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คำนำ 

 หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 25๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียน มีองค์ความรู้         
ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ ปรับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ลดความซ้ำซ้อน 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยง
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน จัดเรียงลำดับความยากง่าย        
ของเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ให้มีความเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้    
โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด 
  ระเบียบโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 25๖๕  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  
ฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบหลักสูตรที่มีความสำคัญที่จะเป็นกรอบและแนวทางให้การปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในหลักสูตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 25๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551    
ทั้งในเรื่องระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการวัดผลและประเมินผล  ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงาน  
เขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  ศึกษานิเทศก์  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณะครู ผู ้ปกครอง ชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนบุคคลและ
หน่วยงานที่ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ    อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
เอกสารประกอบหลักสูตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระเบียบโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสัย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช  
25๖๕   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่จัดทำขึ้น จะเป็นประโยชน์
สำหรับครูผู้สอนและผู้ที่เก่ียวข้องให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
             นายสชุาติ แวงโสธรณ์ 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
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ระเบียบโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

 พุทธศักราช 25๖๕   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 

--------------------------------- 
 

   โดยที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
พุทธศักราช 25๖5  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  ตามคำสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ  ที่  สพฐ. 1239/2560  ลงวันที่  7  สิงหาคม   พ.ศ. 2560 เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐาน
การเรียนรู้และตั วชี้ วัด  กลุ่ มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์   
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  จึงเป็นการสมควรที่จะกำหนดระเบียบสถานศึกษา 
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 25๖๒   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ให้สอดคล้องกับคำสั่งดังกล่าว 

  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  39   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร  
ราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546   และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ   คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  และวิชาการ   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 25๖๕  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551” 
   ข้อ 2  ระเบียบนี้ใช้บังคับระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ปีการศึกษา  2565  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3  ให้ใช้ “ระเบียบโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 25๖๕  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551”  ในการวัดและประเมินผลแทนระเบียบโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช  2562  
 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 4  ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  พุทธศักราช 25๖๕ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
  ข้อ 5  ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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หมวด  1 
หลักการในการประเมินผลการเรียน 

 
  ข้อ 6  การประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการในต่อไปนี้ 

6.1 สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยเปิด 
โอกาสให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม   

6.2 การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรและจัดให้มีการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์  และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6.3 การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการผู้เรียน  ความประพฤติ  
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในการกระบวนการเรียน  
การสอน  ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 

6.4 การวัดและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ต้องดำเนินด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย  เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน
ความรู้  ความคิด  กระบวนการ  พฤติกรรมและเจตคติ  เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด  ธรรมชาติวิชา  และ
ระดับชั้นของผู้เรียน  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเที่ยงตรง  ยุติธรรม และเชื่อถือได้ 

6.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน 

6.6 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผล      
การเรียนรู้ 

6.7  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบ            
การศึกษาต่าง ๆ 

6.8  ให้สถานศึกษาจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา  เพื่อเป็นหลักฐานการ 
ประเมินผลการเรียนรู้รายงานผลการเรียน  แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
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หมวด  ๒ 
วิธีการประเมินสาระการเรียนรู้ 

   
 ข้อ  ๗  การประเมินผลสาระการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงการเรียน  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

  ๗.๑  แจ้งให้ผู้เรียนทราบตัวชีว้ัดชั้นปี วิธีการประเมินผลการเรียนรู้เกณฑ์การผ่านตัวชี้วัด   
ชั้นปี และเกณฑ์ข้ันต่ำของการผ่านรายวิชา ก่อนสอนรายวิชานั้น 

