เป็นวิธีการ

ประเมินงานหรือกิจกรรมท่ีผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อให้ได้ ข้อมูลสารสนเทศว่า  ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้มากน้อยเพียงใด   การประเมินการปฏิบัติผู้สอนต้องเตรียมการในสิ่งส าคัญ  ๒  ประการ  คือ    

(๒.๑)  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีจะให้ผู้เรียนปฏิบัติ  (Tasks)   
(๒.๒)  เกณฑ์การให้คะแนน  (Rubrics)   วิธีการประเมินการปฏิบัติจะเป็นไปตามลักษณะ

งาน  ดังน้ี    
 (ก.)  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนท าเป็นรายบุคคล/กลุ่ม  จะประเมิน 

วิธีการท างานตามข้ันตอนและผลงานของผู้เรียน    
 (ข.)  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีผู้เรียนปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจ าวันจะประเมินด้วยวิธีการ 

สังเกต  จดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เรียน  
 



-๑๗- 
   

 (ค.)  การสาธิต  ได้แก่  การให้ผู้เรียนแสดงหรือปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีก าหนด  เช่น  การใช้ 
เครื่องมือปฏิบัติงาน  การท ากายบริหาร  การเล่นดนตรี  จะประเมินวิธีการและข้ันตอนในการสาธิตของ 
ผู้เรียนด้วยวิธีการการสังเกต    

(ง.)  การท าโครงงาน  การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ก าหนดให้ผู้สอน 
ต้องมอบหมายให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติโครงงานอย่างน้อย  ๑  โครงงานในทุกช่วงช้ัน  ดังน้ันผู้สอนจึงต้อง ก าหนด
ภาระงานในลักษณะของโครงงานให้ผู้เรียนปฏิบัติในรูปแบบหน่ึง  ใน  ๔  รูปแบบต่อไปน้ี     

(๑)  โครงงานส ารวจ     
(๒)  โครงงานสิ่งประดิษฐ์     
(๓)  โครงงานแก้ปัญหาหรือการทดลองศึกษาค้นคว้า   
(๔)  โครงงานอาชีพ  
  
  วิธีการประเมินผลโครงงาน  ใชก้ารประเมิน  ๓  ระยะ คอื    
๑)  ระยะก่อนท าโครงงาน  โดยประเมินความพร้อมด้านการเตรียมการ  และความเป็นไป ได้

ในการปฏิบัติงาน    
๒)  ระยะท าโครงงาน  โดยประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน  วิธีการและข้ันตอนก าหนดไว้  

และการปรับปรุงงานระหว่างปฏิบัติงาน    
๓)  ระยะสิ้นสุดการท าโครงงาน  โดยประเมินผลงานและวิธีการน าเสนอผลการด าเนิน 

โครงงาน     
  
๓)  การประเมินตามสภาพจริง  (Authentic  Assessment)   การประเมินสภาพจริง  

เป็นการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง  โดยงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายให้
ผู้เรียนปฏิบัติจะเป็นงาน  หรือสถานการณ์ที่เป็นจริง  (Real  life)  หรือ ใกล้เคียงกับชีวิตจริง  จึงเป็นงานท่ีมี
สถานการณ์ซับซ้อน (Complexity)  และเป็นองค์รวม (Holistic)  มากกว่างานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียน
ท่ัวไป   วิธีการประเมินสภาพจริงไม่มีความแตกต่างจากการปฏิบัติ  (Performance  Assessment) เพียงแต่
อาจมีความยุ่งยากในการประเมินมากกว่า  เน่ืองจากเป็นสถานการณ์จริง  หรือต้องจัดสถานการณ์ให้ ใกล้จริง  
แต่จะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมาก  เพราะจะท าให้ทราบความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนว่า  มี จุดเด่นและ
ข้อบกพร่องในเร่ืองใด  อันจะน าไปสู่การแก้ไขท่ีตรงประเด็นท่ีสุด  

  
  ๔)  การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน  (Portfolio  Assessment)  
  การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน  เป็นวิธีการประเมินท่ีช่วยส่งเสริมให้การประเมินตาม 

สภาพจริงมีความสมบูรณ์สะท้อนศักยภาพท่ีแท้จริงของผู้เรียนมากข้ึน  โดยการให้ผู้เรียนได้เก็บรวบรวม 
(Collect)  ผลงานจากการปฏิบัติจริงท้ังในช้ันเรียนหรือในชีวิตจริงท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตามสาระการ 
เรียนรู้ต่างๆ  มาจัดแสดงอย่างเป็นระบบ  (Organized)  โดยมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็น  (Reflect)  
ความพยายาม  เจตคติ  แรงจูงใจ  พัฒนาการ  และความสัมฤทธิ์ผล  (Achievement)  ของการเรยีนรู้ของ 
ผู้เรียน  การวางแผนด าเนินงาน  การประเมินด้วยแฟ้มผลงานท่ีสมบูรณ์จะช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมิน จาก
แฟ้มสะสมงานแทนการประเมินจากการปฏิบัติจริง   การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานมีแนวทางในการด 
ด าเนินงานดังน้ี    

 
 



-๑๘- 
 
 
๑)  ก าหนดโครงสร้างของแฟ้มสะสมงานจากวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงานว่า  ต้องการ 

สะท้อนสิ่งใดเกี่ยวกับความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียน  ท้ังน้ีอาจพิจารณาจากตัวช้ีวัดตามสาระการ 
เรียนรู้ท่ีสะท้อนได้จากการให้ผู้เรียนจัดท า แฟ้มสะสมงาน    

๒)  ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน  
เพื่อให้(เรียนได้ท า แฟ้มสะสมงาน    

๓)  ก าหนดให้วิธีการประเมินงานเพื่อพัฒนาช้ินงาน  ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
ความสามารถสูงสุด  ท้ังน้ีครูควรจัดท าเกณฑ์การให้คะแนน  (Rubrics)  ส าหรับให้ผู้เรียนน า ไปใช้เป็นข้อ ช้ี
นา ในการพัฒนางาน   

 ๔)  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางาน  โดยมีส่วนร่วมในการประเมินจากทุก ฝ่าย  
แล้วน าข้อมูลท่ีสอดคล้องกันไปเป็นสารสนเทศหลัก  ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback)  ส าหรับ ให้
ผู้เรียนใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง    

 
   ๒.๓  ก าหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนกบัการประเมินผลปลายภาคเรียน  หรือ

ปลายปี  การ ประเมินระหว่างเรียนมีวัตถุประสงค์ส าคัญ  เพื่อมุ่งน าสารสนเทศ  มาพัฒนาผู้เรียนและ
ปรับปรุง กระบวนการจัดการเรียนของผู้เรียน  การประเมินระหว่างเรียนท่ีด าเนินการอย่างถูกต้อง  เข้มงวด  
และ จริงจังจะใหผ้ลการประเมินท่ีสะท้อนภาพความส าเร็จ  และศักยภาพของผู้เรียนได้ถูกต้อง  สมบูรณ์  
และ น่าเช่ือถือ  ดังน้ัน ควรให้น้ าหนักความส าคัญของการประเมินระหว่างเรียนในสัดส่วนท่ีมากกว่าการ 
ประเมินตอนปลายภาคเรียนหรือปลายปี  ท้ังน้ีโดยค านึงถึงธรรมชาติของรายวิชาและตัวช้ีวัดเป็นส าคัญ  แต่ 
อยา่งไรก็ตามในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรายวิชาปลายภาคเรียนหรือปลายปี  ต้องน า ผลการ
ประเมินระหว่างเรียนไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนด้วย  ท้ังน้ีให้เป็นไปตามสัดส่วนและแนวด าเนินการ ใน
ระเบียบท่ีสถานศึกษาผู้ก าหนด    

๒.๔  จัดท าเอกสารบนัทกึข้อมูลสารสนเทศของผู้เรยีน  ผู้สอนต้องจัดท า เอกสารบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผลระหว่างเรียนอย่างเป็นระบบชัดเจน  เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการ 
ปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริมผู้เรียน  ใช้เป็นหลักฐานส าหรับการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องและใช้เป็นหลักฐาน       
ส าหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอน  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความยุติธรรมในการ ประเมิน  
ท้ังน้ีให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสถานศึกษาก าหนด ข้อมูลหลักฐานการประเมินระหว่างท่ีพึงแสดง  ได้แก่    

