
 
 

 
 

 
 
 
 

ระเบียบโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

หลักสูตรโรงเรียนพรุพีพิทยาคม พ.ศ. 2553 
(ปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551 

 
 
 
 
 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

คำนำ 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  ได้จัดทำหลักสูตรโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ขึ้นใช้ในปีการศึกษา 2553  

(ปรับปรุง พ.ศ.2563) โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่ใช้แนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard – based Currilculum) ระเบียบโรงเรียนพรุพีพิทยา
คม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน หลักสูตรโรงเรียนพรุพีพิทยาคม พ.ศ 2553 (ปรับปรุง พ.ศ.2563) 
เป็นเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ซ่ึงเป็น เอกสารหนึ่งที่จะ
ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนจึงได้จัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน หลักสูตรโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
พ.ศ 2553 (ปรับปรุง พ.ศ.2563) เพ่ืออธิบายขยายความให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  ผู้เรียน
และผู้เกี่ยวข้อง  มีความเข้าใจที่ชัดเจน  ตรงกันรวมทั้งร่วมกันรับผิดชอบ และทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  
เอกสารประกอบด้วย 3 ตอนคือ 

ตอนที่  1     ระเบียบโรงเรียนพรุพีพิทยาคมว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน หลักสูตร
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม พ.ศ 2553 (ปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ตอนที่  2     แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  หลักสูตรโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 พ.ศ 2553 (ปรับปรุง พ.ศ.2563)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

ตอนที่  3     ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนจัดทำ 
 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารระเบียบว่าด้วยการวัด  และประเมินผลการเรียนรู้
สถานศึกษา  โรงเรียนพรุพีพิทยาคม /พุทธศักราช  2551  คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายที่จะช่วย
สร้างความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติการวัดและประเมินผลผู้เรยีนเป็นแนวทางเดียวกันและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  ส่งผลให้พัฒนาผู้เรียนได้ตามหลักการ  เจตนารมณ์  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ต่อไป 
 
 
 
          คณะผู้จัดทำ 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

คำนำ 
ตอนที่  1 ระเบียบโรงเรียนพรุพีพิทยาคมว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

หลักสูตรโรงเรียนพรุพีพิทยาคม พ.ศ.2553 (ปรับปรุง พ.ศ.2563) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551   

ตอนที่  2 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรโรงเรียนพรุพีพิทยาคม พ.ศ.2553  
  (ปรับปรุง พ.ศ.2563) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551   
ตอนที่  3 ประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการสอบแก้ตัว 
ตอนที่  4 แนวปฏิบัติการขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน ที่โรงเรียนจัดทำ 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 

- คำสั่งแต่งต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ตอนที่ 1 

  
 
 

ระเบียบโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน 

หลักสูตรโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  พ.ศ. 2553  
(ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศักราช  2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบสถานศึกษา 
ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนหลักสูตรโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  พ.ศ. 2553 (ปรับปรุง 2564) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
--------------------------------- 

 โดยที่โรงเรียนพรุพีพิทยาคม   ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
2551  ตามคำสั่งกระทรวงศึกษา  ที่  สพฐ.  283/2551  ลงวันที่  11  กรกฎาคม   พ.ศ2551   เรื่อง  ให้ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พุทธศักราช   2551   จึงเป็นการสมควรที่จะกำหนดระเบียบ
สถานศึกษาว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนหลักสูตรโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  พ.ศ. 2553 (ปรับปรุง 
2564)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551    ให้สอดคล้องกับคำสั่งดังกล่าว 
 ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  39   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546   และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และ
วิชาการ   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้   
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน
หลักสูตรโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  พ.ศ. 2553 (ปรับปรุง 2563)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551 ” 
  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา  2553  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบ   ข้อบังคับ    หรือคำสั่งอ่ืนใด   ในส่วนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4  ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  พ.ศ. 2553 
 ข้อ 5  ให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวด  1 
หลักการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 

 ข้อ 6  การประเมินผลการเรียน  
ให้เป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้ 

6.1  สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 



6.2  การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่
กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 

6.3  การประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน  การ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน 

6.4  การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ต้องดำเนินด้วย
วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติของวิชาและระดับช่วงชั้น 

6.5  ให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น 
6.6  ให้มีการประเมินความสามารถของผู้เรียน  ในการอ่าน คิด  วิเคราะห์และเขียนในแต่ละ

ช่วงชั้น 
6.7  ให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ  ในแต่ละช่วงชั้น 
6.8  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตรวจสอบผลการประเมินการเรียนได้ 
6.9  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษา  และรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 

 

หมวด 2 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

 
 ข้อ 7  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    

เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ
ความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน   ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน    
เพ่ือนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ประกอบด้วย 

7.1  การประเมินระดับช้ันเรียน    เป็นการวัดผลและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการเรียนรู้   
ผู้สอนดำเนินการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่ตนสอน  ในการประเมินเพ่ือ
พัฒนา  ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ต่าง  ๆ  เช่น  การซักถาม  การสังเกต   การตรวจการบ้าน  การแสดงออกในการปฏิบัติผลงาน  การแสดง
กิริยาอาการต่าง  ๆ  ของผู้เรียนตลอดเวลาที่จัดกิจกรรม  เพ่ือดูว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุ
ตัวชี้วัดเพียงใดแล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะ  ๆ  อย่างต่อเนื่อง 

การประเมินเพ่ือตัดสินเป็นการตรวจสอบ ณ จุดที่กำหนด  แล้วตัดสินว่าผู้เรียน มีผล
อันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่  และมากน้อยเพียงใด  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ
คะแนนของหน่วยการเรียนรู้  หรือของการประเมินผลกลางภาค  หรือปลายภาคตามรูปแบบการประเมินที่
สถานศกึษากำหนด   ผลการประเมินนอกจากจะให้เป็นคะแนนหรือระดับผลการเรียนแก่ผู้เรียนแล้ว  ต้อง
นำมาเป็นข้อมูลใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปอีกด้วย 



7.2  การประเมินระดับสถานศึกษา   เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/
รายภาค   ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน   การอนุมัติผลการเรียน   การตัดสินการเลื่อนชั้น   และเป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่  ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับ
การพัฒนาในด้านใด  รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ
และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูล  และสารสนเทศเพ่ือการ
ปรับปรุงนโยบาย  หลักสูตร  โครงการ  หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  และรายงานผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน 

 
7.3  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา   เป็นการประเมนิคุณภาพผู้เรียนในระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถ
ดำเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานซึ่งจัดทำและดำเนินการ
โดยเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 

7.4  การประเมินระดับชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้ารับการประเมินผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการ
เทยีบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ  เพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  
ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ  ข้างต้น  เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ  
ทบทวน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ  
ปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริมสนับสนุน  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่าง
บุคคลที่จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ  ได้แก่  กลุ่มผู้เรียนทั่วไป  กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ   กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียน
ที่ปฏิเสธโรงเรียน  กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุ่มผู้เรียนที่พิการทางร่างกายและ
สติปัญญา  เป็นต้น  ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้
ทันท่วงที   อันเป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน 

ข้อ 8  แนวดำเนินการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 



           เพ่ือให้การวัดและการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  มีการดำเนินการตามหลักการกระจายอำนาจ มีการประเมินผู้เรียน
ตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียน  มีการตรวจสอบและกำกับติดตามประเมินคุณภาพการประเมินผล
การเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของ
สถานศึกษา ดังนี้ 

8.1  สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กำหนดรูปแบบ  ระบบและระเบียบประเมินผลของ
สถานศึกษา  เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 

8.2  สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษากำหนด
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ ช่วง
ชั้น  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมาตรฐาน  การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน  เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการ
วัดและการประเมินผลการเรียนรู้รายภาค  

8.3  คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มสาระ  ให้ความเห็นชอบของรูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ 
สำหรับการประเมิน และผลการตัดสินการประเมินผลการเรียนรายวิชาของผู้สอน 

8.4  ผู้สอนจัดการเรียนการสอน  ตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนและประเมินสรุป
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริง  โดยนำผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ    ไปใช้เป็นข้อมูลรวมกับการประเมินปลายภาค 

8.5  หัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติผลการเรียน  ปลายภาคและการผ่านช่วงชั้นสถานศึกษา  
จัดทำรายงานผลการดำเนินการประเมินผลการเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา  เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ข้อ 9   การประเมินผลการเรียนในด้านต่าง ๆ   ประกอบด้วย 

9.1  การประเมินผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายวิชา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
ซึ่งสถานศึกษาวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  การประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา       ให้ตัดสินผล
การประเมินเป็นระดับผลการเรียน  8  ระดับ  ดังต่อไปนี้ 
   “  4  ”          หมายถึง  ผลการเรียนดีเยี่ยม 
   “ 3.5 ”       หมายถึง        ผลการเรียนดีมาก 
     “  3  ”           หมายถึง  ผลการเรียนดี 
   “ 2.5 ”         หมายถึง      ผลการเรียนค่อนข้างดี 
   “  2  ”           หมายถึง      ผลการเรียนปานกลาง 
   “ 1.5 ”        หมายถึง      ผลการเรียนพอใช้ 
   “  1  ”           หมายถึง       ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 



   “  0  ”           หมายถึง      ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ 
ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับได้  ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผล

การเรียน  ดังนี้   
“ มส  ”  หมายถึง  ผู้เรียนไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาค 

เรียนเนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 
80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา  และไม่ได้รับ
การผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
 

   “ ร  ”        หมายถึง     รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้   
เนื่องจากไม่มีข้อมูลผลการเรียนรายวิชานั้น 
ครบถ้วน  ได้แก่  ไม่ได้วัดผลระหว่างภาค 
เรียน/ปลายภาคเรียน  ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมาย
ให้ทำ  ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผล
การเรียน  หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ประเมินผล
การเรียนไม่ได้ 

9.2  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นการประเมินพัฒนาทางด้านคุณธรรม  
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ตามคุณลักษณะที่สถานศึกษากำหนด  การ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   จะประเมินเป็นรายคุณลักษณะทุกภาคเรียน  และตัดสินผลการประเมิน
เป็น  4  ระดับ  ดังต่อไปนี้ 

 
   “  ดีเยี่ยม  ”     หมายถึง     ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย 

และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เพ่ือประโยชน์สุข
ของตนเองและสังคม  โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินระดับดีเยี่ยม  จำนวน  5  -  8 
คุณลักษณะ   และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ำกว่าระดับดี 

“  ดี  ”            หมายถึง     ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคมโดย
พิจารณาจาก 

1.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  
จำนวน 1 – 4  คุณลักษณะ  และไม่มี



คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่า
ระดับดี  หรือ 
2.  ได้ผลการประเมินระดับดี  ทั้ง  8 
คุณลักษณะ หรือ 
3.  ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 
จำนวน  5 – 7 คุณลักษณะ  และมีบาง
คุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับ
ผ่าน 

       “  ผ่าน  ”        หมายถึง     ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ 
เงื่อนไขท่ีสถานศึกษากำหนด  โดยพิจารณาจาก 

1.  ได้ผลการประเมินระดับผ่าน    ทั้ง 
8 คุณลักษณะ  หรือ 

        2.  ได้ผลการประเมินระดับดี   
จำนวน 1 – 4 คุณลักษณะ  และ
คุณลักษณะที่เหลือได้ผลการประเมิน
ระดับผ่าน  

     “  ไม่ผ่าน  ”    หมายถึง    ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด  โดยพิจาณา
จากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ตั้งแต่  1 
คุณลักษณะขึ้นไป 

9.3  การประเมินความสามารถ  อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน  เพ่ือการเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษา  สถานศึกษาจึงกำหนดและตัดสินผลการประเมินเป็น  4  ระดับ  ดังต่อไปนี้ 
   “  ดีเยี่ยม  ”     หมายถึง     มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  
                                                                     คิดวิเคราะห์  และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่ 

เสมอ 
 

   “  ดี  ”            หมายถึง     มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  
                                                 คิดวิเคราะห์  และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ 

ยอมรับ 
   “  ผ่าน  ”        หมายถึง     มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  

คิดวิเคราะห์  และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับแต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 



   “  ไม่ผ่าน  ”    หมายถึง    ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการ 
อ่านคิดวิเคราะห์  และเขียนหรือถ้ามีผลงาน   
ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

9.4  การประเมินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นการประเมินความสามารถและ
พัฒนาการของผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียในแต่ละภาคเรียน  ตามเกณฑ์ของแต่ละ กิจกรรม
และตัดสินผลการประเมินเป็น  2  ระดับ  ดังนี้ 
                       “  ผ  ”      หมายถึง     ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 

            “ มผ  ”      หมายถึง     ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษากำหนด 