 ๗.๒  ประเมินผลก่อนเรียน เพ่ือศึกษาความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนประเมินผลระหว่างเรียน  
เพ่ือตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุตามตัวชี้วัดรายปี เพ่ือจัดการสอนซ่อมเสริม  และเพ่ือนำ
คะแนนจากการวัดและประเมินผลไปรวมกับการวัดผลปลายปี  โดยให้วัดและประเมินตามตัวชี้วัดรายปี   
การวัดผลและประเมินผลระหว่างเรียน โดยวัดและประเมินผลระหว่างเรียนเป็นระยะ ๆ  โดยให้สถานศึกษา
ใช้ตัวชี้วัดในหลักสูตรเป็นเป้าหมายในการประเมิน 
  ๗.๓  วัดผลระหว่างเรียน  ปลายภาค และปลายปี เพ่ือตรวจสอบผลการเรียน ตัดสินแบบ
ได้ – ตก ให้ใช้ระดับผลการเรียน โดยวัดให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปีที่สำคัญตามท่ีหลักสูตร
สถานศึกษากำหนด 

ข้อ  ๘  การตัดสินผลการเรียน ให้นำคะแนนระหว่างเรียน  รวมกับคะแนนปลายภาค ได้คะแนน
รวมปลายปี  แล้วตัดสินผลการเรียน 

ข้อ  ๙  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน เทียบกับช่วงร้อยละของคะแนน ในแต่ละรายวิชา 
 กำหนดระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 ช่วงคะแนน  ๘๐ – ๑๐๐ ระดับผลการเรียน  ๔  หมายถึง     ผลการเรียนดีเยี่ยม 
 ช่วงคะแนน  ๗๕ - ๗๙    ระดับผลการเรียน  ๓.๕ หมายถึง     ผลการเรียนดีมาก 
 ช่วงคะแนน  ๗๐ - ๗๔  ระดับผลการเรียน  ๓ หมายถึง     ผลการเรียนดี 
 ช่วงคะแนน  ๖๕ - ๖๙   ระดับผลการเรียน  ๒.๕ หมายถึง     ผลการเรียนค่อนข้างดี 
 ช่วงคะแนน  ๖๐  - ๖๔   ระดับผลการเรียน  ๒ หมายถึง     ผลการเรียนปานกลาง 
 ช่วงคะแนน  ๕๕ - ๕๙   ระดับผลการเรียน  ๑.๕ หมายถึง     ผลการเรียนพอใช้ 
 ช่วงคะแนน  ๕๐ - ๕๔    ระดับผลการเรียน  ๑ หมายถึง     ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 
  ช่วงคะแนน    ๐ - ๔๙     ระดับผลการเรียน  ๐ หมายถึง     ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ 
 ข้อ  ๑๐  ให้ใช้อักษรแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมีเงื่อนไขในแต่ละรายวิชาดังนี้ 
   “ผ”     หมายถึง    ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีเวลาเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่ละปี และผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรม
ที่สถานศึกษากำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจุดประสงค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   “มผ”     หมายถึง    ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 
ร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่ละปี และไม่ผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมที่สถานศึกษา
กำหนด 
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หมวด  ๓ 
การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 

 

 ข้อ  ๑๑  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ผู้เรียนทุกคนจะต้อง
ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ผ่านรายชั้น
ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

๑๑.๑  ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ กำหนดมาตรฐานและแนวทาง 
การประเมิน เกณฑ์การตัดสิน และแนวดำเนินการซ่อมเสริมปรับปรุงผู้เรียนให้เหมาะสมกับระดับชั้น 
  ๑๑.๒   ให้มีคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
มีหน้าที่จัดทำเครื่องมือประเมิน สรุปรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง และตัดสินผลการประเมิน 
  ๑๑.๓   คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนดำเนินการ
ประเมิน และสรุปผลการประเมินของผู้เรียน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
และเสนอผู้บริหารอนุมัติผลต่อไป 