๑)  วิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล   
๒)  ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียนตามวิธีการประเมิน  เช่น  บันทึกการสังเกต 

พฤติกรรม  บันทึกคะแนนจากผลการประเมินช้ินงาน  บันทึกคะแนนการประเมินโครงงาน  บันทึกเกี่ยวกับ 
การประเมินแฟ้มสะสมงาน  เป็นต้น   

 
๓.   การประเมินเพือ่สรปุผลการเรียน  
การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนเป็นการประเมิน  เพื่อมุ่งตรวจสอบความส าเร็จของผู้เรียน

เมื่อ ผ่านการเรียนรู้ในช่วงเวลาหน่ึง  หรือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาปลายปี/ปลายภาคประกอบด้วย    
๓.๑  การประเมินหลังเรียน           
เป็นการประเมินผู้เรียนในเร่ืองท่ีได้เรียนจบแล้ว  เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ตาม

ตัวช้ีวัดท่ีคาดหวังหรือไม่  เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนเรียนว่าผู้เรียนเกิด พัฒนาการข้ึนมาก
น้อยเพียงไร  ท าให้สามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพียงไร  และ กิจกรรมการเรียนท่ีจัด 



-๑๙- 
 

ข้ึนมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนอย่างไร  ข้อมูลจากการประเมินภายหลังการ เรียน  
สามารถน าใช้ประโยชน์ได้มากมาย  ได้แก่     

๑)  ปรับปรุงแก้ไขซ่อมเสริมผู้เรียนให้บรรลุตัวช้ีวัด  หรือจุดประสงค์ของการเรียน    
๒)  ปรับปรุงแก้ไขวิธีเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน     
๓)  ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน    การประเมินหลังเรียนน้ี  ถ้าจะให้

สอดคล้องกับการประเมินก่อนเรียนเพื่อการ เปรียบเทียบพัฒนาการของผู้เรียนส าหรับการวิจัยในช้ันเรียน  
ควรใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินชุด เดียวกันหรือคู่ขนานกัน    

 
๓.๒  การประเมินผลการเรียนปลายภาค           
เป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตาม

ตัวช้ีวัด  การประเมินผลน้ีนอกจากจะมจีุดประสงค์เพื่อการสรุปตัดสินความส าเร็จของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา  
รายภาค  เป็นส าคัญแล้ว  ยังใช้เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงแก้ไข  ซ่อมเสริมผู้เรียนท่ีไม่ผ่านการประเมินตัวช้ีวัด
ของแต่ละรายวิชา  ให้เกิดพัฒนาการและมีผลการเรียนตามตัวช้ีวัดอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ด้วยการประเมินผล
การเรียนปลายภาค  สามารถใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมิน ได้อย่างหลากหลาย  ให้สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด  เน้ือหาสาระ  กิจกรรมและช่วงเวลาในการประเมิน  อย่างไรก็ ดีเพื่อให้การประเมินผลการเรียน
ดังกล่าวมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์และสนับสนุนการเรียนการสอน  จึงให้ น าผลการประเมินผลระหว่างเรียนไป
ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการเรียนปลายภาค  โดยสัดส่วนการ ประเมินผลระหว่างเรียนมากกว่าการ
ประเมินผลปลายภาคเรียน  

วิธีการปฏบิตัิการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม   
การด าเนินการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม  โรงเรียนได้ก าหนดวิธีการ

ปฏิบัติดังน้ี   
๑.  ทุกกลุ่มสาระให้มีการประเมินผลทุกรายวิชา  ให้ครอบคลุมท้ังด้านความรู้  ทักษะ  

กระบวนการ  และคุณลักษณะ  โดยมีการประเมินผลดังน้ี         
๑.๑  การประเมินผลก่อนเรียน    
๑.๑.๑  ประเมินผลก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียนและจัด 

กิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะเรียน    
๑.๑.๒  ประเมินก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรอบรู้ในเน้ือหา  และทักษะท่ีจะเร่ิมเรียน  เพื่อ 

เป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการเรียนหลังเรียน  แสดงการพัฒนาการของผู้เรียน    
๑.๑.๓  การประเมินผลระหว่างเรียน  ให้มีการประเมินผลเป็นระยะๆ  และสอดคล้องกับ 

ตัวช้ีวัด  โดยใช้การประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลายท้ังวิธีการวัด  เครื่องมือ  และ 
แหล่งข้อมูล  เพื่อมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขจนผู้เรียน 
สามารถบรรลุตามเกณฑ์ข้ันต่ าท่ีก าหนดไว้  โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละ บคุคล  
ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการพัฒนาปรับปรุงผลการเรียนให้สูงข้ึน  ให้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ พัฒนาปรับปรุง
แก้ไขผลงาน/ช้ินงานตนเองจนเต็มศักยภาพของผู้เรียนภายในเวลาท่ีก าหนดให้    

๑.๑.๔  การประเมินรายภาค  ในการประเมินผลปลายภาคสามารถประเมินจากการ
ปฏิบัติการสื่อสาร  เช่น  การสัมภาษณ์จากผลงาน / ช้ินงาน  โครงงานหรือแบบทดสอบ  ท้ังน้ีให้สอดคล้อง
กับ ตัวช้ีวัด   
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๒.  การก าหนดสัดส่วนระหว่างเรียนกบัการประเมินปลายภาค  ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่
ละกลุ่ม ร่วมกันก าหนดตามหลักการท่ีคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการดังน้ี    

 
๒.๑  การประเมินผลระหว่างเรียน  ให้มีการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของการ 

ประเมินผลท้ังหมด  ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี  ให้มีการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐  

  ๒.๒  การประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลปลายภาค  ให้มีการประเมินท้ังด้าน 
ความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  และคุณลักษณะ   

๒.๓  ในรายวิชาเดียวกันให้มีการก าหนดสัดส่วนระหว่างเรียนกับปลายภาค  และวางแผน 
ประเมินผลตลอดภาคเรียนร่วมกัน   

 ๒.๔  ในกรณีที่มีการประเมินผลด้วยแบบทดสอบ  ให้มีการประเมินโดยใช้วิธีการให้ผู้เรียน 
ตอบแบบทดสอบอัตนัย  โดยมีการให้คะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๗๐  ของการทดสอบครั้งน้ัน  

  
๓.  การจัดท าเอกสารบนัทกึข้อมูลสารสนเทศของผูเ้รียน  ประกอบด้วย    
๓.๑  ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดท าแผนการประเมินผลในรายวิชาของตนเองตลอดภาคเรียน  

โดยมีหัวข้อดังน้ี     
๑)  การประเมินผลก่อนเรียน     
๒)  การประเมินระหว่างเรียน     
๓)  การประเมินปลายภาค     
๔)  อัตราส่วนน้ าหนักคะแนนระหว่างความรู้  (K)  ทักษะกระบวนการ  (P)  และ 

คุณลักษณะ  (A)  และรายละเอียดน้ าหนักคะแนนของแต่ละตัวช้ีวัด  พร้อมท้ังระบุวิธีการวัด  เครื่องมือวัด  
และประเมินผลในแต่ละตัวช้ีวัด     

๕)  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ประกอบด้วย  คุณลักษณะตามธรรมชาติ วิชา  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา      

 ๓.๒  จัดท าแบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินท่ีแสดงสารสนเทศของผู้เรียน  ท้ังน้ีเพื่อใช้เป็น 
แหล่งข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริมผู้เรียน  และใช้เป็นหลักฐานส าหรับสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง  และ ใช้
เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอน  ดังน้ันข้อมูลควรแสดงถึงร่องรอยการพัฒนา  พร้อม
ระบุข้อสังเกตท่ีเน้นข้อค้นพบท่ีเป็นจุดเด่นและจุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ท้ังระหว่างเรียนและ ปลาย
ภาค    

๓.๓  จัดท าแบบบันทึกการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  
เพื่อ แสดงร่องรอยหลักฐานการพัฒนาความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  และสรุปผลการ 
ประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินแนบท้ายคู่มือน้ี    

๓.๔  จัดท าแบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อแสดงร่องรอยหลักฐาน 
การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน  และสรุปผลการประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินแนบท้ายคู่มือน้ี    