9.5  การตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงช้ัน  เป็นการนำผลการประเมินในข้อ 9.1 ถึง 9.4     
มาประมวลสรุปเพื่อตัดสินให้ผู้เรียนผ่านช่วงชั้นต่าง ๆ ตามเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนแต่ละช่วงชั้น 
  

หมวด 3 
การตัดสินผลการเรียน 

 
ข้อ  10  การตัดสินผลการเรียน    

กำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน
ดังนี้ 

10.1  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ  

10.2  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
10.3  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
10.4  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดใน

การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ข้อ 11  การเปลี่ยนผลการเรียน     

ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
11.1  การเปลี่ยนระดับผลการเรียนจาก “ 0 ”  ให้ครูผู้สอนดำเนินการพัฒนาผู้เรียน  โดย

จัดสอนซ่อมเสริม  ปรับปรุง  แก้ไขผู้เรียนในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้วประเมินด้วย



วิธีการที่มีประสิทธิภาพ จนผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินและให้ระดับผลการเรียนใหม่ ให้ได้ระดับผล
การเรียนไม่เกิน “ 1 ”  ตามเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากำหนด  ทั้งนี้  ให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน  2  ครั้ง    ถ้าผู้เรียน
ไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนด  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณา
ขยายเวลาออกไปอีก  1  ภาคเรียน   สำหรับภาคเรียนที่  2   ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 

ถ้าสอบแก้ตัว  2  ครั้งแล้ว  ยังได้ระดับผลการเรียน “ 0 ” อีก   ให้สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน  โดยปฏิบัติดังนี้ 
     (1)   ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 
    (2)   ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  ให้เรียนซ้ำหรือ
เปลี่ยนรายวิชาใหม่   

 11.2  การเปลี่ยนผลการเรียนจาก  “ ร ”   ให้ผู้เรียนดำเนินการแก้ไข  “ ร “   ตามสาเหตุ  
เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ 0 -  4 ) 
  ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการแก้ไข  “ ร ”  กรณีท่ีส่งงานไม่ครบ   แต่มีผลการประเมินระหว่าง
เรียนและปลายภาคให้ผู้สอนนำข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน   ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก้  “ ร ”  ออกไปอีกไม่เกิน  1  ภาคเรียน   สำหรับภาคเรียนที่  2  ต้อง
ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น   เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ำ  หากผลการเรียนเป็น “ 0 ”   
ให้ดำเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 

11.3 การเปลี่ยนผลการเรียน  “ มส ”   มี  2  กรณี    
1) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน  “ มส ”  เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  80 แต่มี

เวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  60   ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น   ให้ครูผู้สอนจัดให้เรียนเพ่ิมเติมโดยใช้ชั่วโมง
สอนซ่อมเสริม   หรือใช้เวลาว่าง  หรือใช้วันหยุด  หรือมอบหมายงานให้ทำ   จนมีเวลาเรียนครบตามที่
กำหนดไว้สำหรับวิชานั้น  แล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ   ผลการแก้   “ มส ” ให้ได้ระดับผลการ
เรียนไม่เกิน  “ 1 ”   การแก้   “ มส ”  กรณีนี้ให้กระทำให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มา
ดำเนินการแก้  “ มส ”  ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ำ  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย   ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก้  “ มส ”  ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน  แต่เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว  ให้
ปฏิบัติดังนี้ 

(1)  ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 
(2)  ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  ให้เรียนซ้ำ

หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ 
   2) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “ มส ” เพราะมีเวลาน้อยกว่าร้อยละ  60  ของเวลา
เรียนทั้งหมด  ให้ดำเนินการดังนี้   

(1)   ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 



(2)   ถา้เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาให้เรียนซ้ำ
หรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่   
    ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผล
กาเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด 

 การเรียนซ้ำรายวิชา    ผู้เรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวแล้ว  2  
ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน   ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น  ทั้งนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัด
ให้เรียนซ้ำในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม  เช่น  พักกลางวัน  วันหยุด  ชัว่โมงว่างหลังเลิก
เรียน   ภาคฤดูร้อน   เป็นต้น 

ในกรณีภาคเรียนที่  2 หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส” ให้ดำเนินการ
ให้เสร็จสิ้น  ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน  เพ่ือแก้ไข
ผลการเรียนของผู้เรียนได้  ทั้งนี้หากสถานศึกษาใดไม่สามารถดำเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้ ให้สำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา/ต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาประสานงานให้มีการดำเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อ
แก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน 

11.4  การเปลี่ยนผล “มผ”   กรณีท่ีผู้เรียนได้ผล “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริม 
ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็น 
“ผ” ได ้ทั้งนี ้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้น ๆ   ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน  1 ภาคเรียน   สำหรับภาคเรียนที่  2  ต้องดำเนินการให้
เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น                       

ข้อ 12   การเลื่อนชั้น     
เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
12.1   รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตาม 

เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
12.2   ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

กำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
12.3   ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ำกว่า  1.00   
ทั้งนี ้ รายวิชาใดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับ

การแก้ไขในภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้สำหรับภาคเรียนที่  2 ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น                    
ข้อ 13  การสอนซ่อมเสริม     

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551กำหนดให้สถานศึกษาจัดสอน
ซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีท่ีผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ  



กระบวนการหรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อม
เสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  การสอนซ่อมเสริมสามารถดำเนินการได้ในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพ้ืนฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควร 
จัดการสอนซ่อมเสริมปรับความรู้/ทักษะพ้ืนฐาน 

2) ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะ 
ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหว่างเรียน 

3) ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “๐” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว 
4) กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน 

เพ่ือแก้ไขผลการเรียน  ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
ข้อ 14  การเรียนซ้ำชั้น     

ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้น   ที่
สูงขึ้น  สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ท้ังนี้ ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

การเรียนซ้ำชั้น มี  2 ลักษณะ คือ 
1) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ำกว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่า 

จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
2) ผู้เรียนมีผลการเรียน  0 ,  ร  และ มส  เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียน 

เรียนในปีการศึกษานั้น 
       ทั้งนี ้หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง  2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้ง 

คณะกรรมการพิจารณา  หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ำชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผล
การเรียนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ำชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการ
เรียน 

ข้อ 15   เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงช้ันและจบหลักสูตรสถานศึกษา 
15.1  เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมโดยเป็นวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิตและ
รายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษากำหนด  

(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 



(3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์
การประเมิน ตามที่สถานศึกษากำหนด 

(4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์   การ
ประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 

(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน  ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด      

15.2  เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต 

และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษากำหนด  
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น

รายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยว่า 36 หน่วยกิต 
(3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์

การประเมิน ตามที่สถานศึกษากำหนด 
(4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ตามที่สถานศึกษากำหนด 
(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ตามที่สถานศึกษากำหนด 
 

หมวด 4 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 
ข้อ 16   ให้สถานศึกษาจัดให้มีเอกสารการประเมินผลการเรียน    ต่าง ๆ ดังนี ้

16.1  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1)   
เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรม

ต่างๆ  ที่ได้เรียนในแต่ละช่วงชั้นของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อให้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพ และ
ความสำเร็จในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคน ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครทำงานหรือ
ดำเนินการในเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

16.2  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.2)   
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้กับผู้สำเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของ

ผู้เรียน ให้ผู้เรียนนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน 
16.3   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)   



เป็นแบบรายงานรายชื่อและข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบยืนยันและรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษาของ
ผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละคน ต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 

16.4  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)   
เป็นเอกสารรายงานพัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 

ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษากำหนดขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษ เพื่อการแก้ปัญหา
หรือสร้างเอกลักษณ์ให้ผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา เป็นการรายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพ
หรือระดับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น สถานศึกษา
ต้องจัดทำเอกสารนี้ให้ผู้เรียนทุก ๆ คน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้เป็น
หลักฐานแสดงคุณลักษณะของผู้เรียนเพื่อประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรือสมัครทำงาน 

16.5  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.5)  
เป็นเอกสารสำหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการ

เรียน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกัน เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน 
รวมทัง้ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน 

16.6  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)  
เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่าง ๆและ

ข้อมูลอ่ืน ๆ ของผู้เรียน 
16.7  ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)  

เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนเป็นการเฉพาะกิจเพ่ือรับรองสถานภาพ
ทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่สำเร็จการศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้ว 

16.8  ระเบียนสะสม (ปพ.8)  
เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและผลงานด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน

ทั้งท่ีสถานศึกษาและที่บ้าน เพ่ือประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน 
16.9  สมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.9)  

เป็นสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจัดทำข้ึนเพ่ือบันทึกรายการรายวิชาต่างๆ ที่
ผู้เรียนจะต้องเรียนในแต่ละช่วงชั้น ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา พร้อมด้วยผลการประเมินผลการ
เรียนของแต่ละรายวิชา และสถานศึกษา  ออกให้ผู้เรียนสำหรับใช้ศึกษาและนำไปแสดงให้บุคคลหรือ
หน่วยงานที่สนใจได้ทราบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ของสถานศึกษา พร้อมด้วย
ผลการเรียนของผู้เรียนจากการเรียนแต่ละรายวิชา กรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษาข้อมูลในสมุดบันทึกผลการ



เรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมไปเป็นผลการ
เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหม่ 
 

หมวด  5 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 
ข้อ 17  การเทียบโอนผลการเรียน     

สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนจากสถานศึกษาอ่ืนได้ในกรณีต่างๆ 
ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา  การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การออกกลางคัน  และการขอก
ลับเข้ารับการศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากนี้ยังสามารถโอนความรู้  ทักษะประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้
อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ  สถาบันทางศาสนา  สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ  การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  เป็นต้น   

การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน  หรือต้นภาคเรียนที่
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน  ทั้งนี้  ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาท่ีรับโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน  โดยสถานศึกษาควรกำหนดรายวิชา  จำนวนหน่วยกิต  ที่จะรับ
โอนตามความเหมาสะสม 
  การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถดำเนินการได้ดังนี้    
  17.1  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่นๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้
ความสามารถของผู้เรียน 
  17.2  พิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้เรียน  โดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ทั้ง
ภาคความรู้และภาคปฏิบัติ 
  17.3  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง 
  การเทียบโอนผลการเรียนให้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจำนวนไม่น้อย
กว่า 3 คน  แต่ไม่ควรเกิน 5 คน  โดยมีแนวทางในการเทียบโอนดังนี้ 
   1) กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน  ให้นำรายวิชาหรือ  หน่วย
กิตท่ีมีมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60    มาเทียบ
โอนผลการเรียน  และพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับโอนเทียบ 
   2) กรณีเทียบโอนความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  ให้พิจารณาจากเอกสาร
หลักฐาน (ถ้ามี)  โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรที่รับเทียบโอน 



   3) กรณีเทียบโอนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  ให้ดำเนินการ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
  ทัง้นี้  วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการ
เรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระดับต่ำกว่าปริญญา  ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2540  และแนวปฏิบัติ
เกีย่วกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  17.4  ผู้ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา ทั้งนี้ โดยผู้ขอเทียบโอน
จะต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบของสถานศึกษาอ่ืน  โดยสถานศึกษาต้องดำเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน  ในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน  ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น 

17.5  จำนวนสาระการเรียนรู้ รายวิชา จำนวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอน  และอายุของผล
การเรียนที่จะนำมาเทียบโอน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา   
 ข้อ 18  การเทียบโอนระดับการศึกษา      

ให้ดำเนินการดังนี้ 
18.1  การเทียบระดับการศึกษา หมายถึง  การนำผลการเรียน ความรู้ และประสบการณ์ท่ี

ได้จากการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษานอกระบบ ไม่แบ่งระดับมาประเมินเพ่ือเทียบเท่าการศึกษาระดับ
ใดระดับหนึ่ง มีแนวทางการเทียบระดับการศึกษาดังนี้ 

1)  ผู้ขอเทียบระดับการศึกษา  จะต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใน
ระบบ  หรือสถานศึกษานอกระบบ  ที่จัดการศึกษาเป็นระบบเดียวกันกับการศึกษาในระบบ  และเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับที่ต่ำกว่าระดับการศึกษาที่ขอเทียบ 1  ระดับ  ผู้ไม่
เคยมีวุฒิการศึกษาใด ๆ จะขอเทียบระดับการศึกษาได้ไม่เกินระดับประถมศึกษา 

2)  ให้สถานศึกษาซึ่งเป็นที่ทำการเทียบระดับการศึกษา ดำเนินการเทียบระดับด้วย
การประเมินความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ขอเทียบระดับ ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งด้วยการ
ทดสอบ การประเมินแฟ้มผลงาน การสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมคุณลักษณะของผู้เรียนทั้งด้านพุทธิ
พิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ขอเทียบระดับ 