๑๑.๔  ให้ประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องให้ทราบจุดประสงค์ของ             
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
  ๑๑.๕  ให้ประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เมื่อผู้เรียนสิ้นสุดการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นรายปีของแต่ละชั้นในระดับประถมศึกษา  
 ข้อ ๑๒   เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนให้ตัดสินเป็นรายปีในระดับ
ประถมศึกษา โดยให้ตัดสินผลเป็น 3 ระดับ คือ  ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน  และกรณีท่ีไม่ผ่านให้สถานศึกษา
ดำเนินการซ่อมเสริม 
 ข้อ ๑๓   นำผลการประเมินเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
และเสนอผู้บริหารอนุมัติผลการตัดสินการผ่านปลายปี  และการผ่านระดับชั้นต่อไป 
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หมวด  ๔ 
การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 ข้อ ๑๔   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับการ 
ประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  จึงจะได้รับการพิจารณาให้ขึ้นชั้น เป็นการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
กำหนดเป็นลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๔.๑  ให้มีคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือกำหนด
แนวทาง เป้าหมาย กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เกณฑ์การประเมิน และปรับปรุงซ่อมเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑๔.๒  ให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งในและนอกห้องเรียน ในห้องเรียน
ให้ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินผู้เรียน นอกห้องเรียนให้ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
ประเมินผู้เรียนเป็นระยะๆ เพ่ือให้มีการสั่งสมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ๑๔.๓  ให้มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีจะประเมิน 
  ๑๔.๔  ให้ครูประจำรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือวินิจฉัย พิจารณา
ตัดสินผลการประเมินและเสนอผู้บริหารอนุมัติผลการตัดสินการผ่านรายปีต่อไป 
  ๑๔.๕  ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้บันทึกข้อมูล “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน”
และรายงานให้ผู้ปกครองทราบ 
  ๑๔.๖  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้จัดกิจกรรมซ่อมเสริมเพ่ือปรับปรุงแก้ไข     
เช่น จัดกิจกรรมคุณความดี กิจกรรมจิตอาสา หรือบำเพ็ญประโยชน์เพ่ิมเติมตามแนวทางที่สถานศึกษา
กำหนด 
  ๑๔.๗  ให้ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบจุดประสงค์ของการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  ๑๔.๘  ผู้เรียนที่ไม่ได้รับการประเมินผลรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะไม่ได้รับการ 
อนุมัติให้จบหลักสูตร จนกว่าจะได้รับการประเมินให้เรียบร้อยเสียก่อน 
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หมวด ๕ 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 ข้อ ๑๕   กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่ งให้ผู้ เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  
พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้าง 
ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพ่ือสังคม 
สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ผู้เรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้ครบตามที่สถานศึกษากำหนดจึงจะได้รับตัดสินให้ผ่านช่วงชั้น การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มีแนวทางการประเมินให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๕.๑  ให้มีคณะกรรมการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กำหนดเกณฑ์การประเมินและ 
แนวดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑๕.๒  ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม เป็นผู้ประเมินกิจกรรมของ
ผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมและเวลาเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมด้วยวิธีหลากหลาย 
เป็นรายปี  สำหรับการบริการสังคมและจิตสาธารณะ ( IS๓)  ที่จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วน 
ของกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  มุ่งเน้นให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเองไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  สังคมโลก  ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามวัตถุประสงค์   
ของการจัดกิจกรรมเป็นระยะ ๆ  และประเมินระดับคุณภาพผู้เรียนตามกรอบสาระการเรียนรู้ (IS๓)           
เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครบตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมหรือสิ้นภาคเรียน  เพ่ือสรุปผลการ
ประเมินเป็น ผ่าน / ไม่ผ่าน และนำข้อมูลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑๕.๓  ให้คณะกรรมการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปและประเมินผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เพ่ือตัดสินตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดทุกชั้นเรียน และนำเสนอ     
ผลการประเมินให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  ๑๕.๔  ให้ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบวัตถุประสงค์ของ         
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑๕.๕  การให้ระดับผลการเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ระดับผล           
การประเมินเป็น  “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 
  ๑๕.๖  ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด กรณีที่ ไม่ผ่าน    
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเข้ารับการซ่อมเสริมในส่วนที่ไม่ผ่าน หรือเลือกกิจกรรมใหม่        
จนครบทุกกิจกรรม ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
  ๑๕.๗  รายงานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ                           
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หมวด  ๖ 
การตัดสินผลการเรียน 