๓.๕  น าผลการประเมินจากข้อ ๓.๒, ๓.๓  และ  ๓.๔  มาสรุปและบันทึกลงในแบบ  ปพ.๕   
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๔.  การตดัสนิผลการเรียนกลุ่มสาระการเรยีนรู้  ๘  กลุ่ม    
การตัดสินผลการเรียนให้น าผลการประเมินระหว่างเรียนรวมกับผลการประเมิน  ปลายภาค  

โรงเรียนก าหนดให้การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ใช้ตัวเลขแสดง
ระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ ดังน้ี 
 

ระดบัผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเปน็รอ้ยละ 
๔ ดีเย่ียม ๘๐ - ๑๐๐ 

๓.๕ ดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓ ดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ ค่อนข้างดี ๖๕ - ๖๙ 
๒ ปานกลาง ๖๐ - ๖๔ 

๑.๕ พอใช้  ๕๕ - ๕๙ 
๑ ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า ๕๐ - ๕๔ 
๐ ต่ ากว่าเกณฑ ์ ๐ - ๔๙ 

 
   
 
 เมื่อครผูู้สอนตัดสินผลการเรียนแล้วให้ด าเนินการดังน้ี   
 
ส่งผลการตัดสินให้อนุกรรมการกลุ่มสาระพิจารณาใหก้ารเห็นชอบ / แก้ไข  แล้วส่งให้ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพิจารณาเห็นชอบ  เพื่อน าเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ การ
เรียน   ส่งผลการเรียนให้ครูท่ีปรึกษากรอกผลการเรียนลงในแบบ  ปพ.๖  และนายทะเบียน  กรอกในแบบ  
ปพ.๑  

๕.  การให้การผลการเรียน  “ร”    
๕.๑  การให้ผลการเรียน  “ร”  หมายถึง  ผู้เรียนท่ีมีลักษณะดังน้ี     
 ๑)  ผู้เรียนไม่ได้รับการประเมิน  หรือประเมินแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระหว่างเรียน     
 ๒)  ผู้เรียนไม่ได้รับการประเมินปลายภาค    
๕.๒  วิธีการให้ผลการเรียน  “ร”  เมื่อผู้สอนพบว่าผู้เรียนไม่ได้เข้ารับการประเมินผลระหว่าง 

เรียนหรือปลายภาค  ให้ผู้สอนรายงานพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติผลการ 
เรียน  “ร”  แล้วประกาศผลให้นักเรียนทราบ   

๖.  การใหผ้ลการเรียน  “มส”    
๖.๑  การให้ผลการเรียน  “มส”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐   ของเวลา

ท้ังหมด    
๖.๒  วิธีการให้ผลการเรียน  “มส”  ให้ผู้สอนรายงานพร้อมแนบเวลาเรียนของผู้เรียน   เสนอ 

ผู้บริหารเพื่ออนุมัติผลการเรียน  “มส”  ก่อนประเมินผลปลายภาค  ๑  สัปดาห์   
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๗.  การแก้ไข  “๐”      
๗.๑  ผู้เรียนน าใบแจ้งความจ านงการแก้ไข  “๐”  พบครูผู้สอนประจ าวิชา 
๗.๒  ผู้สอนด าเนินการพัฒนาผู้เรียนในผลการเรียนรู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์  จนผู้เรียนสามารถ 

บรรลุผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  โดยให้ผลการเรียนไม่เกิน  “๑”    
๗.๓  ผู้สอนรวบรวมและสรุปผลการแก้ไข  “๐”  ไปยังงานวัดผลของโรงเรียนเพื่อเสนอต่อ 

ผู้บริหารอนุมัติ  และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง   
๘.  การแก้ไข  “ร”      
๘.๑  ผู้เรียนน าใบแจ้งความจ านงการแก้ไข  “ร”  พบครูผู้สอนประจ าวิชา    
๘.๒  ผู้สอนด าเนินการตามสาเหตุของผลการเรียน  “ร”  น้ันๆ  โดยให้ผลการเรียนตาม 

เกณฑ์ข้อ ๔    
๘.๓  ผู้สอนรวบรวมและสรุปผลการแก้ไข  “ร”  ไปยังงานวัดผลของโรงเรียนผ่านคณะ 

กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ  เพื่อเสนอต่อผู้บริหารอนุมัติ  แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้อง   
๙.  การแก้ไข  “มส”     
 ๙.๑  ผู้เรียนน าใบแจ้งความจ านงการแก้ไข “มส”     ไปพบครูผู้สอนประจ าวิชา    
 ๙.๒  ผู้สอนพิจารณาว่าผู้เรียนมีข้อบกพร่องอะไร  ให้ด าเนินการพัฒนาแก้ไขในสิ่งน้ันจน 

บรรลุเกณฑ์ข้ันต่ าท่ีก าหนดไว้  โดยให้ผลการเรียนไม่เกิน  “๑”    
 ๙.๓  ผู้สอนรวบรวมและสรุปผลการแก้ไข  “มส”  สง่งานวัดผลของโรงเรียนผ่านคณะ 

กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ  เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ  แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้อง   
๑๐.  การแก้ไข  “๐”   “ร”   และ “มส”   ให้ด าเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน  ๒  

สัปดาห์  หลังจาก ได้รับแจ้งประกาศจากงานวัดผลโรงเรียน 
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ส่วนที่  ๒  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมท่ีสถานศึกษาได้ให้ผู้เรียนในทุกระดับช้ันการศึกษาได้

พัฒนา ความสามารถของตนเองตามความถนัดและความสนใจให้เต็มศักยภาพ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์
รวมของ ความเป็นมนุษย์ท้ังด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยรวมของ สถานศึกษา  มีการด าเนินการอย่างมีเป้าหมายชัดเจน  มีรูปแบบ  และวิธีการท่ีครูท่ีปรึกษา
กิจกรรมและ ผู้เรียนร่วมกันก าหนด  ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมินระดับช้ัน   

๑.  ลักษณะกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  แบ่งเปน็  ๓  ลกัษณะ  คอื  
  ๑.๑  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้ 

เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสร้างทักษะชีวิต  
วุฒภิาวะทางอารมณ์  การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา  และการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี  ซึ่งครูทุกคนต้องท าหน้าท่ี 
แนะแนวให้ค าปรึกษาด้านชีวิต  การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า 

๑.๒  กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจรต้ังแต่ 
ศึกษาวิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  และปรับปรุงการท างาน  โดยเน้นการท างานร่วมกัน 
อย่างเป็นกลุ่ม  ได้แก่  โครงงาน  กิจกรรมตามความสนใจชุมนุมวิชาการ  กิจกรรมพัฒนานิสัยรักการอ่าน  
การคิด  วิเคราะห์  และเขียน  กิจกรรมสาธารณประโยชน์  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  และ                       
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  และกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน    

๑.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตน 
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  และท้องถ่ินตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความ 
รับผิดชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละต่อสังคม  มีจติสาธารณะ  เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ  กิจกรรม 
สร้างสรรค์สังคม  

  
๒.  การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายกิจกรรม    
๑)  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนตามจุดประสงค์ของแต่ละ 

กิจกรรม  โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ตามสภาพจริง   ๒)  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี 
สถานศึกษาก าหนดไว้หรือไม่    

๓)  ตัดสนิให้ผู้เรียนท่ีผ่านจุดประสงค์ส าคัญของกิจกรรม  มีผลงานช้ินงานหรือหลักฐาน 
ประกอบและมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์  ให้เป็นผู้ผ่านการประเมินผลการร่วมกิจกรรม  ผู้เรียนท่ี 
มีผลการประเมินบกพร่องในเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึง  จะเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินผลการร่วมกิจกรรม  จะต้อง 
ซ่อมเสริมข้อบกพร่องให้ผ่านเกณฑ์ก่อน  จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่านกิจกรรม   

 
๓.  การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเลื่อนชั้น/จบหลักสตูร   เป็นการประเมินสรุปผลการ

ผ่านกิจกรรมตลอดปีการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อนน าผล ไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนช้ัน  โดยมีข้ันตอน
ปฏิบัติดังน้ี    

๓.๑  คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังรวบรวมผลการประเมินแต่ละกิจกรรมมาตัดสินตาม เกณฑ์
การตัดสินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และรายงานผลต่อผู้ปกครอง    
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๓.๒  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้คณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรและวิชาการเพื่อพจิารณาเห็นชอบ    