3)  ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับความรู้และ
ใบประกาศนียบัตรรับรองระดับความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ 

18.2  การเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง  การนำผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย และผล
การศึกษาจากต่างสถานศึกษา มาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่กำลัง
ศึกษา มีแนวการดำเนินการดังนี้ 



1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการของสถานศึกษากำหนดจำนวน
รายวิชา จำนวนหน่วยกิต   ทีส่ถานศึกษาจำกัดให้ผู้เรียนสามารถขอเทียบโอนได้ในการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศกึษา แต่ละช่วงชั้น  ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องเหลือรายวิชาที่จะต้องศึกษาในสถานศึกษาอีกอย่างน้อย 1 ภาค
เรียน พร้อมกับการกำหนดแนวทางและวิธีการเทียบโอน ทั้งกรณีเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผู้เรียนศึกษาก่อน
เข้าศึกษาในสถานศึกษา และกรณีเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียนด้วย 

2)  สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนของ
สถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่กำหนดสาระ จัดสร้างเครื่องมือ สำหรับการเทียบโอนผลการเรียนและดำเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 

3)  คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ทำการเทียบโอน 
ผลการเรียนให้ผู้เรียนในกรณีต่อไปนี้ 
   กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิม  ที่ผู้เรียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
ให้ดำเนินการดังนี้ 

(1)  ให้ดำเนินการให้เสร็จในภาคเรียนแรกที่ผู้เรียนเข้าศึกษาใน 
สถานศึกษา 

(2)  ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา 
(3)  ผู้เรียนยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรขอเทียบความรู้  ตาม 

รายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษา ตามจำนวนรายวิชาที่สถานศึกษากำหนดไว้ในระเบียบการเทียบโอนผล
การเรียนของสถานศึกษาให้ผู้เรียนยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารหลักสูตรที่นำมาขอเทียบ และเอกสารการศึกษาที่
ไดร้ับมา (ถ้าผู้เรียนม)ี 

(4)  คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณาหลักสูตรและ
หลักฐานเอกสารเดิมของผู้เรียน เพ่ือเปรียบเทียบหลักสูตรที่เรียนมากับหลักสูตรของสถานศึกษาในรายวิชาที่
ขอเทียบ ถ้ามีจุดประสงค์และเนื้อหาสาระตรงกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ให้รับเทียบโอนได้ และให้ได้ระดับผล
การเรียนที่ได้มาในกรณีท่ีผู้เรียนย้ายสถานศึกษา แต่ถ้าเป็นกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาต่าง
ระบบ ให้คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนพิจารณาว่าควรยอมรับผลการเรียนเดิมหรือไม่  ถ้าไม่ยอมรับก็
ต้องประเมินให้ใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม   

(5)  คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  จัดให้มีการ 
ประเมินความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียนใหม่ ตามผลการเรียนที่คาดหวังของรายวิชาที่
ผู้เรียนขอเทียบในกรณีที่ผู้เรียนไม่มีเอกสารหลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดง หรือหลักสูตรที่ผู้เรียนนำมาขอ
เทียบโอน มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่ขอเทียบไม่ถึงร้อยละ 60   
ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินจะได้รับการเทียบโอนผลการเรียนได้ โดยได้ระดับผลการเรียนตามท่ีประเมินได้ ส่วน
ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินจะไม่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน 



กรณีผู้เรียนขออนุญาตไปศึกษารายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง  ต่างสถานศึกษา 
หรือขอศึกษาด้วยตนเองให้ดำเนินการดังนี้ 

(1)  ให้ดำเนินการโดยผู้เรียนยื่นคำร้องไปศึกษาต่างสถานที่หรือต่างรูปแบบ
ต่อคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งจะพิจารณาผลการเรียนและความจำเป็นของผู้เรียนตามระเบียบ
การจัดการศึกษา  3  รูปแบบ  ของสถานศึกษาที่จะจัดการศึกษาในระบบ 

(2)  รายวิชาที่ผู้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานที่ หรือต่างรูปแบบต้องมี
จุดประสงค์และเนื้อหาสาระสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีจะนำมาเทียบโอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

(3)  กรณีผู้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานศึกษาหรือระบบที่มีสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนแน่นอน ถ้าเห็นควรอนุญาตให้ไปเรียนได้ให้มีการประสานงานเรื่องการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล และการรับโอนผลการเรียนก่อน เมื่อได้ตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วจึงจะอนุญาตเมื่อ
ศึกษาสำเร็จ ให้รับโอนผลการเรียนได้ทันที      

(4)  กรณีผู้เรียนขออนุญาตศึกษาด้วยตนเอง หรือศึกษาในสถานศึกษาท่ีไม่
สามารถติดต่อประสานได้ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาความจำเป็นแล้วเห็นควรอนุญาต เมื่อผู้เรียนมารายงาน
ผลการเรียน ให้คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการสถานศึกษา         

(5)  คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน รายงานผลการเทียบ
โอนให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน   

(6)  คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน รายงานผลการเทียบ
โอนให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 6 
บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ  19  ในกรณีนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรุพีพิทยาคม   
พุทธศักราช  2546   และ ควรจะจบหลักสูตรในปีการศึกษา  2554  หรือก่อนปีการศึกษา 2554 แต่ไม่
สามารถจบหลักสูตรได้ตามกำหนด ให้ใช้ระเบียบฉบับนี้ 
 ข้อ 20  ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา  รักษาการให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 21  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  ให้เสนอคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอนุมัติและให้ความ
เป็นชอบก่อนนำไปใช้ 
      

ประกาศ  ณ  วันที่   1    พฤษภาคม     2564 
 
 
 
 

( นางจันทนี รักษ์ธรรม ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

ตอนที่ 2 

 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ตามหลักสูตรโรงเรียนพรุพีพิทยาคม พ.ศ.2553 
(ปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551 

 
 

  ส่วนที่  1 การประเมินผลการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ส่วนที่  2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ส่วนที่  3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ส่วนที่  4 การประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
  ส่วนที่  5 เกณฑ์การตัดสินการเลื่อนชั้น  และจบหลักสูตร 
  ส่วนที่  6 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
 
 



แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 

 เป้าหมายสำคัญของการประเมินผลการเรียนหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  คือ  เพ่ือนำผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ในแต่ละรายวิชา  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  โดยการนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนโดยตรง  นำผลไปปรับปรุงแก้ไขผลการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งนำไปใช้ในการพิจารณาตัดสินความสำเร็จทางการศึกษา
ของผู้เรียน  ตลอดจนความสำเร็จของผู้สอนอีกด้วย 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา  โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
ประกอบด้วย 
 

ส่วนที่  1     การประเมินผลการเรยีนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม 
 
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่ม  โรงเรียนได้ดำเนินการประเมินผลใน
ลักษณะต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
 1.  การประเมินผลก่อนเรียน 

การประเมินผลก่อนเรียน  กำหนดให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้อง
ประเมินผลก่อนเรียน  เพื่อหาสารสนเทศของผู้เรียนในเบื้องต้น  สำหรับนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับพ้ืนฐานของผู้เรียน  ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  แต่จะไม่นำ
ผลการประเมนินี้ไปใช้ในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน  การประเมินผลก่อนเรียนประกอบด้วยการประเมิน
ดังต่อไปนี้ 
 1.1  การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียน 
 เป็นการตรวจสอบความรู้  ทักษะ  และความพร้อมต่างๆ  ของผู้เรียนที่เป็นพ้ืนฐานของเรื่องใหม่ๆ  ที่
ผู้เรียนต้องเรียนโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  เพ่ือจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีความพร้อมและพ้ืนฐานที่จะเรียนทุกคน
หรือไม่  แล้วนำผลการประเมินมาปรับปรุง  ซ่อมเสริม  หรือเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมและพ้ืนฐานพอเพียง
ทุกคนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดี  การประเมนิพ้ืนฐานและความพร้อม
ของผู้เรียนก่อนเรียน  จึงมีความสำคัญและจำเป็นที่ผู้สอนทุกคนจะต้องดำเนินการ  เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้มี
ความพร้อมในการเรียนทุกครั้งจะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถคาดหวัง
ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน 
 
 
 



   การประเมินความพร้อมและพ้ืนฐานของผู้เรียนก่อนเรียนมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 1)  วิเคราะห์ความรู้และทักษะที่เป็นพ้ืนฐานก่อนเรียน 
 2)  เลือกวิธีการและจัดทำเครื่องมือสำหรับประเมินความรู้  และทักษะพื้นฐานอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 3)  ดำเนินการประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานของผู้เรียน 
 4)  นำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุงผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานอย่างพอเพียงก่อน
ดำเนินการสอน 
 5)  จัดการเรียนการสอนในเรื่องที่จัดเตรียมไว้ 
 1.2  การประเมินความรอบรู้ในเรื่องท่ีจะเรียนก่อนการเรียน 
 เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องที่จะทำการสอน  เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะในเรื่องที่
จะเรียนนั้นมากน้อยเพียงไร  เพื่อนำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้เรียนแต่ละคนว่า  เริ่มต้นเรียนเรื่องนั้นๆ  โดย
มีความรู้เดิมอยู่เท่าไรเพ่ือจะได้นำไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนภายหลัง  การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนตาม
แผนการเรียนรู้แล้ว  ว่าเกิดพัฒนาการหรือเกิดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนหรือไม่เพียงไร  ซึ่งจะทำให้ทราบถึงศักยภาพ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน  และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน  ซึ่งจะใช้เป็นประโยชน์ในการ
สนองตอบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มต่อไป  แต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นของการ
ประเมินผลก่อนเรียน  ก็คือผู้สอนสามารถนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเตรียม  วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับความรู้เดิมของผู้เรียนว่าต้องจัดอย่างเข้มข้นหรือมากน้อยเพียงไร  จึงจะทำ
ให้แผนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการต่างๆ  ตามตัวชี้วัด
ด้วยกันทุกคน  ในขณะที่ไม่ทำให้ผู้เรียนมีพื้นความรู้เดิมอยู่แล้วเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย  และเสียเวลาเรียนใน
สิ่งที่ตนรู้แล้ว  การประเมินความรอบรู้ก่อนเรียนมีขั้นตอนการปฏิบัติเหมือนกับการประเมินความพร้อมและ
พ้ืนฐานของผู้เรียนต่างกันเฉพาะความรู้  ทักษะที่จะประเมินเท่านั้น 
 2.  การประเมินระหว่างเรียน 
 การประเมินระหว่างเรียนเป็นการประเมินที่มุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูได้วางแผนไว้หรือไม่  เพ่ือนำสารสนเทศที่ได้จากการประเมินไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน  และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและเกิดพัฒนาการสูงสุด
ตามศักยภาพ 
 การประเมินผลระหว่างเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 2.1  วางแผนการเรียนรู้และการประเมินผลระหว่างเรียน  ผู้สอนจัดทำแผนการเรียนรู้  กำหนด
แนวทางการประเมินผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  ซึ่งในแผนการเรียนรู้จะระบุภาระงานที่จะทำให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามตัวชี้วัดอย่างเหมาะสม 
 2.2  เลือกวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรมหลักที่กำหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ  
ทัง้นี้วิธีการประเมินที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการประเมินระหว่างเรียน  ได้แก่  การประเมินจากสิ่งที่ผู้เรียน



ได้แสดงให้เห็นว่ามีความรู้  ทักษะ  และความสามารถ  ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันเป็นผลจากการ
เรียนรู้  ตามที่ผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้วิธีการประเมินที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการประเมินระหว่าง
เรียน  มีดังนี้ 
  1)  การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล  ได้แก่ 
       (1)  การถามตอบระหว่างทำกิจกรรมการเรียน 
       (2)  การพบปะสนทนาพูดคุยกับผู้เรียน 
       (3)  การพบปะสนทนาพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องกับผู้เรียน 
       (4)  การสอบปากเปล่าเพ่ือประเมินความรู้  ความเข้าใจ  และทัศนคติ 
       (5)  การอ่านบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ  ของผู้เรียน 
       (6)  การตรวจแบบฝึกหัดและการบ้าน  พร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับ 
  2)  การประเมินจากการปฏิบัติ  (Performance  Assessment) 
       เป็นวธิีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศว่า  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 
  การประเมินการปฏิบัติผู้สอนต้องเตรียมการในสิ่งสำคัญ  2  ประการ  คือ 
  (1)  ภาระงานหรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ  (Tasks) 
  (2)  เกณฑ์การให้คะแนน  (Rubrics) 
  วิธีการประเมินการปฏิบัติจะเป็นไปตามลักษณะงาน  ดังนี้ 
  ก.  ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนกำหนดให้ผู้เรียนทำเป็นรายบุคคล/กลุ่ม  จะประเมิน
วิธีการทำงานตามขั้นตอนและผลงานของผู้เรียน 
  ข.  ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจำวันจะประเมินด้วยวิธีการ
สังเกต  จดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เรียน 
  ค.  การสาธิต  ได้แก่  การให้ผู้เรียนแสดงหรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนด  เช่น  การใช้
เครื่องมือปฏิบัติงาน  การทำกายบริหาร  การเล่นดนตรี  จะประเมินวิธีการและขั้นตอนในการสาธิตของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการสังเกต 
  ง.  การทำโครงงาน  การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กำหนดให้ผู้สอน
ต้องมอบหมายให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติโครงงานอย่างน้อย  1  โครงงานในทุกช่วงชั้น  ดังนั้นผู้สอนจึงต้องกำหนด
ภาระงานในลักษณะของโครงงานให้ผู้เรียนปฏิบัติในรูปแบบหนึ่ง  ใน  4  รูปแบบต่อไปนี้ 
   (1)  โครงงานสำรวจ 
   (2)  โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
   (3)  โครงงานแก้ปัญหาหรือการทดลองศึกษาค้นคว้า 
   (4)  โครงงานอาชีพ 
 



