
 

๑ 

 
ระเบียบโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่  สพฐ.  ๒๙๓/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  และก าหนดให้สถานศึกษา
จะต้องจัดท าหลักเกณฑ์   และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  เพ่ือให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  และเป็นไปในแนวเดียวกัน  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม   ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช  ๒๕๕๒  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
 ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และ  ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี่ที่  ๑, ๒  และ  ๔, ๕  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓   และในทุกระดับชั้น   ปีการศึกษา  ๒๕๕๔   เป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  บรรดาระเบียบ   ข้อบังคับ   หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งขัดแย้ง   หรือแย้งกับระเบียบ
นี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  ๔  ให้ใช้ระเบียบนี้ควบคู่กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  และ
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม  ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
 ข้อ  ๕  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวดที ่ ๑ 
หลักการวัดและประเมินผลการเรียน  

 
 ข้อ  ๖  ให้สถานศึกษามีหน้าที่วัดและประเมินผล   ตัดสิน  และอนุมัติผลการเรียนทุกระดับชั้น  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเรื่องของเกณฑ์  และแนวด าเนินการวัดประเมินผลการเรียน 
 ข้อ  ๗  การวัดและประเมินผลการเรียน  ต้องสอดคล้อง  และครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัด /
ผลการเรียนรู้  ที่ก าหนดในหลักสูตร 
 ข้อ  ๘  การวัดและประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย  การวัดผลและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนา
ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนการสอน  วัดผลและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน 
 ข้อ  ๙  การวัดและประเมินผล  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ต้องด าเนินการด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  และเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด  ธรรมชาติของวิชา  และธรรมชาติของผู้เรียน 
 ข้อ  ๑๐  จัดให้มีการวัดและประเมินผู้เรียนในด้านต่างๆ  ดังนี้ 



 

๒ 

  ๑๐.๑   วัดและประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๑๐.๒  วัดและประเมินความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในแต่ละ
ระดับชั้นปี / ช่วงชั้น 
  ๑๐.๓  วัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ในแตล่ะระดับชั้นปี / ช่วงชั้น 
  ๑๐.๔  วัดและประเมินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่ก าหนดตามหลักสูตร 
 ข้อ  ๑๑  การวัดและประเมินผลต้องมีหลักฐานชัดเจน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 
 ข้อ  ๑๒  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษา  และการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
 
 

หมวดที ่   ๒ 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน 

 
 ข้อ  ๑๓  การวัดและประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๓.๑  ให้มีการวัดและประเมินผลเป็นรายวิชา  โดยแจ้งให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  วิธีการจัดการเรียนรู้   และวิธีการวัดและประเมินผล   ก่อนจัดการเรียนรู้ 
  ๑๓.๒  ให้มีการวัดและประเมินผลก่อนการเรียนทุกรายวิชา 
  ๑๓.๓   การวัดและประเมินผล  ต้องครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ / คุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๑๓.๔  การวัดและประเมินผล  ต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย  เป็นการวัดและประเมินผลตาม  สภาพ
จริง  เน้นการปฏิบัติ  ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ควบคู่ไปในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๑๓.๕  ให้มีการวัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียน  โดยด าเนินการใน  ๓  ส่วนดังนี้ 
           ๑๓.๕.๑  ให้มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนเป็นระยะ  เพ่ือประเมินพัฒนาการของ
ผู้เรียน  และเพ่ือเก็บคะแนนทุกตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้    ถ้าพบว่าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ของตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ใด  
ให้ผู้สอนวินิจฉัยข้อบกพร่องของการเรียนรู้  และซ่อมเสริมจนนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด   ส าหรับตัวชี้วัด / ผลการ
เรียนรู้   ข้อใดที่มีการซ่อมเสริมจนผ่านเกณฑ์แล้ว  ให้คะแนนไม่เกินครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในข้อนั้น   ทั้งนี้  จะต้อง
ได้รับการประเมินผ่านทุกตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้   มีเกณฑ์   และวิธีการเก็บคะแนนให้เป็นไปตามแผนการวัดและ
ประเมินผล  ของแต่ละรายวิชาที่จัดท าไว้ 
           ๑๓.๕.๒  ให้โรงเรียนจัดให้มีการสอบกลางภาค  ทุกรายวิชาทุกชั้นปี 
           ๑๓.๕.๓   ในแต่ละรายวิชาต้องมีการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ระบุไว้  โดยมีการประเมินตลอดทุกภาคเรียน  หากพบว่าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด  ต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ให้มีการพัฒนาขึ้นจนผ่านเกณฑ์ 
  ๑๓.๖  ให้มีการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน  เพ่ือตรวจสอบการเรียนโดยวัดให้ครอบคลุม
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้  ที่ส าคัญ 