๓.๓  ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาตัดสินอนุมัติการประเมินรายภาค  
๓.๔  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการรวบรวมผลการประเมินรายภาค  ตัดสิน ผล

การเลื่อนช้ัน/จบหลักสูตร  เสนอผู้บริหารอนุมัติ  
  
 ๔.  เกณฑต์ัดสนิผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน    
๔.๑  เกณฑ์การตัดสินรายกิจกรรมพิจารณาจาก    
      ๑)  เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาท้ังหมด     
      ๒)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐     
      ๓)  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและผ่านจุดประสงค์ส าคัญของแต่ละกิจกรรมก าหนดทุกข้อ

          ๔.๒  ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์  ข้อ ๔.๑  ถือว่าผ่านรายกิจกรรม    
 ๔.๓  เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมินผ่านท้ัง 

กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ถือว่าผ่าน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

๔.๔  เกณฑ์การผา่นเลื่อนช้ัน / จบหลักสูตร  ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมิน  ผ่าน          
ทุกกิจกรรมรายภาค   

 
๕.  แนวทางการซอ่มเสริมกิจกรรมพฒันาผู้เรียน    
๕.๑  กรณีไม่ผ่านเน่ืองจากเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ  คณะกรรมการพัฒนาและการ 

ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ก าหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนไปปฏิบัติตามเวลาท่ีก าหนด  ภายใต้การ 
ควบคุมดูแลของท่ีปรึกษากิจกรรมน้ันๆ  จนกว่าผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมน้ันได้  อาจารย์ประจ ากิจกรรม  สรปุ 
รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อตัดสิน   
ผลการผา่นกิจกรรมรายภาค    

๕.๒  กรณีไม่ผ่านจุดประสงค์ส าคัญของกิจกรรมให้คณะกรรมการมอบหมายภาระงานท่ี 
ผู้เรียนไม่ผ่านไปปฏิบัติภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรม  จนกว่าผู้เรียนจะปฏิบัติตามภาระงาน 
น้ันได้  ให้ท่ีปรึกษาสรุปผลการปฏิบัติส่งให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินการซ่อมเสริม  เพื่อ ตัดสิน
ผลการผา่นกิจกรรมเป็นรายภาค    

๕.๓  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินท้ังกรณีใน  ข้อ  ๕.๑  และ  ข้อ  ๕.๒  ส่ง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  เห็นชอบและเสนอผู้บริหารอนุมัติต่อไป  
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ส่วนที่  ๓   การพฒันาและประเมินผลคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
 
๑.  ความส าคัญของคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาประเทศ   โดยท่ีมีการจัดการศึกษา

เป็น วิธีการหลักที่ส าคัญสุด  การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ผู้เรียน ให้เป็นผู้ท่ีมีการพัฒนาการท้ังด้านปัญญา  จิตใจ  ร่างกาย  และสังคม  การพัฒนาจิตใจจึงถือเป็นสิ่งท่ี
ส าคัญ อย่างยิ่ง  ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตราที่  ๒๓  “การ
จัดการศึกษา  ท้ัง การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นท้ังความรู้  คุณธรรม  
กระบวนการ เรียนรู้  และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ”  มาตรา  ๒๔  วรรค  ๔  “จัดการ
เรียนการสอนโดย ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ  อย่างเป็นสัดส่วนสมดุลกัน  รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยม
ท่ีดีงาม  และ คุณลักษณะพึงประสงค์ใว้ในทุกวิชา ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  จึงก าหนดไว้ ใน  จุดหมายของหลักสูตรเป็นข้อแรก  คือ  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เห็นคุณค่าของ ตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  และก าหนดให้สถานศึกษา
ได้สร้างหลักสูตรสถานศึกษาด้วยตนเอง  ท้ังน้ีเพื่อให้เป็น หลักสูตรท่ีตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม  เป็นไปตามความต้องการจ าเป็นของ ชุมชนท้องถ่ินของตนอง  โดยท่ีสถานศึกษาจะต้อง
ร่วมกับชุมชนก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ด้าน คุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมท่ีสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา  ความจ าเป็นของชุมชน  และท้องถ่ิน  และก าหนด  เป็นเกณฑ์การจบหลักสูตรข้อหน่ึง  ในแต่ละ
ระดับ  คือ  ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  

๒.  คณุลักษณะอันพึงประสงค ์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  ได้ก าหนดให้ สถานศึกษาทุกแห่ง  พัฒนาผู้เรียน  ดังน้ี   

 ๑.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต   
 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู้   
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง   
  ๖.  มุ่งมั่นในการท างาน   
  ๗.  รักความเป็นไทย   
  ๘.  มีจิตสาธารณะ   ความหมายและตัวบ่งช้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
 
๒.๑  คุณลกัษณะ  :   รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย์  
   ความหมาย     รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออก ด้วย

กาย  วาจาและใจ       
ตัวบ่งชีคุ้ณลักษณะ  รกัชาติ  ศาสน์  กษัตริย์     
๒.๑.๑  มีความจงรักดีภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์     
๒.๑.๒  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมศาสนา   
  
 



-๒๖- 
 
๒.๒  คุณลกัษณะ  :   ซ่ือสตัย์สุจรติ       
ความหมาย       ซ่ือสัตย์สุจรติ  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกด้วย  วาจาและใจ    

 ตัวบ่งชีคุ้ณลักษณะ  ซ่ือสตัย์สุจรติ     
๒.๒.๑  ไม่น าสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตน     
๒.๒.๒  ไม่พูดเท็จท้ังต่อหน้าและลับหลัง  
  
 ๒.๓  คณุลกัษณะ   :   มีวินัย     

  ความหมาย     มีวินัย หมายถึง  ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความเอาใจใส่  จดจ่อ  
ต้ังใจ  มุ่งมั่นต่อหน้าท่ีการงาน  การศึกษาเล่าเรียน  และการเป็นอยู่ของตนเอง  และผู้อยู่ในความดูแล 
ตลอดจนสังคมอย่างเต็มความสามารถด้วยความผูกพัน  เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาท่ี 
ก าหนด  ยอมรับผลการกระท าท้ังผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึน  รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีข้ึนด้วย     

ตัวบ่งชีคุ้ณลักษณะ  มีวินัย 
    ๒.๓.๑  มีความพยายามปฏิบัติภารกิจ  หน้าท่ีการงาน  การศึกษา  หรือหน้าท่ีท่ีได้รับ 

มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ     
    ๒.๓.๒  ตรงต่อเวลา     
     ๒.๓.๓  ทา งานโดยค านึงถึงคุณภาพของงาน     
     ๒.๓.๔  ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 
 
  ๒.๔  คุณลักษณะ   :   ใฝเ่รียนรู้     
ความหมาย     ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  ลักษณะของบคุคลท่ีแสดงออกถึงความใฝ่เรียน  ใฝ่รู้    

  ตัวบ่งชีคุ้ณลักษณะ  ใฝ่เรียนรู้     
๒.๔.๑  มีการซักถามปัญหาในและนอกบทเรียนสม่ าเสมอ    
 ๒.๔.๒  รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียนประกอบการเรียนรู้  
  
  ๒.๕  คณุลกัษณะ   :   อยูอ่ย่างพอเพียง 
   ความหมาย     อยู่อย่างพอเพียง   หมายถึง  ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงถึงการ ประพฤติ

ปฏิบัติตนเป็นผู้ประหยัดเวลา  ทรัพย์  และแรงงาน  ท้ังของตนเองและส่วนรวม  ตลอดจนวางแผน ออมเพื่อ
อนาคต     

ตัวบ่งชีคุ้ณลักษณะ  อยู่อย่างพอเพียง     
๒.๕.๑  เลือกใช้สิ่งของท่ีเหมาะสมกับสถานภาพของตนและการใช้งาน     
๒.๕.๒  ใช้น้ า ใช้ไฟ  อยา่งระมัดระวัง  และเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็น    
 
๒.๖  คุณลกัษณะ   :   มุ่งม่ันในการท างาน   
 ความหมาย     มุ่งมั่นในการท างาน  หมายถึง  ความสามารถทางร่างกาย  ความคิด  