 
  วิธีการประเมินผลโครงงาน  ใช้การประเมิน  3  ระยะ คือ 
  1)  ระยะก่อนทำโครงงาน  โดยประเมินความพร้อมด้านการเตรียมการ  และความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติงาน 
  2)  ระยะทำโครงงาน  โดยประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน  วิธีการและขั้นตอนกำหนดไว้  
และการปรับปรุงงานระหว่างปฏิบัติงาน 
  3)  ระยะสิ้นสุดการทำโครงงาน  โดยประเมินผลงานและวิธีการนำเสนอผลการดำเนิน
โครงงาน 
  การกำหนดให้ผู้เรียนทำโครงงาน  สามารถทำได้  3  แบบ  คือ 
  1)  โครงงานรายบุคคล  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกปฏิบัติงานตามความสามารถ  ความ
ถนัด  และความสนใจ 
  2)  โครงงานกลุ่ม  เป็นการทำโครงงานขนาดใหญ่และซับซ้อนต้องให้ผู้เรียนที่มีความสามารถ
ต่างกันหลายด้านช่วยกันทำ  การประเมินโครงงานควรเน้นการประเมินกระบวนการกลุ่ม 
  3)  โครงงานผสมระหว่างรายบุคคลกับกลุ่ม  เป็นโครงงานที่ผู้เรียนทำร่วมกัน  แต่เมื่อเสร็จ
งานแล้วให้แต่ละคนรายงานผลด้วยตนเอง  โดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่ม 
  ในการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวมาข้างต้น  ผู้สอนจำเป็นต้องสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้
ประกอบการประเมินการปฏิบัติ  เช่น 
  -  แบบวัดภาคปฏิบัติ 
  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 
  -  แบบตรวจสอบรายการ 
  -  เกณฑ์การให้คะแนน  (Rubrics) 
   เป็นต้น 
  3)  การประเมินตามสภาพจริง  (Authentic  Assessment) 
  การประเมินสภาพจริง  เป็นการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  
โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติจะเป็นงาน  หรือสถานการณ์ที่เป็นจริง  (Real  life)  หรือ
ใกล้เคียงกับชีวิตจริง  จึงเป็นงานที่มีสถานการณ์ซับซ้อน (Complexity)  และเป็นองค์รวม (Holistic)  
มากกว่างานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป 
  วิธีการประเมินสภาพจริงไม่มีความแตกต่างจากการปฏิบัติ  (Performance  Assessment) 
เพียงแต่อาจมีความยุ่งยากในการประเมินมากกว่า  เนื่องจากเป็นสถานการณ์จริง  หรือต้องจัดสถานการณ์ให้
ใกล้จริง  แต่จะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมาก  เพราะจะทำให้ทราบความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนว่า  มี
จุดเด่นและข้อบกพร่องในเรื่องใด  อันจะนำไปสู่การแก้ไขท่ีตรงประเด็นที่สุด 
 



 
  4)  การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน  (Portfolio  Assessment) 
  การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน  เป็นวิธีการประเมินที่ช่วยส่งเสริมให้การประเมินตามสภาพ
จริงมีความสมบูรณ์สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียนมากขึ้น  โดยการให้ผู้เรียนได้เก็บรวบรวม (Collect)  
ผลงานจากการปฏิบัติจริงทั้งในชั้นเรียนหรือในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ต่างๆ  มา
จัดแสดงอย่างเป็นระบบ  (Organized)  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสะท้อนให้เห็น  (Reflect)  ความพยายาม  เจต
คติ  แรงจูงใจ  พัฒนาการ  และความสัมฤทธิ์ผล  (Achievement)  ของการเรียนรู้ของผู้เรียน  การวางแผน
ดำเนินงาน  การประเมินด้วยแฟ้มผลงานที่สมบูรณ์จะช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมินจากแฟ้มสะสมงานแทน
การประเมินจากการปฏิบัติจริง 
  การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ 
  1)  กำหนดโครงสร้างของแฟ้มสะสมงานจากวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงานว่า  ต้องการ
สะท้อนสิ่งใดเก่ียวกับความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียน  ทั้งนี้อาจพิจารณาจากตัวชี้วัดตามสาระการ
เรียนรู้ที่สะท้อนได้จากการให้ผู้เรียนจัดทำแฟ้มสะสมงาน 
  2)  กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน  
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทำแฟ้มสะสมงาน 
  3)  กำหนดให้วิธีการประเมินงานเพ่ือพัฒนาชิ้นงาน  ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถสูงสุด  ทั้งนี้ครูควรจัดทำเกณฑ์การให้คะแนน  (Rubrics)  สำหรับให้ผู้เรียนนำไปใช้เป็นข้อชี้นำ
ในการพัฒนางาน 
  4)  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางาน  โดยมีส่วนร่วมในการประเมินจากทุกฝ่าย  
แล้วนำข้อมูลที่สอดคล้องกันไปเป็นสารสนเทศหลัก  ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback)  สำหรับให้
ผู้เรียนใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
  5)  จัดให้มีการนำเสนอผลงานที่ได้สะสมไว้  โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  ซึ่งผู้สอนและผู้เรียน
ควรวางแผนร่วมกันในการคัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด  ทั้งนี้การนำเสนอชิ้นงานแต่ละชิ้นควรมีหลักฐานการพัฒนา
งานและการประเมินผลงานด้วยตนเอง  เกณฑ์การประเมินผลงานประกอบไว้ด้วย  ในการใช้วิธีการประเมิน
โดยแฟ้มสะสมงาน  ผู้สอนควรคำนึงด้วยว่าแฟ้มสะสมงานมีหลายประเภท  การเลือกใช้แฟ้มสะสมงาน
ประเภทใด  ควรคำนึงถึงรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมงานให้เหมาะสม  เพื่อให้แฟ้มสะสมงาน
ชว่ยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนด้วย 
 2.3  กำหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนกับการประเมินผลปลายภาคเรียน  หรือปลายปี  
การประเมินระหว่างเรียนมีวัตถุประสงค์สำคัญ  เพื่อมุ่งนำสารสนเทศ  มาพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนของผู้เรียน  การประเมินระหว่างเรียนที่ดำเนินการอย่างถูกต้อง  เข้มงวด  และ
จริงจัง  จะให้ผลการประเมินที่สะท้อนภาพความสำเร็จ  และศักยภาพของผู้เรียนได้ถูกต้อง  สมบูรณ์  และ
น่าเชื่อถือ  ดังนั้น  ควรให้น้ำหนักความสำคัญของการประเมินระหว่างเรียนในสัดส่วนที่มากกว่าการ



ประเมินตอนปลายภาคเรียนหรือปลายปี  ทั้งนี้โดยคำนึงถึงธรรมชาติของรายวิชาและตัวชี้วัดเป็นสำคัญ  แต่
อย่างไรก็ตามในการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรายวิชาปลายภาคเรียนหรือปลายปี  ต้องนำผลการ
ประเมินระหว่างเรียนไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนด้วย  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามสัดส่วนและแนวดำเนินการใน
ระเบียบที่สถานศึกษาผู้กำหนด 
  2.4  จัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน  ผู้สอนต้องจัดทำเอกสารบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการประเมินผลระหว่างเรียนอย่างเป็นระบบชัดเจน  เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการ
ปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริมผู้เรียน  ใช้เป็นหลักฐานสำหรับการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องและใช้เป็นหลักฐานสำหรับ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอน  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความยุติธรรมในการประเมิน  ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อมูลหลักฐานการประเมินระหว่างที่พึงแสดง  ได้แก่ 
  1)  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
  2)  ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียนตามวิธีการประเมิน  เช่น  บันทึกการสังเกต
พฤติกรรม  บันทึกคะแนนจากผลการประเมินชิ้นงาน  บันทึกคะแนนการประเมินโครงงาน  บันทึกเก่ียวกับ
การประเมินแฟ้มสะสมงาน  เป็นต้น 
 3.   การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน 
       การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนเป็นการประเมิน  เพ่ือมุ่งตรวจสอบความสำเร็จของผู้เรียนเมื่อ
ผ่านการเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่ง  หรือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาปลายปี/ปลายภาคประกอบด้วย 
  3.1  การประเมินหลังเรียน 
         เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องที่ได้เรียนจบแล้ว  เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่คาดหวังหรือไม่  เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนเรียนว่าผู้เรียนเกิด
พัฒนาการขึ้นมากน้อยเพียงไร  ทำให้สามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพียงไร  และ
กิจกรรมการเรียนที่จัดขึ้นมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนอย่างไร  ข้อมูลจากการประเมินภายหลังการ
เรียน  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย  ได้แก่ 
   1)  ปรับปรุงแก้ไขซ่อมเสริมผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัด  หรือจุดประสงค์ของการเรียน 
   2)  ปรับปรุงแก้ไขวิธีเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   3)  ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน 
   การประเมินหลังเรียนนี้  ถ้าจะให้สอดคล้องกับการประเมินก่อนเรียนเพ่ือการ
เปรียบเทียบพัฒนาการของผู้เรียนสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน  ควรใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินชุดเดียวกัน
หรือคู่ขนานกัน 
  3.2  การประเมินผลการเรียนปลายภาค 
         เป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตาม
ตัวชี้วัด  การประเมินผลนี้นอกจากจะมีจุดประสงค์เพ่ือการสรุปตัดสินความสำเร็จของผู้เรียน              ในแต่



ละรายวิชา  รายภาค  เป็นสำคัญแล้ว  ยังใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแก้ไข  ซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านการ
ประเมินตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชา  ให้เกิดพัฒนาการและมีผลการเรียนตามตัวชี้วัดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย 
   การประเมินผลการเรียนปลายภาค  สามารถใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินได้
อย่างหลากหลาย  ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  เนื้อหาสาระ  กิจกรรมและช่วงเวลาในการประเมิน  อย่างไรก็ดี
เพ่ือให้การประเมินผลการเรียนดังกล่าวมีส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์และสนับสนุนการเรียนการสอน  จึงให้นำผล
การประเมินผลระหว่างเรียนไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการเรียนปลายภาค  โดยสัดส่วนการประเมินผล
ระหว่างเรียนมากกว่าการประเมินผลปลายภาคเรียน 

วิธีการปฏิบัติการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม 
 การดำเนินการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม  โรงเรียนได้กำหนดวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการร่วมกันกำหนดหลักการประเมินผล  8  กลุ่มสาระ  ดังนี้ 
 1.  ทุกกลุ่มสาระให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  
และคุณลักษณะ  โดยมีการประเมินผลดังนี้ 
       1.1  การประเมินผลก่อนเรียน 
  1.1.1  ประเมินผลก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความพร้อมและพ้ืนฐานของผู้เรียนและจัด
กิจกรรมซ่อมเสริมเพ่ือให้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเรียน 
  1.1.2  ประเมินก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรอบรู้ในเนื้อหา  และทักษะที่จะเริ่มเรียน  เพ่ือ
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการเรียนหลังเรียน  แสดงการพัฒนาการของผู้เรียน 
       1.2  การประเมินผลระหว่างเรียน   

1.2.1 การประเมินผลกลางภาค 
1.2.2 ให้มีการประเมินผลเป็นระยะๆ  และสอดคล้องกับตัวชี้วัด  โดยใช้การประเมินผลตาม

สภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งวิธีการวัด  เครื่องมือ  และแหล่งข้อมูล  เพ่ือมุ่งตรวจสอบ
พัฒนาการของผู้เรียน  และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขจนผู้เรียนสามารถบรรลุตามเกณฑ์ข้ัน
ต่ำที่กำหนดไว้  โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล  ในกรณีท่ีผู้เรียน
ต้องการพัฒนาปรับปรุงผลการเรียนให้สูงขึ้น  ให้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไข
ผลงาน/ชิ้นงานตนเองจนเต็มศักยภาพของผู้เรียนภายในเวลาที่กำหนดให้ 

      1.3  การประเมินรายภาค  ในการประเมินผลปลายภาคสามารถประเมินจากการปฏิบัติ  การ
สื่อสาร  เช่น  การสัมภาษณ์จากผลงาน / ชิ้นงาน  โครงงานหรือแบบทดสอบ  ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
 2.  การกำหนดสัดส่วนระหว่างเรียนกับการประเมินปลายภาค  ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม
ร่วมกันกำหนดตามหลักการที่คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการดังนี้ 
  2.1  การประเมินผลระหว่างเรียน  ให้มีการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของการ
ประเมินผลทั้งหมด  ยกเว้นบางกลุ่มสาระหรือบางวิชาที่มีความจำเป็นต้องปรับข้อมูลตัวเลขร้อยละก็ให้เสนอ
ผู้บริหารทราบตามลำดับเพ่ือขออนุมัติต่อไป 



  2.2  การประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลปลายภาค  ให้มีการประเมินทั้งด้าน
ความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  และคุณลักษณะ 
  2.3  ในรายวิชาเดียวกันให้มีการกำหนดสัดส่วนระหว่างเรียนกับปลายภาค  และวางแผน
ประเมินผลตลอดภาคเรียนร่วมกัน 
  2.4  ในกรณีที่มีการประเมินผลด้วยแบบทดสอบ  ให้มีการประเมินโดยใช้วิธีการให้ผู้เรียน
ตอบแบบทดสอบทั้งปรนัยและอัตนัย  โดยมีการให้คะแนนคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ  70:30  ของการทดสอบ
ครั้งนั้น 
 3.  การจัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน  ประกอบด้วย 
  3.1  ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดทำแผนการประเมินผลในรายวิชาของตนเองตลอดภาคเรียน  
โดยมีหัวข้อดังนี้ 
   1)  การประเมินผลก่อนเรียน 
   2)  การประเมินระหว่างเรียน 
   3)  การประเมินปลายภาค 
   4)  อัตราส่วนน้ำหนักคะแนนระหว่างความรู้  (K)  ทักษะกระบวนการ  (P)  และ
คุณลักษณะ  (A)  และรายละเอียดน้ำหนักคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด  พร้อมทั้งระบุวิธีการวัด  เครื่องมือวัด  
และประเมินผลในแต่ละตัวชี้วัด 
   5)  กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ประกอบด้วย  คุณลักษณะตามธรรมชาติ
วิชา  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  ทั้งนี้ให้ใช้แบบสรุปผลการประเมินตามแบบบันทึกท่ี
แนบท้ายคู่มือนี้ 
  3.2  จัดทำแบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินที่แสดงสารสนเทศของผู้เรียน  ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็น
แหล่งข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริมผู้เรียน  และใช้เป็นหลักฐานสำหรับสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง  และใช้
เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอน  ดังนั้นข้อมูลควรแสดงถึงร่องรอยการพัฒนา  พร้อม
ระบุข้อสังเกตที่เน้นข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ทั้งระหว่างเรียนและปลาย
ภาค 
  3.3  จัดทำแบบบันทึกการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  
เพ่ือแสดงร่องรอยหลักฐานการพัฒนาความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  และสรุปผลการ
ประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินแนบท้ายคู่มือนี้ 
  3.4  จัดทำแบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือแสดงร่องรอยหลักฐาน
การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน  และสรุปผลการประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินแนบท้ายคู่มือนี้ 
  3.5  นำผลการประเมินจากข้อ  3.2, 3.3  และ  3.4  มาสรุปและบันทึกลงในแบบ  ปพ.5 
 
 



 4.  การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม 
  4.1  การตัดสินผลการเรียนให้นำผลการประเมินระหว่างเรียนรวมกับผลการประเมิน  ปลาย
ภาค  โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
ตารางแสดงคะแนน  และระดับผลการเรียน 

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ความหมาย ระดับผลการเรียน 

80  -  100 ผลการเรียนดีเยี่ยม 4 
75  -  79 ผลการเรียนดีมาก 3.5 

70  -  74 ผลการเรียนดี 3 

65  -  69 ผลการเรียนค่อนข้างดี 2.5 
60  -  64 ผลการเรียนน่าพอใจ 2 

55  -  59 ผลการเรียนพอใช้ 1.5 
50  -  54 ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำที่กำหนด 1 

0  -  49 ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด 0 

 
  เมื่อครูผู้สอนตัดสินผลการเรียนแล้วให้ดำเนินการดังนี้ 
  ส่งผลการตัดสินให้อนุกรรมการกลุ่มสาระพิจารณาให้การเห็นชอบ / แก้ไข  แล้วส่งให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพิจารณาเห็นชอบ  เพ่ือนำเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการ
เรียน 
  ส่งผลการเรียนให้ ครูที่ปรึกษากรอกผลการเรียนลงในแบบ  ปพ.6  และนายทะเบียนวัดผล
กรอกในแบบ  ปพ.1 
 5.  การให้ผลการเรียน  “ร” 
  5.1  การให้ผลการเรียน  “ร”  หมายถึง  ผู้เรียนที่มีลักษณะดังนี้ 
   1)  ผู้เรียนไม่ได้รับการประเมิน  หรือประเมินแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระหว่างเรียน 
   2)  ผู้เรียนไม่ได้รับการประเมินปลายภาค 
  5.2  วิธีการให้ผลการเรียน  “ร”  เมื่อผู้สอนพบว่าผู้เรียนไม่ได้เข้ารับการประเมินผลระหว่าง
เรียนหรือปลายภาค  ให้ผู้สอนรายงานพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติผลการ
เรียน  “ร”  แล้วประกาศผลให้นักเรียนทราบ 
 6.  การให้ผลการเรียน  “มส” 
  6.1  การให้ผลการเรียน  “มส”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  80   
ของเวลาทั้งหมด 
  6.2  วิธีการให้ผลการเรียน  “มส”  ให้ผู้สอนรายงานพร้อมแนบเวลาเรียนของผู้เรียน   เสนอ
ผู้บริหารเพ่ืออนุมัติผลการเรียน  “มส”  ก่อนประเมินผลปลายภาค  2  สัปดาห์ 



 7.  การแก้ไข  “0”   
  7.1  ผู้เรียนนำใบแจ้งความจำนงการแก้ไข  “0”  พบครูผู้สอนประจำวิชา 
  7.2  ผู้สอนดำเนินการพัฒนาผู้เรียนในผลการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์  จนผู้เรียนสามารถ
บรรลุผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  โดยให้ผลการเรียนไม่เกิน  “1” 
  7.3  ผู้สอนรวบรวมและสรุปผลการแก้ไข  “0”  ไปยังงานวัดผลของโรงเรียนเพื่อเสนอต่อ
ผู้บริหารอนุมัติ  และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
 8.  การแก้ไข  “ร”   
  8.1  ผู้เรียนนำใบแจ้งความจำนงการแก้ไข  “ร”  พบครูผู้สอนประจำวิชา 
  8.2  ผู้สอนดำเนินการตามสาเหตุของผลการเรียน  “ร”  นั้นๆ  โดยให้ผลการเรียนตาม
เกณฑ์ข้อ  4 
  8.3  ผู้สอนรวบรวมและสรุปผลการแก้ไข  “ร”  ไปยังงานวัดผลของโรงเรียนผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ  เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารอนุมัติ  แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
 9.  การแก้ไข  “มส”   
  9.1  ผู้เรียนนำใบแจ้งความจำนงไปพบครูผู้สอนประจำวิชา 
  9.2  ผู้สอนพิจารณาว่าผู้เรียนมีข้อบกพร่องอะไร  ให้ดำเนินการพัฒนาแก้ไขในสิ่งนั้นจน
บรรลุเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้  โดยให้ผลการเรียนไม่เกิน  “1” 
  9.3  ผู้สอนรวบรวมและสรุปผลการแก้ไข  “มส”  ส่งงานวัดผลของโรงเรียนผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ  เพ่ือเสนอผู้บริหารอนุมัติ  แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
 10.  การแก้ไข  “0”   “ร”   และ “มส”   ให้ดำเนินการตามประกาศโรงเรียนศรีรัตนวิทยา เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการสอบแก้ตัว ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 
 

ส่วนที่  2  การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ให้ผู้เรียนในทุกระดับชั้นการศึกษาได้พัฒนา
ความสามารถของตนเองตามความถนัดและความสนใจให้เต็มศักยภาพ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของ
ความเป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของ
สถานศึกษา  มีการดำเนินการอย่างมีเป้าหมายชัดเจน  มีรูปแบบ  และวิธีการที่ครูที่ปรึกษากิจกรรมและ
ผู้เรียนร่วมกันกำหนด  ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่สถานศึกษากำหนด  จึง
จะผ่านเกณฑ์การประเมินระดับชั้น 
 
 
 



 1.  ลักษณะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น  3  ลักษณะ  คือ 
  1.1  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสร้างทักษะชีวิต  
วุฒิภาวะทางอารมณ์  การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา  และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี  ซึ่งครูทุกคนต้องทำหน้าที่
แนะแนวให้คำปรึกษาด้านชีวิต  การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทำ 
  1.2  กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจรตั้งแต่
ศึกษาวิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  และปรับปรุงการทำงาน  โดยเน้นการทำงานร่วมกัน
อย่างเป็นกลุ่ม  ได้แก่  โครงงาน  กิจกรรมตามความสนใจชุมนุมวิชาการ  กิจกรรมพัฒนานิสัยรักการอ่าน  
การคิด  วิเคราะห์  และเขียน  กิจกรรมสาธารณประโยชน์  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  และ                       
ผู้บำเพ็ญประโยชน์  และกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน สังคม  ชุมชน  และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือแสดงถึง
ความรับผิดชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละต่อสังคม  มีจิตสาธารณะ  เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ  
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน สาธารณประโยชน์ เป็นต้น 
 2.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม 
  1)  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนตามจุดประสงค์ของแต่ละ
กิจกรรม  โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง 
  2)  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนดไว้หรือไม่ 
  3)  ตัดสินให้ผู้เรียนที่ผ่านจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรม  มีผลงานชิ้นงานหรือหลักฐาน
ประกอบและมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์  ให้เป็นผู้ผ่านการประเมินผลการร่วมกิจกรรม  ผู้เรียนที่มี
ผลการประเมินบกพร่องในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง  จะเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินผลการร่วมกิจกรรม  จะต้องซ่อม
เสริมข้อบกพร่องให้ผ่านเกณฑ์ก่อน  จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่านกิจกรรม 
 3.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเลื่อนชั้น/จบหลักสูตร 
  เป็นการประเมินสรุปผลการผ่านกิจกรรมตลอดปีการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือนำผลไป
พิจารณาตัดสินการเลื่อนชั้น  โดยมีข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 
  3.1  คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งรวบรวมผลการประเมินแต่ละกิจกรรมมาตัดสินตามเกณฑ์
การตัดสินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และรายงานผลต่อผู้ปกครอง 
  3.2  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
  3.3  ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาตัดสินอนุมัติผลการประเมินรายภาค 



  3.4  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  รวบรวมผลการประเมินรายภาค  ตัดสิน
ผลการเลื่อนชั้น/จบหลักสูตร  เสนอผู้บริหารอนุมัติ 
 
 4.  เกณฑ์ตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  4.1  เกณฑ์การตัดสินรายกิจกรรมพิจารณาจาก 
   1)  เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาทั้งหมด 
   2)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 
   3)  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและผ่านจุดประสงค์สำคัญของแต่ละกิจกรรมกำหนด ทุก
ข้อ 
  4.2  ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์  ข้อ 4.1  ถือว่าผ่านรายกิจกรรม 
  4.3  เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมินผ่านทั้ง
กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรมและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ถือว่าผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  4.4  เกณฑ์การผ่านเลื่อนชั้น / จบหลักสูตร  ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมิน  ผ่าน          
ทุกกิจกรรมรายภาค 
 5.  แนวทางการซ่อมเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  5.1  กรณีไม่ผ่านเนื่องจากเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ  คณะกรรมการพัฒนาและการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กำหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนไปปฏิบัติตามเวลาที่กำหนด  ภายใต้การควบคุมดูแล
ของที่ปรึกษากิจกรรมนั้นๆ  จนกว่าผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้  อาจารย์ประจำกิจกรรม  สรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือตัดสินผลการผ่าน
กิจกรรมรายภาค 
  5.2  กรณีไม่ผ่านจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรมให้คณะกรรมการมอบหมายภาระงานที่    
ผู้เรียนไม่ผ่านไปปฏิบัติภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม  จนกว่าผู้เรียนจะปฏิบัติตามภาระงานนั้น
ได้  ให้ที่ปรึกษาสรุปผลการปฏิบัติส่งให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินการซ่อมเสริม  เพื่อตัดสินผล
การผ่านกิจกรรมเป็นรายภาค 
  5.3  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินทั้งกรณีใน  ข้อ  5.1  และ  ข้อ  5.2  ส่ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  เห็นชอบและเสนอผู้บริหารอนุมัติต่อไป 
 