 

๓ 

  ๑๓.๗  การตัดสินการเรียน  ให้น าคะแนนระหว่างภาคเรียน   รวมกับคะแนนปลายภาคเรียน     
ตามอัตราส่วนที่ก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๑๓.๘  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา  ดังนี้ 
   ๔ หมายถึง  ผลการเรียนดีเยี่ยม 
   ๓.๕ หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก 
   ๓ หมายถึง  ผลการเรียนดี 
   ๒.๕ หมายถึง  ผลการเรียนค่อนข้างดี 
   ๒ หมายถึง  ผลการเรียนน่าพอใจ 
   ๑.๕ หมายถึง  ผลการเรียนพอใช้ 
   ๑ หมายถึง  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
   ๐ หมายถึง  ผลการเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ข้ันต่ า 
  ให้ใช้อักษร  แสดงผลการเรียนที่มีเงื่อนไขในแต่ละรายวิชา  ดังนี้ 
        มส   หมายถึง    ผู้เรียนไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียน
ไม่ถึงร้อยละ  ๘๐   ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา  และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
        ร   หมายถึง   รอการตัดสิน  และยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้  เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผล 
การเรียนรายวิชานั้นครบถ้วน  ได้แก่  ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน / ปลายภาคเรียน  ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ท า  
ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน   หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 
 ข้อ  ๑๔  การวัดและประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ให้ถือปฏิบัติดังนี้  
  ๑๔.๑  ให้ผู้สอนทุกรายวิชาเป็นผู้ประเมิน  ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
  ๑๔.๒  ให้มีการประเมินเป็นระยะ  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงผู้เรียน  และผลประเมินเมื่อสิ้นภาคเรียน    
เพ่ือพิจารณาการผ่านเกณฑ ์
  ๑๔๓  ใช้ข้อความแสดงระดับผลการประเมิน  ดังนี้ 
              ดีเยี่ยม 
              ดี 
              ผ่าน 
              ไม่ผ่าน 
 ข้อ  ๑๕  การวัดและประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๕.๑  ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  เป็นผู้วัดและประเมินผล  ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด 
  ๑๕.๒  ให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียน  ตามจุดประสงค์ของกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงผู้เรียน  และประเมินเมือสิ้นภาคเรียน  เพื่อพิจารณาการผ่านเกณฑ์ 
  ๑๕.๓  ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลประเมิน  ดังนี้ 
   ผ่าน 
   ไม่ผ่าน 



 

๔ 

 ข้อ  ๑๖  การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๖.๑  ให้ผู้สอนทุกรายวิชาเป็นผู้ประเมิน  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ๑๖.๒  ให้มีการประเมินเป็นระยะ  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงผู้เรียน  และประเมินเมื่อสิ้นภาคเรียนเพ่ือ
พิจารณาการผ่านเกณฑ์ 
  ๑๖.๓  ใช้ข้อความแสดงระดับผลการประเมิน  ดังนี้ 
                                 ดีเยี่ยม 
              ดี 
              ผ่าน 
              ไม่ผ่าน 
 

หมวดที ่ ๓ 
การตัดสินผลการเรียน 

 
 ข้อ  ๑๗  การตัดสินผลการเรียน  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

๑๗.๑  พิจารณาตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  พิจารณาตัดสินว่าผู้เรียนได้หน่วยกิตเฉพาะผู้ได้
ระดับผลการเรียน  ๑  ถึง  ๔  เท่านั้น  

  ๑๗.๒  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้  และผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด /       
ผลการเรียนรู้ 
  ๑๗.๔  วัดผลปลายภาคเรียนเฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของ
เวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น  ยกเว้นในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐   และมีเหตุจ าเป็น   ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียนในการพิจารณาอนุญาต 
  ๑๗.๕  ผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น   และไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าวัดผลปลายภาคเรียน  ให้ได้ผลการเรียน  “มส” 
  ๑๗.๖  ผู้เรียนที่ไม่ได้รับการวัดผลปลายภาคเรียน   ยกเว้นกรณีข้อ  ๑๗.๔   ให้ได้ผลการเรียน  “ร” 
  ๑๗.๗  ผู้เรียนที่ทุจริตในการสอบ  หรือทุจริตในงานที่ได้รับมอบหมาย  ในรายวิชาใดครั้งใดก็ตามให้
ได้คะแนน  ๐  ในครั้งนั้น 
  ๑๗.๘  หารประเมินผลการร่วมกิจกรรม  พิจารณาเวลาที่ร่วมกิจกรรมครบร้อยละ  ๘๐  ของเวลา
ทั้งหมด  และผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการประเมินเป็น  “ผ่าน”  ถ้าเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐  และ / หรือ 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการประเมิน  “ไม่ผ่าน” 
 