จิตใจ  ท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  ให้ส าเร็จลลุ่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนด  ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค    
 ตัวบ่งชี้คณุลกัษณะ  มุ่งม่ันในการท างาน     
๒.๖.๑  มีความเข้มแข็ง  พยายามเอาชนะปัญหาอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ     
๒.๖.๒  มีจิตใจหนักแน่น  สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมให้เป็นปกติเมื่อ พบกับ

ปัญหาหรือสิ่งยั่วยุต่างๆ    



-๒๗- 
 
๒.๗  คุณลกัษณะ   :   รักความเปน็ไทย    
ความหมาย     รักความเป็นไทย  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงถึงการปฏิบัติตนท้ัง 

กาย  ใจ  และความคิดท่ีค านึงถึงความเป็นไทย    
ตัวบ่งชีคุ้ณลักษณะ  รกัความเป็นไทย     
๒.๗.๑  ใช้สิ่งของท่ีผลิตในประเทศ     
๒.๗.๒  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม – ประเพณีไทยและแต่งกาย   แบบไทย    

          ๒.๗.๓  ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
  
  ๒.๘  คุณลักษณะ   :   มีจิตสาธารณะ    
ความหมาย     มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงถึงการใช้วาจา  ใจ  

และ กาย  ต่อบุคคลอื่น  ด้วยความเมตตา  ให้ความช่วยเหลือ  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน    
ตัวบ่งชีคุ้ณลักษณะ  มีจิตสาธารณะ    
๒.๘.๑  ร่วมกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ  เช่น  วัด,  โบราณสถาน    
๒.๘.๒  อาสาปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์  
  
๓.  เกณฑก์ารประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  
 ๓.๑  เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี   
 ๑)  เกณฑ์ระดับคุณภาพ     
ระดบัคณุภาพ    
  
ดีเยี่ยม หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณา
จากผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน ๕ - ๘  คุณลักษณะและ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

ด ี หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นการ
ยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก 
(๑)  ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน๑-๔ คุณลักษณะ และ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 
(๒)  ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน ๔  คุณลักษณะ และ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน  หรือ 
(๓) ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

ผ่าน หมายถึง นักเรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเง่ือนไข  
ท่ีโรงเรียนก าหนด โดยพิจารณาจาก 
(๑) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่
มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 
(๒) ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน ๔  คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 



  -๒๘- 
ไม่ผ่าน หมายถึง นักเรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี

โรงเรียนก าหนด โดยพิจารณาจากมีผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  
ต้ังแต่ ๑ คุณลักษณะ 
 

  
แนวการพฒันาและประเมินคณุลกัษณะอันพึงประสงค์  
  
๑.  ระดบัผูป้ฏิบตัิ  ในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์น้ัน  โรงเรียน

ก าหนดให้ผู้สอนทุกรายวิชา  ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
นอกเหนือจากครูผู้สอนรายวิชาต่างๆ  ได้ด าเนินการดังน้ี  

 ๑.๑  ครูผู้สอนรายวิชาต่างๆ  ทุกรายวิชา  ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาของตนโดย
สอดแทรก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาในคุณลักษณะใดคุณลักษณะหน่ึงท่ีเหมาะสม  และ
สอดคล้องกับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้ันๆ  โดยให้ระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกแผน   

๑.๒  ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท้ังกิจกรรมแนะ
แนว  กิจกรรมชุมนุมต่างๆ  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากรายวิชาต่างๆ  ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

๑.๓  ผู้รับผิดชอบท้ัง  ข้อ ๑.๑  และ ๑.๒  ด าเนินการพัฒนาพร้อมกับประเมินผลและ
ปรับปรุงผู้เรียน เป็นระยะๆ  เพื่อแสดงพัฒนาการของผู้เรียน  บันทึกร่องรอยหลักฐานการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  เมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียน / ปลายปี  หรือสิ้นโครงการ / กิจกรรม  ให้มีการประเมินและ
สรุปผลบันทึกลงใน  แบบ ปพ. ๕  และระบุ  จุดเด่น  จุดด้อย  ของผู้เรียนแต่ละคน  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
พร้อมแนบข้อมูล บันทึกหลักฐานร่องรอยการประเมินและปรับปรุงประกอบส่งให้คณะกรรมการของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ของตนเอง  ได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์   

๑.๔  คณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระรวบรวมผลการประเมินท้ังหมด  และสรุปผลการ
ประเมินลงใน ใบ  แบบ  ปพ. ๕  ส่งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะของสถานศึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ังเพื่อ
ด าเนินการ ต่อไป  

  
๒.  ระดบัคณะกรรมการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  ให้มีการ

ประเมินและตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกภาคเรียน / ปี  โดยสถานศึกษา
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินและตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับช้ันละ  ๓ – ๕  คน  
ด าเนินการดังน้ี   

๒.๑  คณะกรรมการทุกระดับช้ัน   ศึกษาและท าความเข้าใจร่วมกันในเร่ืองของเกณฑ์การ
ประเมิน ระดับคุณภาพ  ตลอดจนแนวทางการประเมินท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้   

๒.๒  คณะกรรมการประเมินแต่ละระดับช้ัน  น าผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จากผู้ ปฏิบัติใน  ข้อ ๑  มาร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน  และข้อมูลจากการบันทึกร่องรอยหลักฐานท่ีแนบ
มา เป็นรายบุคคลเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  แล้วตัดสินผลการประเมิน  สรุปผลการประเมิน  บันทึกลงใน  
แบบ  ปพ. ๕  ระบุจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ส่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
เห็นชอบ  และเสนอผู้บริหารอนุมัติผลการประเมิน   

๒.๓  กรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถตัดสินผลการประเมิน  เน่ืองจากข้อมูลไม่เพียงพอ                
ให้คณะกรรมการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบ  จนสามารถตัดสินผลการประเมินได้   



-๒๙- 
 
๒.๔  นายทะเบียนนา ผลการตัดสินมาดา เนินการจัดท า  ปพ.๔  และหลักฐานการศึกษาอื่น

ท่ีเกี่ยวข้อง  และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป  
  
๓.  การประเมินการเลือ่นชัน้ / การจบหลกัสตูร  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

วิชาการ  น าผลการประเมินรายภาค / รายปี มาร่วมพิจารณาและ ตัดสินผลการเลื่อนช้ัน / จบหลักสูตร  
 
  
แนวทางในการซ่อมเสริมคณุลักษณะอันพึงประสงค์   
๑.  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะร่วมกันพิจารณาว่า  ผู้เรียนมีคุณลักษณะใดท่ีต้อง

พัฒนา ปรับปรุง   
๒.  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะก าหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพร้อม

ระยะเวลาโดย มอบหมาย  ให้ท่ีปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ด าเนินการติดตามช่วยเหลือแนะน า
การปฏิบัติงาน ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการก าหนด   

๓.  กิจกรรม ในการพัฒนาปรับปรุงผู้เรียน   
 ๓.๑  ก าหนดภาระงานหรือกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของคุณลักษณะท่ีต้องพัฒนา 

ปรับปรุง    
๓.๒  ผู้เรียนร่วมกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีต้องพัฒนาปรับปรุงท้ังในและนอก 

โรงเรียน    
๓.๓      ผู้เรียนเสนอโครงงาน / งาน  ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีต้องพัฒนาปรับปรุงให้ 

คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะเห็นชอบ   
๔.  ผู้เรียนปฏิบัติตามแนวทางท่ีคณะกรรมการก ก าหนดหรือเห็นชอบ  และรายงานผลการ

ปฏิบัติให้ท่ีปรึกษาในระบบดูแลทราบเป็นระยะๆ  พร้อมกับมีผู้รับรองผลการปฏิบัติโดยท่ีปรึกษาบันทึก
ข้อคิดเห็นใน การปฏิบัติกิจกรรมจนเสร็จสิ้นกิจกรรม   

๕.  ท่ีปรึกษาในระบบดูแล  บันทึกผลแสดงพัฒนาการคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีแสดงร่องรอย 
หลักฐานการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  รวบรวมผลการปฏิบัติส่งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์   

๖.  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะพิจารณาร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติกิจกรรมเทียบ
กับ เกณฑ์ท่ีก าหนด  แล้วประเมินและตัดสินผลการซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สรุปผลเสนอต่อคณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ  เพื่อเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติต่อไป   

๗.  นายทะเบียนวัดผลด าเนินการจัดท า   ปพ.๔  และแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