 
 
 



ส่วนที่  3   การพัฒนาและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1.  ความสำคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ   โดยที่มีการจัดการศึกษาเป็น
วิธีการหลักที่สำคัญที่สุด  การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้ที่มีการพัฒนาการทัง้ด้านปัญญา  จิตใจ  ร่างกาย  และสังคม  การพัฒนาจิตใจจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่าง
ยิ่ง  ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตราที่  23  “การจัดการศึกษา  ทั้ง
การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ”  มาตรา  24  วรรค  4  “จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ  อย่างเป็นสัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  จึงกำหนดไว้
ใน  จุดหมายของหลักสูตรเป็นข้อแรก  คือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เห็นคุณค่าของ
ตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และกำหนดให้สถานศึกษาได้สร้างหลักสูตรสถานศึกษาด้วยตนเอง  ทั้งนี้เพ่ือให้เป็น
หลักสูตรที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  เป็นไปตามความต้องการจำเป็นของ
ชุมชนท้องถิ่นของตนอง  โดยที่สถานศึกษาจะต้องร่วมกับชุมชนกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ด้าน
คุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความจำเป็นของชุมชน  และท้องถิ่น  และกำหนด  
เป็นเกณฑ์การจบหลักสูตรข้อหนึ่ง  ในแต่ละระดับ  คือ  ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
2.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ได้กำหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่ง  พัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 
 1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
 2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 3.  มีวินัย 
 4.  ใฝ่เรียนรู ้
 5.  อยู่อย่างพอเพียง 
 6.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
 7.  รักความเป็นไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
 



  ความหมายและตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2.1  คุณลักษณะ  :   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
   ความหมาย     รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่
แสดงออกด้วยกาย  วาจาและใจ   
   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
   2.1.1  มีความจงรักดีภักดีในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
   2.1.2  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมศาสนา 
  2.2  คุณลักษณะ  :   ซื่อสัตย์สุจริต   
   ความหมาย       ซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกด้วยกาย  
วาจาและใจ 
   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  ซื่อสัตย์สุจริต 
   2.2.1  ไม่นำสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตน 
   2.2.2  ไม่พูดเท็จทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
  2.3  คุณลักษณะ   :   มีวินัย 
   ความหมาย     มีวินัย  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่  
จดจ่อ  ตั้งใจ  มุ่งม่ันต่อหน้าที่การงาน  การศึกษาเล่าเรียน  และการเป็นอยู่ของตนเอง  และผู้อยู่ในความดูแล
ตลอดจนสังคมอย่างเต็มความสามารถด้วยความผูกพัน  เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่
กำหนด  ยอมรับผลการกระทำทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีขึ้นด้วย 
   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  มีวินัย 
   2.3.1  มีความพยายามปฏิบัติภารกิจ  หน้าที่การงาน  การศึกษา  หรือหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
   2.3.2  ตรงต่อเวลา 
   2.3.3  ทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพของงาน 
   2.3.4  ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 
  2.4  คุณลักษณะ   :   ใฝ่เรียนรู้ 
   ความหมาย     ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความใฝ่
เรียน  ใฝ่รู้ 
   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  ใฝ่เรียนรู้ 
   2.4.1  มีการซักถามปัญหาในและนอกบทเรียนสม่ำเสมอ 
   2.4.2  รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียนประกอบการเรียนรู้ 
 
 



  2.5  คุณลักษณะ   :   อยู่อย่างพอเพียง 
   ความหมาย     อยู่อย่างพอเพียง   หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้ประหยัดเวลา  ทรัพย์  และแรงงาน  ทั้งของตนเองและส่วนรวม  ตลอดจนวางแผน
ออมเพ่ืออนาคต 
   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  อยู่อย่างพอเพียง 
   2.5.1  เลือกใช้สิ่งของที่เหมาะสมกับสถานภาพของตนและการใช้งาน 
   2.5.2  ใช้น้ำ  ใช้ไฟ  อย่างระมัดระวัง  และเฉพาะส่วนที่จำเป็น 
  2.6  คุณลักษณะ   :   มุ่งม่ันในการทำงาน 
   ความหมาย     มุ่งม่ันในการทำงาน  หมายถึง  ความสามารถทางร่างกาย  
ความคิด  จิตใจ  ที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด  ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
อุปสรรค 
   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  มุ่งม่ันในการทำงาน 
   2.6.1  มีความเข้มแข็ง  พยายามเอาชนะปัญหาอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ 
   2.6.2  มีจิตใจหนักแน่น  สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมให้เป็นปกติเมื่อพบ
กับปัญหาหรือสิ่งยั่วยุต่างๆ 
  2.7  คุณลักษณะ   :   รักความเป็นไทย 
  ความหมาย     รักความเป็นไทย  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการปฏิบัติตนทั้ง
กาย  ใจ  และความคิดท่ีคำนึงถึงความเป็นไทย 
  ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  รักความเป็นไทย 
   2.7.1  ใช้สิ่งของที่ผลิตในประเทศ 
   2.7.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรม – ประเพณีไทยและแต่งกาย   
แบบไทย 
   2.7.3  ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
 
  2.8  คุณลักษณะ   :   มีจิตสาธารณะ 
  ความหมาย     มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการใช้วาจา  ใจ  
และกาย  ต่อบุคคลอ่ืน  ด้วยความเมตตา  ให้ความช่วยเหลือ  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
  ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  มีจิตสาธารณะ 
  2.8.1  ร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ  เช่น  วัด,  โบราณสถาน 
  2.8.2  อาสาปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 
 



3.  เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.1  เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
  1)  เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 
   ดีเยี่ยม หมายถึง   ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้  ร้อยละ  80 – 100 
       ของจำนวนครั้งของการประเมินทั้งหมด 
   ดี หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้  ร้อยละ  65 – 79 
       ของจำนวนครั้งของการประเมินทั้งหมด 
   ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้  ร้อยละ  50 – 64 
       ของจำนวนครั้งของการประเมินทั้งหมด 
   ไม่ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้  ร้อยละต่ำ  50 
       ของจำนวนครั้งของการประเมินทั้งหมด 
  2)  เกณฑ์การตัดสินการผ่านแต่ละตัวบ่งชี้ 
   ผู้เรียนต้องมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้อยู่ในระดับผ่านขึ้นไป  ถือว่าผ่านแต่ละตัวบ่งชี้ 
 
 3.2  เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.2.1  ให้คิดค่าฐานนิยม  (Mode)  จากเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้มาเป็นระดับคุณภาพของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละข้อ 
  3.2.2  ให้คิดค่าฐานนิยม  จากเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ  8  ข้อ  สรุปเป็นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของรายวิชานั้นๆ 
  3.2.3  ให้คิดค่าฐานนิยม  จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา  สรุปเป็นคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนรายบุคคล 
 3.3  เกณฑ์การตัดสินแต่ละคุณลักษณะ 
  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ผ่านขึ้นไป  ถือว่า  ผ่าน 
 

แนวการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1.  ระดับผู้ปฏิบัติ 
 ในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น  โรงเรียนกำหนดให้ผู้สอนทุกรายวิชา  
ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่นอกเหนือจากครูผู้สอนรายวิชาต่างๆ  ได้
ดำเนินการดังนี้ 



 1.1  ครูผู้สอนรายวิชาต่างๆ  ทุกรายวิชา  ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาของตนโดยสอดแทรก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาในคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งที่เหมาะสม  และสอดคล้องกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ  โดยให้ระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกแผน 
 1.2  ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งกิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมชุมนุมต่างๆ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากรายวิชาต่างๆ  ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.3  ผู้รับผิดชอบทั้ง  ข้อ 1.1  และ 1.2  ดำเนินการพัฒนาพร้อมกับประเมินผลและปรับปรุงผู้เรียน
เป็นระยะๆ  เพ่ือแสดงพัฒนาการของผู้เรียน  บันทึกร่องรอยหลักฐานการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
เมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียน / ปลายปี  หรือสิ้นโครงการ / กิจกรรม  ให้มีการประเมินและสรุปผลบันทึกลงใน  แบบ 
ปพ. 5  และระบุ  จุดเด่น  จุดด้อย  ของผู้เรียนแต่ละคน  ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  พร้อมแนบข้อมูลบันทึก
หลักฐานร่องรอยการประเมินและปรับปรุงประกอบส่งให้คณะกรรมการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
 1.4  คณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระรวบรวมผลการประเมินทั้งหมด  และสรุปผลการประเมินลงในใบ  
แบบ  ปพ. 5  ส่งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะของสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือดำเนินการต่อไป 
 
2.  ระดับคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
 ให้มีการประเมินและตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกภาคเรียน / ปี  
โดยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับชั้น
ละ  3 – 5  คน  ดำเนินการดังนี้ 
 2.1  คณะกรรมการทุกระดับชั้น   ศึกษาและทำความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของเกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ  ตลอดจนแนวทางการประเมินที่สถานศึกษากำหนดไว้ 
 2.2  คณะกรรมการประเมินแต่ละระดับชั้น  นำผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากผู้
ปฏิบัติใน  ข้อ 1  มาร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน  และข้อมูลจากการบันทึกร่องรอยหลักฐานที่แนบมาเป็น
รายบุคคลเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้  แล้วตัดสินผลการประเมิน  สรุปผลการประเมิน  บันทึกลงใน  แบบ  
ปพ. 5  ระบุจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ส่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ  
และเสนอผู้บริหารอนุมัติผลการประเมิน 
 2.3  กรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถตัดสินผลการประเมิน  เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ                
ให้คณะกรรมการขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้รับผิดชอบ  จนสามารถตัดสินผลการประเมินได้ 
 2.4  นายทะเบียนนำผลการตัดสินมาดำเนินการจัดทำ  ปพ.4  และหลักฐานการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป 
 
 



3.  การประเมินการเลื่อนชั้น / การจบหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  นำผลการประเมินรายภาค / รายปี มาร่วมพิจารณาและ
ตัดสินผลการเลื่อนชั้น / จบหลักสูตร 
 

แนวทางในการซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 1.  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะร่วมกันพิจารณาว่า  ผู้เรียนมีคุณลักษณะใดที่ต้องพัฒนา
ปรับปรุง 
 2.  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะกำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพร้อมระยะเวลาโดย
มอบหมาย  ให้ที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ดำเนินการติดตามช่วยเหลือแนะนำการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนด 
 3.  กิจกรรม ในการพัฒนาปรับปรุงผู้เรียน 
  3.1  กำหนดภาระงานหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของคุณลักษณะที่ต้องพัฒนา
ปรับปรุง 
  3.2  ผู้เรียนร่วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่ต้องพัฒนาปรับปรุงทั้งในและนอก
โรงเรียน 
  3.3  ผู้เรียนเสนอโครงงาน / งาน  ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่ต้องพัฒนาปรับปรุงให้
คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะเห็นชอบ 
 4.  ผู้เรียนปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดหรือเห็นชอบ  และรายงานผลการปฏิบัติให้ที่
ปรึกษาในระบบดูแลทราบเป็นระยะๆ  พร้อมกับมีผู้รับรองผลการปฏิบัติโดยที่ปรึกษาบันทึกข้อคิดเห็นในการ
ปฏิบัติกิจกรรมจนเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 5.  ที่ปรึกษาในระบบดูแล  บันทึกผลแสดงพัฒนาการคุณลักษณะของผู้เรียนที่แสดงร่องรอยหลักฐาน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  รวบรวมผลการปฏิบัติส่งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะพิจารณาร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติกิจกรรมเทียบกับ
เกณฑ์ที่กำหนด  แล้วประเมินและตัดสินผลการซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สรุปผลเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ  เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติต่อไป 
 7.  นายทะเบียนวัดผลดำเนินการจัดทำ  ปพ.4  และแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 
 
 