  ๑๗.๙  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ประเมินโดยเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  ถ้าผ่านเกณฑ์ให้ได้ระดับผลการประเมินเป็น  “ดีเยี่ยม”  “ดี”  “ ผ่าน” หรือ  
“ไม่ผ่าน” 
  ๑๗.๑๐  การเลื่อนชั้น 



 

๕ 

        เมื่อสิ้นปีการศึกษา  ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น  เมื่อมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
       ๑.  รายวิชาพ้ืนฐาน  และรายวิชาเพ่ิมเติม  ได้รับการตัดสินผลการเรียนในระดับผ่านตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนก าหนด 
       ๒.  ได้รับการประเมิน  และมีผลการประเมินในระดับผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       ๓.  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น  ไม่ต่ ากว่า  ๑.๐๐ 
 ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย  และโรงเรียนพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนา  และสอนซ่อนเสริมได้ให้
อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียน  ที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ 
  ๑๗.๑๑  การสอนซ่อมเสริม 
  การสอนซ่อมเสริม  ให้ด าเนินการในกรณีต่อไปนี้ 
       ๑.  ผู้เรียนมีความรู้ / ทักษะพ้ืนฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นให้สอนซ่อมเสริม
ปรับความรู้ / ทักษะพ้ืนฐาน 
       ๒.  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทักษะกระบวนการ  หรือเจตคติ / คุณลักษณะที่ก าหนดไว้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้  ในการประเมินผลระหว่างเรียน 
       ๓.  ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน  “๐” ให้สอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว 
  ๑๗.๑๒  การเรียนซ้ าชั้น 
  ใน  1  ปีการศึกษา  ถ้าผู้เรียนมีผลการเรียน  0, ร,  มส  ในรายวิชาพ้ืนฐานเกิน  3  วิชาหลังจาก
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2  และเรียนซ้ าแล้ว ให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ าชั้นของผู้เรียน  โดยมี
คณะกรรมการ  ประกอบด้วย  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นประธาน    กรรมการประกอบด้วย    ครู
ประจ าวิชาที่ให้ผลการเรียน  ๐  หัวหน้าระดับชั้น  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยมีนายทะเบียน  เป็นกรรมการ  และเลขานุการ  และหัวหน้างานวัดผล   เป็นกรรมการ  
และผู้ช่วยเลขานุการ       เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว  เห็นว่าจะท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนของผู้เรียนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น  ให้น าผลการพิจารณาเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  ทั้งนี้  ผู้อ านวยการโรงเรียนใช้ดุลยพินิจพิจารณา
ตามเสนอ 
 

ข้อ  ๑๘  การเปลี่ยนระดับผลการเรียน  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๘.๑  การเปลี่ยนระดับผลการเรียน  “๐” 
  ให้โรงเรียนจัดสอนซ่อนเสริมในตัวชี้วัดที่ผู้เรียนไม่ผ่าน  แล้วจึงจัดสอบแก้ตัว   และให้สอบแก้ตัวได้
ไม่เกิน  ๒  ครั้ง  ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป  ถ้าผู้เรียนยังไม่มาด าเนินการติดต่อขอแก้ตัว
ตามระยะเวลาที่ทางโรงเรียนก าหนด  หรือยังด าเนินการไม่เรียบร้อย   โดยมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน   การสอบแก้ตัวให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”  ถ้าสอบแก้ตัวแล้วยังได้ระดับผลการ
เรียน “๐”  อีก     ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ าในรายวิชานั้น  ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้อ านวยการโรงเรียนให้เรียนซ้ า   
  ๑๘.๒  การเปลี่ยนผลการเรียน  “ร”  แยกเป็น  ๒  กรณี  ดังนี้ 



 