-๓๐- 
 

ส่วนที่  ๔  การพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน  คดิวิเคราะห์  และเขียน  
  
การอ่าน  คดิวิเคราะห์  และเขียน  จ านวน  ๓  ข้อ  คือ  
  
๑.  อ่านและเข้าใจ  สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลเป็นระบบ  และเขียน

เสนอความคิดได้  
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑   เขียนรายงานเร่ืองท่ีศึกษาค้นคว้าได้  
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒   ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีศึกษาค้นคว้าได้  
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓   เขียนแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านได้  
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๔   เขียนสรุปจากเร่ืองท่ีอ่านได้  
  
๒.  น าความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการอ่านไปใช้ในการแก้ปัญหา  ตัดสินใจ  คาดคะเน

เร่ืองราวหรือเหตุการณ์  และสรุปเป็นแนวปฏิบัติได้  
 ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑   ท าโครงงาน / รายงานในเร่ืองท่ีสนใจได้ตามศักยภาพ  
 ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒   น าเสนอโครงงาน / รายงานได้ตามศักยภาพ  
  ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓   เน้ือหาในการท าโครงงาน / รายงานสอดคล้องกับเรื่องท่ีเรียน  
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๔   เขียนข้ันตอนในการปฏิบัติงานได้  
  
๓.  มีความคิดสร้างสรรค์  และสามารถเขียนถ่ายทอดความคิดเพื่อการสื่อสารได้  
    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑   เขียนเร่ืองราวเชิงสร้างสรรค์ได้ตามศักยภาพ  
    ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒   เขียน / วาดภาพจากจินตนาการในเร่ืองท่ีตนสนใจได้  
 
แนวทางและวิธีการประเมิน  
การประเมินความสามารถในการอ่าน  คดิ  วิเคราะห์  และเขียน   
 
โรงเรียนจะใช้แนวทางการวัดและ การประเมินจากการปฏิบัติจริง  (Authentic  

Performance  Measurement)  จึงก าหนดแนวทางและวิธีการ ประเมินให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
น าไปใช้ในการประเมินดังน้ี   

๑.  วธิีการประเมิน    
๑.๑  ความสามารถจริงของผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมทางการเรียนรายวิชาต่างๆ  ในส่วน 

ท่ีเกี่ยวกับการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  โดยการสังเกตของครู   
 ๑.๒  มอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า แล้วเขียนเป็นรายงาน    
 ๑.๓  ผลงานเชิงประจักษ์ต่างๆ  เกี่ยวกับการอ่าน  การคิด  การวิเคราะห์  และเขียนท่ี 

รวบรวมและนา เสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน    
๑.๔  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบ  หรือเขียนเรียงความ    
๑.๕  การเขียนรายงานจากการปฏิบัติโครงงาน  
 
 
 



 
๓๑ 

  
๒.  เกณฑก์ารประเมิน  ผลงาน  :  การเขียนจากการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  
  ๒.๑  การใช้กระบวนการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ    
  ๒.๒  การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ    
   ๒.๓  ใช้กระบวนการเขียนสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ   
๓.  เกณฑ์ระดบัคณุภาพ  ความสามารถในการอ่าน  คดิ  วิเคราะห์  และเขียน  
 
เกณฑ์ระดบัคณุภาพ  :  การอ่าน        
ระดบั    
 ดีเยี่ยม  ระบุสาระของเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้องครบถ้วน  ล าดับเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง   ระบุ

   ประเด็นส าคัญของเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง  ระบุจุดมุ่งหมาย  และเจตคติ ของ 
   ผู้เขียน    

   ดี  ระบุสาระของเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้องครบถ้วน  ล าดับเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง   ระบุ
   ประเด็นส าคัญของเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง  ระบุจุดมุ่งหมาย  และเจตคติ ของ 
   ผู้เขียนไม่ครบถ้วน    

   ผ่าน  ระบุสาระของเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้องครบถ้วน  ล าดับเรื่องท่ีอ่านค่อนข้างถูกต้อง   
   ระบุประเด็นส าคัญของเรื่องท่ีอ่านได้ไม่สมบูรณ์  ระบุจุดมุ่งหมาย  และเจตคติ 
   ของผู้เขียนเพียงเล็กน้อย    

  ไม่ผ่าน  ระบุสาระของเรื่องท่ีอ่านได้ไม่ครบถ้วน  ล าดับเรื่องท่ีอ่านผิดพลาดเล็กน้อย   
   ระบุประเด็นส าคัญของเรื่องท่ีอ่านไม่ถูกต้อง  ไม่ระบุจุดมุ่งหมาย  และเจตคติ 
   ของผู้เขียน   

  
เกณฑ์ระดบัคณุภาพ  :  การคดิ  วิเคราะห์             
ระดบั    
ดีเยี่ยม  แสดงความคิดเห็นชัดเจน  มีเหตุผลระบุข้อมูลสนับสนุนท่ีน่าเช่ือถือมีความคิด    

   ท่ีแปลกใหม่  เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม     
ดี  แสดงความคิดเห็นค่อนข้างชัดเจน  มีเหตุผลระบุข้อมูลสนับสนุนมีความคิด ท่ีเป็น 
  ประโยชน์ต่อสังคมโดยสังคมรอบข้างตนเอง    
ผ่าน  แสดงความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลระบุข้อมูลสนับสนุนท่ีพอรับได้มีความคิดท่ีเป็น     
  ประโยชน์ต่อตนเอง    
ไม่ผ่าน  แสดงความคิดเห็นมีเหตุผลไม่ชัดเจน  ขาดข้อมูลสนับสนุน  มีความคิดท่ียัง    

   มองไม่เห็นประโยชน์ท่ีชัดเจน   
 
เกณฑ์ระดบัคณุภาพ  :  การเขียน             
ระดบั   
ดีเยี่ยม     มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนได้เน้ือหาสาระ  รูปแบบการเขียนถูกต้องมี  

   ข้ันตอนการเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม  ใช้ไวยากรณ์และสะกดค าถูกต้อง  
   พัฒนา ส านวนภาษาท่ีสื่อความหมายได้ชัดเจนกะทัดรัด  

 



๓๒ 
 

ดี  มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนได้เน้ือหาสาระ  รูปแบบการเขียนถูกต้อง มี  
  ข้ันตอนการเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม  ใช้ไวยากรณ์และสะกดค าผิดพลาดไม่ 

   เกิน  ๓  แห่ง  พัฒนาส านวนภาษาท่ีสื่อความหมายได้ชัดเจน  
 ผ่าน  มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนและค่อนข้างได้เน้ือหาสาระ  รูปแบบการเขียน 

   ถูกต้องมีข้ันตอนการเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม  ใช้ไวยากรณ์และสะกดคา 
   ผิดพลาดมากกวา่  ๓  แห่ง  ขาดการพัฒนาส านวนภาษาท่ีสื่อความหมายได้
    ชัดเจน  

 
 
ไม่ผ่าน  ขาดจุดประสงค์ในการเขียนและเน้ือหาสาระน้อย  ใช้ไวยากรณ์และสะกดค า  
  ผิดพลาดมาก  ขาดการพัฒนาส านวนภาษาท่ีสื่อความหมาย   
 
๔.  การสรปุผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คดิ วิเคราะห์  และเขียน    
๔.๑  ให้คิดค่าฐานนิยม  (Mode)  จากเกณฑ์การประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และ

เขียน  มาเป็นระดับคุณภาพของแต่ละรายวิชา    
๔.๒  ให้คิดค่าฐานนิยม  จากเกณฑ์การประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ของแต่ 

ละรายวิชา สรุปเป็นผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ของผู้เรียนรายบุคคล   
 
๕.  เกณฑก์ารตดัสนิความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน    
๕.๑  ระดับรายภาค    ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  อยู่ใน

ระดับคุณภาพ  ผ่าน  ข้ึนไปถือว่า  ผ่าน    
๕.๒  การเลื่อนช้ัน / จบหลักสูตร    ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และ

เขียน  ผ่านทุกรายภาค  
  
แนวทางการพฒันาและการประเมินการอ่าน  คิด วิเคราะห์  และเขียน 
  
ระดบัผูป้ฏิบตัิ  กลุ่มครผูู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้   
๑.  แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันก าหนดแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน  