ส่วนที่  4  การพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
 

การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  จำนวน  3  ข้อ  คือ 
 

1.  อ่านและเข้าใจ  สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลเป็นระบบ  และเขียนเสนอความคิดได้ 
ตัวบ่งชี้ที่  1   เขียนรายงานเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าได้ 
ตัวบ่งชี้ที่  2   ตอบคำถามจากเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าได้ 
ตัวบ่งชี้ที่  3   เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 
ตัวบ่งชี้ที่  4   เขียนสรุปจากเรื่องที่อ่านได้ 
 
2.  นำความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการแก้ปัญหา  ตัดสินใจ  คาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณ์  
และสรุปเป็นแนวปฏิบัติได้ 
ตัวบ่งชี้ที่  1   ทำโครงงาน / รายงานในเรื่องที่สนใจได้ตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  2   นำเสนอโครงงาน / รายงานได้ตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  3   เนื้อหาในการทำโครงงาน / รายงานสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่  4   เขียนขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้ 
 
3.  มีความคิดสร้างสรรค์  และสามารถเขียนถ่ายทอดความคิดเพ่ือการสื่อสารได้ 
ตัวบ่งชี้ที่  1   เขียนเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ได้ตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  2   เขียน / วาดภาพจากจินตนาการในเรื่องที่ตนสนใจได้ 

แนวทางและวิธีการประเมิน 
 การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  โรงเรียนจะใช้แนวทางการวัดและ
การประเมินจากการปฏิบัติจริง  (Authentic  Performance  Measurement)  จึงกำหนดแนวทางและ
วิธีการประเมินให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นำไปใช้ในการประเมินดังนี้ 
 1.  วิธีการประเมิน 
  1.1  ความสามารถจริงของผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมทางการเรียนรายวิชาต่างๆ  ในส่วน
ที่เก่ียวกับการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  โดยการสังเกตของครู 
  1.2  มอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า  แล้วเขียนเป็นรายงาน 
  1.3  ผลงานเชิงประจักษ์ต่างๆ  เกี่ยวกับการอ่าน  การคิด  การวิเคราะห์  และเขียนที่
รวบรวมและนำเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน 
  1.4  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบ  หรือเขียนเรียงความ 
  1.5  การเขียนรายงานจากการปฏิบัติโครงงาน 



 2.  เกณฑ์การประเมิน  ผลงาน  :  การเขียนจากการอ่าน  คิด  วิเคราะห์ 
  2.1  การใช้กระบวนการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2  การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ 
  2.3  ใช้กระบวนการเขียนสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  เกณฑ์ระดับคุณภาพ  ความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ  :  การอ่าน 
      ระดับ 
  ดีเยี่ยม ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน  ลำดับเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง   

ระบุประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง  ระบุจุดมุ่งหมาย  และเจตคติ 
ของผู้เขียน 

  ดี ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน  ลำดับเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง   
ระบุประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง  ระบุจุดมุ่งหมาย  และเจตคติ 
ของผู้เขียนไม่ครบถ้วน 

  ผ่าน ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน  ลำดับเรื่องที่อ่านค่อนข้างถูกต้อง   
ระบุประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ไม่สมบูรณ ์ ระบุจุดมุ่งหมาย  และเจตคติ 
ของผู้เขียนเพียงเล็กน้อย 

  ไม่ผ่าน ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ไม่ครบถ้วน  ลำดับเรื่องท่ีอ่านผิดพลาดเล็กน้อย   
ระบุประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านไม่ถูกต้อง  ไม่ระบุจุดมุ่งหมาย  และเจตคติ 
ของผู้เขียน 

  เกณฑ์ระดับคุณภาพ  :  การคิด  วิเคราะห์ 
           ระดับ 
  ดีเยี่ยม แสดงความคิดเห็นชัดเจน  มีเหตุผลระบุข้อมูลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือมีความคิด 
   ที่แปลกใหม่  เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม 
  ดี แสดงความคิดเห็นค่อนข้างชัดเจน  มีเหตุผลระบุข้อมูลสนับสนุนมีความคิด 
   ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยสังคมรอบข้างตนเอง 
  ผ่าน แสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลระบุข้อมูลสนับสนุนที่พอรับได้มีความคิดที่เป็น 
   ประโยชน์ต่อตนเอง 
  ไม่ผ่าน แสดงความคิดเห็นมีเหตุผลไม่ชัดเจน  ขาดข้อมูลสนับสนุน  มีความคิดที่ยัง 
   มองไม่เห็นประโยชน์ที่ชัดเจน 
 
 
 



 เกณฑ์ระดับคุณภาพ  :  การเขียน 
           ระดับ 

ดีเยี่ยม มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนได้เนื้อหาสาระ  รูปแบบการเขียนถูกต้องมีข้ันตอน
การเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม  ใช้ไวยากรณ์และสะกดคำถูกต้อง 

 พัฒนาสำนวนภาษาท่ีสื่อความหมายได้ชัดเจนกะทัดรัด 
ดี มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนได้เนื้อหาสาระ  รูปแบบการเขียนถูกต้องมีข้ันตอน

การเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม  ใช้ไวยากรณ์และสะกดคำผิดพลาดไม่เกิน  3  
แห่ง  พัฒนาสำนวนภาษาท่ีสื่อความหมายได้ชัดเจน 

ผ่าน มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนและค่อนข้างได้เนื้อหาสาระ  รูปแบบการเขียน
ถูกต้องมีขั้นตอนการเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม  ใช้ไวยากรณ์และสะกดคำ
ผิดพลาดมากกว่า  3  แห่ง  ขาดการพัฒนาสำนวนภาษาที่สื่อความหมายได้ชัดเจน 

ไม่ผ่าน ขาดจุดประสงค์ในการเขียนและเนื้อหาสาระน้อย  ใช้ไวยากรณ์และสะกดคำ
ผิดพลาดมาก  ขาดการพัฒนาสำนวนภาษาท่ีสื่อความหมาย 

 4.  การสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
  4.1  ให้คิดค่าฐานนิยม  (Mode)  จากเกณฑ์การประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  
มาเป็นระดับคุณภาพของแต่ละรายวิชา 
  4.2  ให้คิดค่าฐานนิยม  จากเกณฑ์การประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ของแต่
ละรายวิชา  สรุปเป็นผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ของผู้เรียนรายบุคคล 
 5.  เกณฑ์การตัดสินความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
  5.1  ระดับรายภาค 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  อยู่ในระดับคุณภาพ  
ผ่าน  ขึ้นไปถือว่า  ผ่าน 
  5.2  การเลื่อนชั้น / จบหลักสูตร 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ผ่านทุกรายภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพัฒนาและการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
 

ระดับผู้ปฏิบัติ 
 กลุ่มครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1.  แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน  คิด   
วิเคราะห์  และเขียน  ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระ  และสอดคล้องกับมาตรฐานการอ่าน  คิด  
วิเคราะห์  และเขียน  ที่สถานศึกษากำหนด 
 2.  ผู้สอนทุกรายวิชานำแนวทางท่ีกำหนดไว้ใน  ข้อ 1  วางแผนการจัดกิจกรรมและดำเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
 3.  ผู้สอนทุกรายวิชาดำเนินการประเมินและปรับปรุงความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และ
เขียน  เป็นระยะๆ  เมื่อสิ้นภาคเรียน / ปลายปี  ประเมินผลพร้อมบันทึกร่องรอยหลักฐานในการพัฒนา
ปรับปรุง  และรวบรวมหลักฐานการประเมินไว้ที่หมวดวิชาเพ่ือใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้สอน  ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส  และความยุติธรรมในการประเมิน 
 4.  บันทึกสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ลงใน   
แบบ  ปพ.5  แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
 5.  ผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง  สมบูรณ์ของผลการประเมินแต่ละ
รายวิชา  แล้วสรุปผลการประเมินในระดับกลุ่มสาระลงใน  แบบ  ปพ.5  แบบสรุปผลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  
และเขียน  ส่งคณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ในระดับโรงเรียนต่อไป 
 กลุ่มผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาเรียนรู้  และกลุ่มผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรมในระดับ
โรงเรียน 
 1.  วางแผนกำหนดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียนที่สอดคล้อง
กับกิจกรรมในภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
 2.  ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาตามแผนที่วางไว้  และประเมินพัฒนาปรับปรุงผู้เรียนเป็นระยะๆ  
พร้อมบันทึกร่องรอยหลักฐาน 
 3.  เมื่อสิ้นภาคเรียน  ให้มีการประเมินผล  และสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
ไว้  พร้อมให้ข้อสังเกตที่เป็นจุดเด่น  จุดด้อย  ของผู้เรียน  บันทึกใน  แบบ ปพ. 5  และรวบรวมหลักฐาน
ร่องรอยการพัฒนาปรับปรุงไว้ที่ผู้ปฏิบัติ  เพ่ือเป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ  ส่งผล
การประเมินให้คณะกรรมการประเมินระดับโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
 



ระดับคณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ของสถานศึกษา 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  จำนวน 3 – 5  คน  ในแต่ละ
ระดับชั้นเป็นรายภาค 
 2.  คณะกรรมการประเมินฯ  ศึกษาเกณฑ์การประเมิน  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
 3.  นำผลการประเมินการอ่านจากระดับผู้ปฏิบัติร่วมกันประเมิน  เพื่อตัดสินความสามารถในการอ่าน  
คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
 4.  กรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถตัดสินได้  คณะกรรมการขอข้อมูลจากผู้ปฏิบัติเพิ่มเติม  หรือ
ทดสอบความสามารถซ้ำ  แล้วจึงตัดสินผล 
 5.  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินเพ่ือเสนอผู้บริหารโรงเรียนอนุมัติผลการประเมิน 
 6.  นายทะเบียนวัดผลบันทึกลงใน  ปพ.1  แล้วแจ้งผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และ
เขียน  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือแจ้งผู้ปกครอง 
 

แนวทางในการซ่อมเสริมและประเมินผลการซ่อมเสริมการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
 1.  คณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ร่วมกันพิจารณาว่าผู้เรียนมีจุดที่ต้อง
พัฒนาปรับปรุงด้านใด  แต่งตั้งที่ปรึกษาโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกรรมการดำเนินการซ่อมเสริม 
 2.  กำหนดภาระงานให้ผู้เรียนพัฒนา  ปรับปรุง  ในด้านที่ต้องพัฒนาปรับปรุงโดย 
  2.1  กรณีไม่ผ่านการประเมินการอ่าน 
   2.1.1  คณะกรรมการประเมินกำหนดภาระงานให้นักเรียนอ่าน  บันทึกการอ่าน
พร้อมส่งเอกสารที่ได้อ่านไม่น้อยกว่า  5  เรื่อง  หรือกรรมการกำหนดเรื่อง  5  เรื่อง  ให้อ่าน  ภายในเวลาที่
กำหนด 
   2.1.2  คณะกรรมการประเมินผลการอ่านโดยตั้งประเด็นคำถามที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมิน  ผู้เรียนตอบโดยการเขียนตอบหรือตอบปัญหาปากเปล่าก็ได้ 
   2.1.3  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 
   2.1.4  คณะกรรมการประเมินตัดสินผลการอ่านให้ผ่าน  และได้ระดับไม่เกิน  
“ผ่าน”  กรณีท่ีซ่อมเสริมไม่ผ่านให้คณะกรรมการประเมินกำหนดให้ผู้เรียนพัฒนาตามวิธีการ  ข้อ 2.1.1  ถึง  
2.1.3  จนกว่าผู้เรียนจะได้รับการตัดสิน  ผ่าน 
  2.2  กรณีผู้เรียนไม่ผ่านการคิด  วิเคราะห์ 
   2.2.1  คณะกรรมการประเมินกำหนดภาระงานให้ผู้เรียนไปฝึกคิด  วิเคราะห์  ใน
เรื่องท่ีสนใจภายใน  1  สัปดาห์ 
   2.2.2  คณะกรรมการประเมิน  ประเมินการคิด  วิเคราะห์  โดยตั้งประเด็นคำถามที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน  ผู้เรียนตอบโดยการเขียนตอบ  หรือตอบปากเปล่า 