 
 ข้อ ๑๖    หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ได้กำหนดโครงสร้าง เวลาเรียน  มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดการ
อ่ าน  คิ ด วิ เค ร าะห์  แ ล ะ เขี ย น   คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ งป ระส งค์ แ ล ะกิ จ ก ร รม พั ฒ น าผู้ เรี ย น  
ที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ   โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
จึงกำหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนให้ถือปฏิบัติ ดังนี้  
   ๑๖.๑  การตัดสินผลการเรียน  หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 กำหนดหลักเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียน ดังนี้ 
    ๑)  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   ๒)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด ทุกผลการเรียนรู้  และผ่านเกณฑร์้อยละ 5๐ 
ขึ้นไป 
   ๓)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
   ๔)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่าน ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑๖.๒  การให้ระดับผลการเรียน หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 กำหนดหลักเกณฑ์
การให้ระดับผลการเรียน ดังนี้ 
   ๑)  การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ระดับผลการเรียน  
๘ ระดับ โดยพิจารณาตัดสินว่าผู้เรียนผ่านเกณฑ์สาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ให้ได้
ระดับผลการเรียน “๑” ถึง “๔” เท่านั้น 
   ๒)  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ให้ระดับผลการประเมินเป็น“ดีเยี่ยม” “ ดี” หรือ “ผ่าน” และมีผลการตัดสินเป็น “ผ่าน” 
   ๓)  การตัดสินผลการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดและให้ผลการประเมิน
เป็น “ผ่าน”  และ “ไม่ผ่าน” 
  ๑๖.๓  การเลื่อนชั้น  หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  กำหนดเกณฑ์การเลื่อนชั้น คือ 
   ๑)  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   ๒)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด  ทุกผลการเรียนรู้ และผ่านไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดทั้งหมด 
   ๓)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา   
   ๔)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านในการอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑๖.๔  การเรียนซ้ำชั้น  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหา  
ต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น  สถานศึกษาตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึง 
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วุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ผู้เรียนที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การอนุมัติเลื่อนชั้นเรียน สถานศึกษาต้องจัดให้เรียนซ้ำชั้น 
  ในกรณีที่ผู้เรียนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  คณะกรรมการด้านการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษาอาจใช้ดุลพินิจให้เลื่อนชั้นได้  หากพิจารณาเห็นว่า 
   ๑)  ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐  อันเนื่องจากสาเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัย        
แต่มีคุณสมบัติตามข้ออ่ืน ๆ ครบถ้วน 
   ๒)  ผู้เรียนผ่านมาตรฐาน  ตัวชี้วัด  และผลการเรียนรู้ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา
กำหนดในแต่ละรายวิชา แต่พิจารณาเห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษาถัดไปและมีคุณสมบัติ
ข้ออ่ืน ๆ ครบถ้วน 
   ๓)  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  มีผลการประเมินกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอยู่ใน
เกณฑ์ผ่าน 
  ๑๖.๕  การสอนซ่อมเสริม  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นการให้
โอกาสแก่ผู้เรียนได้มีเวลาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น  การสอนซ่อมเสริมสามารถดำเนินการได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
   ๑)  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ต้องจัดการ
สอนซ่อมเสริม  ปรับความรู้/ทักษะพ้ืนฐาน 
   ๒)  การประเมินระหว่างเรียน  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทักษะกระบวนการ     
หรือเจตคติ/คุณลักษณะ ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด   
   ๓)  ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์/หรือต่ำกว่าเกณฑ์การประเมิน  ต้องจัดการสอน 
ซ่อมเสริมก่อนจะให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว 
   ๔)  ผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 
  ๑๖.๖  หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 กำหนดเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา คือ 

๑)  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
๒)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานระดับ “ผ่านเกณฑ์” ขึ้นไป  
๓)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน”  ขึ้นไป                   
๔)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน”  ขึ้นไป       