คิด   วิเคราะห์  และเขียน  ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระ  และสอดคล้องกับมาตรฐานการ
อ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ท่ีสถานศึกษาก าหนด  

 ๒.  ผู้สอนทุกรายวิชาน าแนวทางท่ีก าหนดไว้ใน  ข้อ ๑  วางแผนการจัดกิจกรรมและ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง   

๓.  ผู้สอนทุกรายวิชาด าเนินการประเมินและปรับปรุงความสามารถในการอ่าน  คิด  
วิเคราะห์  และ เขียน  เป็นระยะๆ  เมื่อสิ้นภาคเรียน / ปลายปี  ประเมินผลพร้อมบันทึกร่องรอยหลักฐานใน
การพัฒนา ปรับปรุง  และรวบรวมหลักฐานการประเมินไว้ท่ีหมวดวิชาเพื่อใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ
การ ปฏิบัติงานของผู้สอน  ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส  และความยุติธรรมในการประเมิน   

๔.  บันทึกสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ลงใน   
แบบ  ปพ.๕  แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  

 



๓๓ 
  

๕.  ผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง  สมบูรณ์ของผลการประเมิน    
แต่ละ รายวิชา  แล้วสรุปผลการประเมินในระดับกลุ่มสาระลงใน  แบบ  ปพ.๕  แบบสรุปผลการอ่าน  คิด  
วิเคราะห์  และเขียน  ส่งคณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ในระดับโรงเรียนต่อไป  
กลุ่มผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาเรียนรู้  และกลุ่มผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรมในระดับ โรงเรียน  
  ๑.  วางแผนก าหนดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียนท่ี
สอดคล้อง กับกิจกรรมในภาระงานท่ีตนเองรับผิดชอบ    

 ๒.  ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาตามแผนท่ีวางไว้  และประเมินพัฒนาปรับปรุงผู้เรียนเป็น
ระยะๆ  พร้อมบันทึกร่องรอยหลักฐาน   

   ๓.  เมื่อสิ้นภาคเรียน  ให้มีการประเมินผล  และสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด ไว  ้ พร้อมให้ข้อสังเกตท่ีเป็นจุดเด่น  จุดด้อย  ของผู้เรียน  บันทึกใน  แบบ ปพ. ๕  และ
รวบรวมหลักฐาน ร่องรอยการพัฒนาปรับปรุงไว้ท่ีผู้ปฏิบัติ  เพื่อเป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติ  ส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการประเมินระดับโรงเรียนต่อไป  

 
แนวทางในการซ่อมเสริมและประเมินผลการซ่อมเสริมการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และ

เขียน   
๑.  คณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ร่วมกันพิจารณาว่าผู้เรียนมี

จุดท่ีต้อง พัฒนาปรับปรุงด้านใด  แต่งต้ังท่ีปรึกษาโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกรรมการด าเนินการ
ซ่อมเสริม  

 ๒.  ก าหนดภาระงานให้ผู้เรียนพัฒนา  ปรับปรุง  ในด้านท่ีต้องพัฒนาปรับปรุงโดย   
 ๒.๑  กรณีไม่ผ่านการประเมินการอ่าน     
๒.๑.๑  คณะกรรมการประเมินก าหนดภาระงานให้นักเรียนอ่าน  บันทึกการอ่าน พร้อมส่ง

เอกสารท่ีได้อ่านไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง  หรือกรรมการก าหนดเร่ือง  ๕  เรื่อง  ให้อ่าน  ภายในเวลาท่ี ก าหนด    
  ๒.๑.๒  คณะกรรมการประเมินผลการอ่านโดยต้ังประเด็นค าถามท่ีสอดคล้องกับ เกณฑ์
การประเมิน  ผู้เรียนตอบโดยการเขียนตอบหรือตอบปัญหาปากเปล่าก็ได้     

๒.๑.๓  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ     
๒.๑.๔  คณะกรรมการประเมินตัดสินผลการอ่านให้ผ่าน  และได้ระดับไม่เกิน  “ผ่าน”  กรณี

ท่ีซ่อมเสริมไม่ผ่านให้คณะกรรมการประเมินก าหนดให้ผู้เรียนพัฒนาตามวิธีการ  ข้อ ๒.๑.๑  ถึง  ๒.๑.๓  
จนกว่าผู้เรียนจะได้รับการตัดสิน  ผ่าน    

๒.๒  กรณีผู้เรียนไม่ผ่านการคิด  วิเคราะห์     
๒.๒.๑  คณะกรรมการประเมินก าหนดภาระงานให้ผู้เรียนไปฝึกคิด  วิเคราะห์  ใน เรื่องท่ี

สนใจภายใน  ๑  สัปดาห์     
๒.๒.๒  คณะกรรมการประเมิน  ประเมินการคิด  วิเคราะห์  โดยต้ังประเด็นค าถามท่ี 

สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน  ผู้เรียนตอบโดยการเขียนตอบ  หรือตอบปากเปล่า     
๒.๒.๓  คณะกรรมการประเมินตัดสินผลการคิด  วิเคราะห์  โดยให้ผลการประเมิน ไม่เกิน  

“ผ่าน”     
๒.๒.๔  ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่าน  ให้คณะกรรมการประเมินก าหนดให้ ผู้เรียนพัฒนา

ตามวิธีการใน  ข้อ ๒.๒.๑ – ๒.๒.๓  จนกว่าผู้เรียนจะได้รับการตัดสิน  ผ่าน    
๒.๓  กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินการเขียน  
 



๓๔ 
    

๒.๓.๑  คณะกรรมการประเมิน  ก าหนดภาระงานให้ผู้เรียนไปฝึกเขียนในเร่ืองท่ี สนใจภายใน  
๑  สัปดาห์  ภายใต้การควบคุมดูแลของครูท่ีปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือ     

๒.๓.๒  ผู้เรียนส่งผลงานการเขียนท่ีได้พัฒนาแล้วแก่คณะกรรมการประเมิน  
   ๒.๓.๓  คณะกรรมการประเมินท าการประเมินผลงานการเขียนประกอบการ สัมภาษณ์

นักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการเขียน     
๒.๓.๔  คณะกรรมการตัดสินผลการเขียนโดยให้ผลการประเมินไม่เกิน  “ผ่าน”     
๒.๓.๕  ในกรณีที่ผลการประเมินยังไม่ผ่าน  ให้คณะกรรมการประเมินก าหนดให้ ผู้เรียน

พัฒนาตามวิธีการ  ข้อ ๒.๓.๑ – ๒.๓.๔  จนกว่าผู้เรียนจะได้รับการตัดสินผ่าน    
๓.  คณะกรรมการประเมินการอ่านตัดสินผลการประเมินการอ่าน  ส่งผลการประเมินเสนอ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  และรวบรวมส่งให้ผู้บริหาร 
สถานศึกษาอนุมัติ  นายทะเบียนวัดผลบันทึกลง  ปพ.๑  และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๖ 

ส่วนที่  ๕  การประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
  

๑. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่ง
การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีก าหนดให้น้ัน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ 
ประการ ดังน้ี 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอด ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลก เปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการ พัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหา ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก เหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการสื่อสารท่ีมี ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์การคิดอย่าง 
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไป สู่การสร้าง องค์ความรู้ หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคม ได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูก ต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสาร สนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ี เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิต ประจ าวัน การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน  และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ ปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการ รู้จัก หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและ ผู้อื่น 
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะ กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน การเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๗ 

 
๒. ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะของผูเ้รียนของสถานศกึษา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประชุมแนวการส่งเสริม/พัฒนา ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินและแนวทางการประเมินสมรรถนะ 

ด าเนินการส่งเสริม/พัฒนา ควบคู่กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 

วัดประเมินผล บันทึกผล (สรุปผล) 