๖ 

             ๑๘.๒.๑  กรณีได้ผลการเรียน  “ร”  เพราะเหตุสุดวิสัย  เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเรียบร้อย
แล้วให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ  ( ตั้งแต่ ๐-๔ ) 
             ๑๘.๒.๒  กรณีได้ผลการเรียน  “ร”  โดยไม่ใช่เหตุสุดวิสัย  เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหา
เรียบร้อยแล้วให้ได้ระดับผลการเรียน ๐ หรือ ๑ 
  ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการแก้ไข  “ร”  ให้ผู้สอนน าข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียนยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย  
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๑๘.๓  การเปลี่ยนผลการเรียน  “มส”  แยกเป็น  ๒  กรณีดังนี้ 
  ๑๘.๓.๑  กรณีท่ีผู้เรียนได้ผลการเรียน  “มส”   เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียน
ทั้งหมด  แต่มีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด  ให้โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนเพ่ิมเติม  โดยใช้  ชั่วโมง
สอนซ่อมเสริม  หรือเวลาว่าง  หรือวันหยุด  หรือมอบหมายงานให้ศึกษาด้วยตนเอง  จนมีเวลาเรียนครบร้อยละ  ๘๐  
ของเวลาเรียนทั้งหมด   แล้วจึงสอบให้เป็นกรณีพิเศษ   ผลการสอบแก้ตัว   “มส”   ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน  
“๑”  หากได้ผลการเรียน  “๐”  ให้ด าเนินการแก้ “๐” ตามระเบียบนี้ 
  การแก้  “มส”  ในกรณีนี้  ให้ด าเนินการได้ไม่เกิน  ๒  ครั้ง  ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ภาคเรียนถัดไป   โดยต้องด าเนินการครั้งที่ ๑  ให้เสร็จสิ้นภายใน  ๑  เดือน  หลังจากเปิดภาคเรียน    ถ้าผู้เรียนยังไม่
ด าเนินการติดต่อขอแก้ตัวระยะเวลาที่โรงเรียนก าหนด    หรือด าเนินการไม่เรียบร้อยโดยมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๑๘.๓.๒  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน   “มส”   เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๖๐  ของเวลาเรียน
ทั้งหมด  ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ าในรายวิชานั้น   ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการ
โรงเรียน  ให้เรียนซ้ าในรายวิชานั้น  หรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ให้
หมายเหตุในหลักฐานแสดงผลการเรียนด้วยว่า  เรียนแทนรายวิชาใด 
  ๑๘.๔  การเรียนซ้ าให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียน ที่จะก าหนดช่วงเวลาในการเรียนซ้ าให้
เหมาะสม  และต้องประเมินผลการเรียนตามที่ระเบียบก าหนดไว้ 
  การเรียนซ้ าจะได้ระดับผลการเรียนตามข้อ  ๑๓.๘ 
  ๑๘.๕  การเปลี่ยนผลการเรียน  “มผ”  เป็น “ผ”  ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมเสริม  เพ่ือให้ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดโดยให้ผลการประเมินเป็น  “ผ”   ระยะเวลาในการแก้  “มผ”   ให้ด าเนินการได้ไม่เกิน ๒   ครั้ง    
ทั้งนี้ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป   ถ้าผู้เรียนยังไม่มาด าเนินการติดต่อขอแก้ตัวตามระยะเวลาที่
โรงเรียนก าหนด  หรือด าเนินการไม่เรียบร้อยโดยมีเหตุผลสุดวิสัย  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียน 
              ข้อ  ๑๙  การอนุมัติการจบหลักสูตร 
  ๑๙.๑  ผู้เรียนที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติ  ให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
           ๑๙.๑.๑  เรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  และเพ่ิมเติมไม่เกิน  ๘๑  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน  ๖๖  หน่วยกิต  รายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า  ๑๑  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๑๕  หน่วยกิต 
           ๑๙.๑.๒  ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน  ๖๖  หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า  ๑๑ หน่วยกิต 



 