  5)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินในระดับ “ผ่าน” 
ทุกกิจกรรม 
   ๑๖.7  การให้ระดับผลการเรียน  หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  
กำหนดหลักเกณฑ์การให้ระดับผลการเรียน ดังนี้ 
 ๑)  การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ระดับผลการเรียน  
๘ ระดับ พิจารณาตัดสินว่าผู้เรียนผ่านเกณฑ์สาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ให้ได้ระดับ 
ผลการเรียน “๑” ถึง “๔” เท่านั้น   
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 ๒)  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ให้ระดับผลการประเมินเป็น “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่าน” และมีผลการตัดสินเป็น “ผ่าน”  
    ๓)  การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดและให้ผลการประเมิน
เป็น “ผ่าน”  และ “ไม่ผ่าน” 
 16.8  ตัวอักษรแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      “ผ”  หมายถึง     ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
     “มผ”    หมายถึง    ไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
       ๑๖.9  การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”   จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่ผู้เรียน
สอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวให้และให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง  ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในปีการศึกษานั้น   
   ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ เดือน 
    ๑๖.๑0  การเปลี่ยนผลการเรยีน “มผ”  ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้ 
    ในกรณีที่ผู้ เรียนได้ผลการเรียน “มผ”  สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำ
กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ อย่างใด
อย่างหนึ่งจนครบตามเวลาที่กำหนด หรือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องปรับปรุงแก้ไข แล้วจึง
เปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ”  เป็น “ผ”  ทั้งนี้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น  ยกเว้น 
มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  
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หมวด ๗ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 

 ข้อ ๑7   สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้จากสถานศึกษาได้  
ในกรณีการย้ายสถานศึกษา  การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การละทิ้งการศึกษาและขอ 
กลับเข้ารับการศึกษาต่อ  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากนี้ยังสามารถ
เทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้ อ่ืน ๆ  เช่น  สถานประกอบการ  สถาบัน 
ทางศาสนา  สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ  การศึกษาโดยครอบครัว    
 การเทียบโอนผลการเรียนสามารถดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรก   
ที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นนักเรียน  ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษา
ต่อเนื่องในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน การพิจารณาการเทียบโอนให้ดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑7.๑  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้  ความสามารถ 
ของนักเรียนในด้านต่าง ๆ  
  ๑7.๒  พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์  
  ๑7.๓  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 
  ๑7.๔  ในกรณีมีเหตุผลจำเป็นระหว่างเรียน  นักเรียนสามารถแจ้งความจำนงขอไปศึกษา 
บางรายวิชาในสถานศึกษา/สถานประกอบการอ่ืน  แล้วนำมาเทียบโอนได้  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 
  ๑7.๕  การเทียบโอนผลการเรียนให้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอน 
จำนวน ๓ คน  
  ๑7.๖  การเทียบโอนให้ดำเนินการดังนี้ 
   ๑)  กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน ให้นำรายวิชาที่มีตัวชี้วัด/
มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
   ๒)  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์  ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน  
(ถ้ามี)  โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและให้ระดับผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับ 
เทียบโอน 
   ๓)  กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  ให้ดำเนินการ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
  ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและ  
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
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หมวด  ๘ 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 
   ข้อ ๑8   ระเบียบโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตาม
หลักสู ตรโรงเรียนกาฬสินธุ์ พิ ทยาสั ย  พุทธศักราช  2565 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 กำหนดให้มีเอกสารประเมินผลการเรียนต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนด ดังต่อไปนี้ 
   ๑8.๑  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ประกอบด้วย 
            ๑)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
        2)  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
      ๑8.๒  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด 
            1)  แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) 
            2)  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน (ปพ.6) 
             3)  ระเบียนสะสม (ปพ.8)              

        4)  ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 



 15 
 

หมวด  ๙ 
บทเฉพาะกาล 

  
 ข้อ  19  ให้ใช้ระเบียบโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตาม
หลักสู ตรโรงเรียนกาฬสินธุ์ พิ ทยาสั ย  พุทธศักราช  2565 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษ า 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551   กับผู้เรียนในปีการศึกษา 2565   
 ข้อ  ๒0  การเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบนี้ ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา แล้วเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเพื่อประกาศใช้ต่อไป 
  

ประกาศ  ณ  วันที่   15   เดอืน มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕65 
 

  
                                     ……………….......……………….  
                     (นายสุชาติ  แวงโสธรณ์) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
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