ประมวลผล สรุปผล 

คณะกรรมการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 

ครูผู้สอน 

ครูผู้สอน 

คณะกรรมการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ดีเย่ียม 

ดี 

ผ่าน บันทึกผล 

- ครูผู้สอน 
- ครูวัดผล 

ซ่อมเสริม 



๓๙ 
 

๓. แนวทางการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ประกอบไปด้วย ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีน้ัน
เป็นตัวแทนตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดในการพัฒนาผู้เรียน การประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนจึงควรใช้วิธีการประเมินท่ีเน้นการปฏิบัติ และบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน ไม่แยก
ประเมินต่างหาก แต่ครูผู้สอน/ผู้เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญตามท่ีหลักสูตรก าหนด
หรือไม่ จึงก าหนดแนวทางดังน้ี 
 ๓๑ เครื่องมือที่ใช้ประเมินสมรรถนะ คือ แบบประเมินสมรรถนะส าหรับครูผู้สอนประเมิน มี
ลักษณะเป็นแบบประเมินเกณฑ์คุณภาพ (Rubric) โดยเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวช้ีวัดจะมีลักษณะเป็น
เกณฑ์แบบแยกส่วน (Analytic Criteria) ซึ่งแบ่งคุณภาพออกเป็น ๔ ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับ
พอใช้หรือผ่านเกณฑ์ และระดับปรับปรุงหรือไม่ผ่านเกณฑ์ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละตัวช้ีวัด มีดังน้ี คือ 
ระดับดีเยี่ยม ได้ ๓ คะแนน ระดับดี ได้ ๒ คะแนน ระดับพอใช้หรือผ่านเกณฑ์ ได้ ๑ คะแนน และระดับ
ปรับปรุงหรือไม่ผ่านเกณฑ์ ได้ ๐ คะแนน  
 ๓๒ วิธีการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล  
  ๓.๒.๑ วิธีการประเมิน ชุดแบบประเมินน้ี เป็นการประเมินท่ีมุ่งใช้รูปแบบของการประเมิน
จาโดยครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน 
  ๓.๒.๒  การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ดังน้ี 
   ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละสมรรถนะ ผลการประเมินท่ีได้จากแหล่งประเมิน 
ต่างๆ ในแต่ละสมรรถนะจะมีคะแนนอยู่ระหว่าง ๐ – ๓  แล้วน าผลการประเมินแต่ละแหล่งมาค านวณ หาค่า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อเป็นค่าคะแนนในแต่ละสมรรถนะของผู้เรียน โดยมีระดับคุณภาพ  ของสมรรถนะ
ดังต่อไปน้ี 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสนิคณุภาพ 
ดีมาก/ผ่านข้ันสูง มีคะแนนต้ังแต่ร้อยละ ๗๕ ข้ึนไป  (ระดับ ๓) 

ดี/ผ่าน มีคะแนนระหว่างร้อยละ ๔๐-๗๔ (ระดับ ๒) 
ปรับปรุง มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ (ระดับ ๑) 

 
 ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลของสมรรถนะในภาพรวม น าคะแนนท่ีได้ในแต่ละ สมรรถนะมาค านวณหา
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของทุกสมรรถนะ (ผลรวมของคะแนนใน ทุกสมรรถนะหารด้วยจ านวนสมรรถนะ) 
และน าไปเทียบกับเกณฑ์ในการตัดสิน ดังต่อไปน้ี 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารตดัสนิคณุภาพ 
ดีเย่ียม มีผลการประเมินในระดับ ดี/ ผ่าน ครบท้ัง ๕ สมรรถนะ 

ดี มีผลการประเมินในระดับ ดี/ ผ่าน ๔ สมรรถนะ 
พอใช้ มีผลการประเมินในระดับ ดี/ ผ่าน ๓ สมรรถนะ 

ปรับปรุง มีผลการประเมินในระดับ ดี/ ผ่าน ๑-๒ สมรรถนะ 
 

 
 
 



๔๐ 
ส่วนที่  ๖  เกณฑก์ารตัดสนิการเลอืนชัน้  และเกณฑ์การจบหลักสตูร  
  
การตัดสินการเลื่อนช้ัน  ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การอ่าน  คิด  

วิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะ อันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน้ัน  ผู้สอนต้องค านึงถึงการ
พัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก  และ ต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ืองในแต่ละ
ภาคเรียนรวมท้ังสอนซ่อมเสริมผู้เรียน ให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ   

ระดบัมัธยมศึกษา   
๑)  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  

๘๐  ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชาน้ันๆ   
๒)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด  และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  คือ  

ตัวช้ีวัด ท่ีต้องผ่าน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของแต่ละรายวิชา   
๓)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 ๔)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน  และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  

ในการ อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การพิจารณา
เลื่อนช้ันในระดับมัธยมศึกษา  ถ้าหากผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย  และ สถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้  ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อน ผันให้เลื่อนช้ันได้  แต่หาก
ผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนใน ระดับช้ันท่ีสูงข้ึน  สถานศึกษา
จะต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าช้ันได้  โดยท้ังน้ีจะค านึงถึงวุฒิภาวะ และความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นส า 

 
เกณฑก์ารจบหลกัสตูรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน  ๘๑  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  

๖๖  หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา

พื้นฐาน  ๖๖  หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  ๑๑  หน่วยกิต  
๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ในระดับผ่าน  เกณฑ์การ

ประเมิน ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามท่ี สถานศึกษาก าหนด  
๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี 

สถานศึกษาก าหนด  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 
ส่วนที่  ๗ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัชาติ (National  test)  
  
 ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเป็นระดับ

มาตรฐานระดับชาติ  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุก 
ระดับช้ัน  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนจึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังน้ี   

๑.  ผู้แทนสถานศึกษาเข้ารับการประชุมช้ีแจงวิธีการด าเนินการทดสอบร่วมกับส านักงานเขต
พื้นท่ี   

๒.  จัดส่งรายช่ือคณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วยประธาน 
กรรมการ  คณะกรรมการกลาง  กรรมการควบคุมห้องสอบ  คณะกรรมการตรวจคา ตอบชนิดเขียนตอบ  
และกรรมการรับ – ส่งข้อสอบ  ส่งไปให้ส านักงานเขตพื้นท่ีเพื่อแต่งต้ัง   

๓.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการประชุมช้ีแจงคณะกรรมการด าเนินการ
ประเมิน คุณภาพตามค าสั่งจากข้อ  ๒  ถึงวิธีการด าเนินการสอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ตรงกัน  
ตามแนว ปฏิบัติในคู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อให้เกิดความยุติธรรม  และเป็นไป
ตาม การด าเนินการสอบแบบทดสอบมาตรฐานอย่างเคร่งครัด   

๔.  คณะกรรมการกลางจัดพิมพ์รายช่ือพร้อมก าหนดรหัส / เลขท่ีนักเรียนตามจ านวน
นักเรียน / ห้องเรียน  ท่ีก าหนดไว้ในคู่มือ  น าไปประกาศไว้หน้าห้องสอบแต่ละห้อง  เพื่อให้นักเรียนได้ทราบ
ว่าตนเอง เลขท่ีเท่าไร  สอบห้องท่ีเท่าใด  พร้อมติดเลขท่ีของนักเรียนไว้บนโต๊ะท่ีน่ังสอบ   

๕.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการประชุมช้ีแจงนักเรียนให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  ท้ังในด้านส่วนตัว  ระดับโรงเรียน  ระดับเขต  
และ ระดับชาติ  ควรให้ความร่วมมือ  ต้ังใจในการสอบอย่างเต็มความสามารถ  

 ๖.  กรณีท่ีนักเรียนไม่ได้รับการประเมินตามวันเวลาท่ีก าหนด  ให้สถานศึกษาแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ  ติดตาม  และประสานงานกับเขตพื้นท่ีด าเนินการประเมินให้เสร็จสิ้นภายใน  ๒  สัปดาห์  
หลังจากทราบ รายช่ือนักเรียนท่ียังไม่ได้รับการประเมิน   

๗.  เมื่อส านักงานเขตพื้นท่ีแจ้งผลการประเมินมายังสถานศึกษา  ให้น า ผลการประเมินมา
ทบทวน คุณภาพร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  กับคณะกรรมการสถานศึกษา  
และแจ้ง ผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผลและด าเนินการต่อไป  โดยเฉพาะผู้เรียนและครูผู้สอนน า ไป
พิจารณา ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองต่อไป  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๒ 
 
 

บรรณานกุรม 
  

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ; (๒๕๕๑).  เอกสารประกอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 พุทธศักราช  ๒๕๕๑  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.   

กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ). 
 .  (๒๕๕๐)  แนวทางการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  ปพ.๑   ปพ.๒  และ  ปพ.๓ 
ตามหลักสูตรการศึกษาขืนพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔.  กรุงเทพมหานคร 
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