   2.2.3  คณะกรรมการประเมินตัดสินผลการคิด  วิเคราะห์  โดยให้ผลการประเมินไม่
เกิน  “ผ่าน” 
   2.2.4  ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่าน  ให้คณะกรรมการประเมินกำหนดให้ผู้เรียน
พัฒนาตามวิธีการใน  ข้อ  2.2.1 – 2.2.3  จนกว่าผู้เรียนจะได้รับการตัดสิน  ผ่าน 
  2.3  กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินการเขียน 
   2.3.1  คณะกรรมการประเมิน  กำหนดภาระงานให้ผู้เรียนไปฝึกเขียนในเรื่องที่
สนใจภายใน  1  สัปดาห์  ภายใต้การควบคุมดูแลของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือ 
   2.3.2  ผู้เรียนส่งผลงานการเขียนที่ได้พัฒนาแล้วแก่คณะกรรมการประเมิน 
   2.3.3  คณะกรรมการประเมินทำการประเมินผลงานการเขียนประกอบการ
สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการเขียน 
   2.3.4  คณะกรรมการตัดสินผลการเขียนโดยให้ผลการประเมินไม่เกิน  “ผ่าน” 
   2.3.5  ในกรณีที่ผลการประเมินยังไม่ผ่าน  ให้คณะกรรมการประเมินกำหนดให้
ผู้เรียนพัฒนาตามวิธีการ  ข้อ 2.3.1 – 2.3.4  จนกว่าผู้เรียนจะได้รับการตัดสินผ่าน 
  3.  คณะกรรมการประเมินการอ่านตัดสินผลการประเมินการอ่าน  ส่งผลการประเมินเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  และรวบรวมส่งให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติ  นายทะเบียนวัดผลบันทึกลง  ปพ.1  และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ส่วนที่  5  เกณฑ์การตดัสินการเลื่อนช้ัน  และเกณฑ์การจบหลักสตูร 
 
การตัดสินการเลื่อนชั้น 
 ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น  ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก  และ
ต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียนรวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ 
 ระดับมัธยมศึกษา 
 1)  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ 
 2)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด  และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  คือ  ตัวชี้วัดที่
ต้องผ่าน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  ของแต่ละรายวิชา 
 3)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 4)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน  และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  ในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



 การพิจารณาเลื่อนชั้นในระดับมัธยมศึกษา  ถ้าหากผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย  และ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้  ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผัน
ให้เลื่อนชั้นได้  แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น  สถานศึกษาจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้  โดยทั้งนี้จะคำนึงถึงวุฒิภาวะและ
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน  81  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  66  

หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษากำหนด 
2)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  66  

หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า  11  หน่วยกิต 
3)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ในระดับผ่าน  เกณฑ์การประเมิน

ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
4)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 
5)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

สถานศึกษากำหนด 

 
ส่วนที่  6  การประเมนิผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับชาติ  (National  test) 
 
 ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นระดับ
มาตรฐานระดับชาติ  กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับชั้น  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ 
 1.  ผู้แทนสถานศึกษาเข้ารับการประชุมชี้แจงวิธีการดำเนินการทดสอบร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
 2.  จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วยประธาน
กรรมการ  คณะกรรมการกลาง  กรรมการควบคมุห้องสอบ  คณะกรรมการตรวจคำตอบชนิดเขียนตอบ  และ
กรรมการรับ – ส่งข้อสอบ  ส่งไปให้สำนักงานเขตพ้ืนที่เพ่ือแต่งตั้ง 
 3.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประเมิน
คุณภาพตามคำสั่งจากข้อ  2  ถึงวิธีการดำเนินการสอบเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ตรงกัน  ตามแนว
ปฏิบัติในคู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม  และเป็นไปตามการ
ดำเนินการสอบแบบทดสอบมาตรฐานอย่างเคร่งครัด 



 4.  คณะกรรมการกลางจัดพิมพ์รายชื่อพร้อมกำหนดรหัส / เลขท่ีนักเรียนตามจำนวนนักเรียน / 
ห้องเรียน  ที่กำหนดไว้ในคู่มือ  นำไปประกาศไว้หน้าห้องสอบแต่ละห้อง  เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบว่าตนเอง
เลขที่เท่าไร  สอบห้องที่เท่าใด  พร้อมติดเลขท่ีของนักเรียนไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ 
 5.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการประชุมชี้แจงนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  ทั้งในด้านส่วนตัว  ระดับโรงเรียน  ระดับเขต  และระดับชาติ  
ควรให้ความร่วมมือ  ตั้งใจในการสอบอย่างเต็มความสามารถ 
 6.  กรณีที่นักเรียนไม่ได้รับการประเมินตามวันเวลาที่กำหนด  ให้สถานศึกษาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  
ติดตาม  และประสานงานกับเขตพ้ืนที่ดำเนินการประเมินให้เสร็จสิ้นภายใน  2  สัปดาห์  หลังจากทราบ
รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมิน 
 7.  เมื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่แจ้งผลการประเมินมายังสถานศึกษา  ให้นำผลการประเมินมาทบทวน
คุณภาพร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  กับคณะกรรมการสถานศึกษา  และแจ้ง
ผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผลและดำเนินการต่อไป  โดยเฉพาะผู้เรียนและครูผู้สอนนำไปพิจารณาใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเองต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

ตอนที่ 3 

 

ประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
เรื่อง  แนวการปฏิบัติการดำเนนิการสอบแกต้ัว 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ประกาศโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

เร่ือง  แนวการปฏิบัติการดำเนินการสอบแก้ตัว 
 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคมกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. ผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1  

โรงเรียนพรุพีพิทยาคมกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการสอบแก้ตัวในภาคเรียนที่ 2 โดย
กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 

1.1 การสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันแรกของการเปิด
เรียนภาคเรียนที่ 2 หรือตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานวิชาการ  โดยที่นักเรียนรับและ
ยื่นแบบคำร้องกับฝ่ายบริหารงานวิชาการ  แล้วไปดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 กับครูผู้สอน  โดย
นักเรียนมีสิทธิ์ได้ผลการเรียนดังนี้   

 - ติด มส  แก้ได้  เกรด 1 
 - ติด  0  แก้ได้  เกรด  1 
 - ติด  ร  แก้ได้  เกรด  0 – 4 
 - ติด  มผ  แก้ได้  ผ 
1.2 การสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันถัดจากวันสุดท้าย

ของการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1หรือตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานวิชาการโดยนักเรียนที่
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 แล้วยังไม่ผ่านหรือนักเรียนที่ยังไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวเลย  ให้รับและยื่นแบบคำ
ร้องกับฝ่ายบริหารงานวิชาการ  แล้วไปดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 กับครูผู้สอน  โดยนักเรียนมี
สิทธิ์ได้ 
ผลการเรียนดังนี้   

- ติด มส  แก้ได้  เกรด 1 
 - ติด  0  แก้ได้  เกรด  1 
 - ติด  ร  แก้ได้  เกรด  0 – 4 
 - ติด  มผ  แก้ได้  ผ 
* ในกรณีที่นักเรียนติด ร แล้วสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ไม่ผ่านหรือไม่มาดำเนินการสอบแก้ตัว  ให้

ครูผู้สอนนำข้อมูลคะแนนที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียนของนักเรียนได้เลย  โดยนักเรียนมีสิทธิ์ได้ผลการ
เรียนตั้งแต่  เกรด  0 - 4 



1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนซ้ำรายวิชา  โดยนักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 แล้ว
ยังไม่ผ่านหรือนักเรียนที่ยังไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวเลยและนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา(รวมถึงนักเรียน ม.3 หรือ ม.6 ที่ยังไม่จบการศึกษา)  นักเรียนต้องดำเนินการโดย
เชิญผู้ปกครองมาร่วมรับทราบแนวปฏิบัติและลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา  ต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการเรียนซ้ำรายวิชาที่โรงเรียนแต่งตั้งข้ึน  และนักเรียนต้องดำเนินการเรียนซ้ำรายวิชาให้แล้ว
เสร็จภายใน  60  วันถัดจากวันลงทะเบียนหรือตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
โดยนักเรียนมีสิทธิ์ได้ผลการเรียน  เกรด 1  เท่านั้นและ ติด  มผ  แก้ได้  ผ 

 
2. ผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคมกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จในปี
การศึกษานั้น  โดยกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้  

2.1 การสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันแรก หลังจากการ
ประกาศผลเรียนในภาคเรียนที่ 2 หรือตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานวิชาการ  โดยที่
นักเรียนรับและยื่นแบบคำร้องกับฝ่ายบริหารงานวิชาการ  แล้วไปดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 กับ
ครูผู้สอน  โดยนักเรียนมีสิทธิ์ได้ผลการเรียนดังนี้   

 - ติด มส  แก้ได้  เกรด 1 
 - ติด  0  แก้ได้  เกรด  1 
 - ติด  ร  แก้ได้  เกรด  0 – 4 
 - ติด  มผ  แก้ได้  ผ 
2.2 การสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันถัดจากวันสุดท้าย

ของการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 หรือตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานวิชาการ  โดยนักเรียนที่
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 แล้วยังไม่ผ่านหรือนักเรียนที่ยังไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวเลย  ให้รับและยื่นแบบคำ
ร้องกับฝ่ายบริหารงานวิชาการ  แล้วไปดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 กับครูผู้สอน  โดยนักเรียนมี
สิทธิ์ได้ผลการเรียนดังนี้   

- ติด มส  แก้ได้  เกรด 1 
 - ติด  0  แก้ได้  เกรด  1 
 - ติด  ร  แก้ได้  เกรด  0 – 4 
 - ติด  มผ  แก้ได้  ผ 
* ในกรณีที่นักเรียนติด ร แล้วสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ไม่ผ่านหรือไม่มาดำเนินการสอบแก้ตัว  ให้

ครูผู้สอนนำข้อมูลคะแนนที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียนของนักเรียนได้เลย  โดยนักเรียนมีสิทธิ์ได้ผลการ
เรียนตั้งแต่  เกรด  0 - 4 



2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนซ้ำรายวิชา  โดยนักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 แล้ว
ยังไม่ผ่านหรือนักเรียนที่ยังไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวเลยและนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านในภาค
เรียนที่ 1 หรือปีการศึกษาที่ผ่านมา(รวมถึงนักเรียน ม.3 หรือ ม.6 ที่ยังไม่จบการศึกษา)  นักเรียนต้อง
ดำเนินการโดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมรับทราบแนวปฏิบัติและลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา  ต่อ
คณะกรรมการดำเนินการเรียนซ้ำรายวิชาที่โรงเรียนแต่งตั้งขึ้น  และนักเรียนต้องดำเนินการเรียนซ้ำ
รายวิชาให้แล้วเสร็จภายใน  60  วันถัดจากวันลงทะเบียน(ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม)หรือตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานวิชาการโดยนักเรียนมีสิทธิ์ได้ผลการเรียน  เกรด 1  เท่านั้น
และ ตดิ  มผ  แก้ได้  ผ 

 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   14    พฤษภาคม     2557 
 
 
 
 

(  นางจันทนี  รักษ์ธรรม ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 4 

 

แนวการปฏบิัต ิ

การขอเอกสารหลักฐานทางการเรยีน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวการปฏิบัต ิ

การขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน 



โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการดังนี้ 

1.  การขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน (ปพ.1) 

 กรณีจบการศึกษา 

  1)  กรอกแบบคำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน (ปพ.1)  ให้ถูกต้องครบถ้วน 

  2)  แนบเอกสารพร้อมคำร้องดังต่อไปนี้ 

   (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ชุดเครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนพรุพี

พิทยาคม  และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน    ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร  หรือ  ขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 ใบ 

   (2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 

   (3)  กรณีขอรับแทน  ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับแทนมาด้วย 

  3)  ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ  หรือตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย 

 กรณีจบการศึกษาแต่ทำเอกสารหลักฐานชำรุดหรือสูญหาย 

  1)  แจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่ที่ทำเอกสารชำรุดหรือสูญหาย 

  2)  กรอกแบบคำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน (ปพ.1)  กรณีชำรุด/สูญหาย  ให้

ถูกต้องครบถ้วน 

  3)  แนบเอกสารพร้อมคำร้องดังต่อไปนี้ 

   (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ชุดเชิ๊ตสีขาว  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตา  และถ่ายไว้ไม่เกิน 

6 เดือน  ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร  หรือ  ขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 ใบ 

   (2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 

   (3)  กรณีขอรับแทน  ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับแทนมาด้วย 

  4)  ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ  หรือตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย 

 กรณียังไม่จบการศึกษาและกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 

1)  กรอกแบบคำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน (ปพ.1)  ให้ถูกต้องครบถ้วน 

  2)  แนบ รูปถ่ายหน้าตรง  ชุดเครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน          

และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน    ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร  หรือ  ขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 ใบ 

  3)  ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ  หรือตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย 

2.การขอใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) 

  1)  กรอกแบบคำร้องขอใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7)  ให้ถูกต้องครบถ้วน 



  2)  แนบ รูปถ่ายหน้าตรง  ชุดเครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน          

และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน    ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร  หรือ  ขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ 

  3)  ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ  หรือตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บรรณานุกรม 
 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ; (2551).  เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 พุทธศักราช  2551  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.   

กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ). 
 .  (2550)  แนวทางการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา  ปพ.1   ปพ.2  และ  ปพ.3 
ตามหลักสูตรการศึกษาขืนพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544.  กรุงเทพมหานคร 
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
    
  
 
 
   
 
   
 
   