๗ 

           ๑๙.๑.๓  ผ่านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์   และเขียน  ตามที่โรงเรียนก าหนด มี
ระดับผลการประเมินเป็น    “ผ่าน”  
          ๑๙.๑.๔  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามที่โรงเรียนก าหนด  มีระดับผล
การประเมินเป็น    “ผ่าน”  
          ๑๙.๑.๕  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน   ตามที่
โรงเรียนก าหนด  ผลการประเมิน   “ผ่าน”  
  ๑๙.๒  ผู้เรียนที่จะได้รับการพิจาณาอนุมัติ  ให้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
            ๑๙.๒.๑  เรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  และเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า  ๘๑  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน  ๔๑  หน่วยกติ  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า  ๔๐  หน่วยกติ 
           ๑๙.๒.๒  ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน ๔๑  หน่วยกิน  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต          
           ๑๙.๒.๓  ผ่านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์   และเขียน  ตามที่โรงเรียนก าหนด  มี
ระดับผลการประเมินเป็น      “ผ่าน” 
           ๑๙.๒.๔  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามที่โรงเรียนก าหนด  มีระดับ     
ผลการประเมินเป็น    “ผ่าน”  
           ๑๙.๒.๕  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน  ตามที่
โรงเรียนก าหนด  ผลการประเมินเป็น  “ผ่าน”   
  ๑๙.๓  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียน  เป็นผู้อนุมัติผลการเรียน  และการจบหลักสูตร 
 

หมวดที ่ ๔ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 
 ข้อ  ๒๐  การเทียบโอนผลการเรียน  เป็นผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ของผู้เรียน  
ที่เกิดจากการศึกษาในระบบ    การศึกษานอกระบบ    และการศึกษาตามอัธยาศัย    มาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน  แนวด าเนินการเที ยบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย           
การเทียบโอนการเรียนดังนี้ 
  ๒๐.๑  การเทียบโอนผลการเรียน  ให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน  
จ านวนไม่น้อยกว่า  ๓  คน  แต่ไม่เกิน ๕  คน 
  ๒๐.๒  ผู้ขอเทียบโอน  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของโรงเรียน  จึงด าเนินการเทียบโอน         
ผลการเรียนในภาคเรียนที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน 
  ๒๐.๓  จ านวนรายวิชาที่จะรับเทียบโอน  และอายุของผลการเรียนที่จะน ามาเทียบโอน  ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน  ทั้งนี้เมื่อเทียบโอนแล้ว  ผู้ขอเทียบโอนต้องมีเวลาเรียนอยู่ใน
สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน 



 

๘ 

  ๒๐.๔  การเทียบโอนผลการเรียน  ให้น ารายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  มา
เทียบโอนผลการเรียนได้  และพิจารณาให้ระดับผลการเรียน  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
  ๒๐.๕  กรณีการเทียบโอนความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน  
โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย  และให้ระดับผลการเรียนตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนของ
หลักสูตรที่รับเทียบโอน 
  ๒๐.๖  กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่  เข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  ให้ด าเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องหลักการ  และแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา  ส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน  

หมวดที ่ ๕ 
หน้าที่ของโรงเรียน 

 
 ข้อ  ๒๑  ให้โรงเรียนจัดให้มีเอกสารประเมินผลการเรียนต่างๆ  ดังนี้ 
    ๒๑.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  (ปพ.๑) 
    ๒๑.๒  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (ใบประกาศนียบัตร)  (ปพ.๒) 
    ๒๑.๓  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) 
    ๒๑.๔  แบบแสดงบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (ปพ.๕) 
    ๒๑.๕  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  (ปพ.๖) 
    ๒๑.๖  ใบรับรองผลการศึกษา  (ปพ.๗) 
    ๒๑.๗  ระเบียนสะสม  (ปพ.๘) 
 ข้อ  ๒๒  ในการด าเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบนี้   ให้ ใช้ควบคู่กับค าอธิบายระเบียบโรงเรียน              
บ้านเบิกวิทยาคม  ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

หมวดที ่ ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ  ๒๓  ในกรณีนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช  ๒๕๒๑  (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๓๓)  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย   พุทธศักราช  ๒๕๒๔  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๓๓)  และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔  ซึ่งควรจะจบหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๑  หรือก่อนปีการศึกษา  
๒๕๕๑  แต่ไม่สามารถจบหลักสูตรได้ตามก าหนด ให้ใช้ระเบียบนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
          



 

๙ 

ค าอธิบายระเบียบโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

 
 โดยที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่  สพฐ. ๒๙๓  /  ๒๕๕๑  ลงวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  และสถานศึกษา
ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  ได้จัดระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  เพ่ือให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  จึงได้จัดท าค าอธิบายไว้ดังนี้ 
 
หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้
เป็นคนดีมีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดี    มีขีดความสามารถในการแข่งขัน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้นสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย    และความเป็นสากล    รวมทั้ง
ความสามารถในการประกอบอาชีพ  หรือศึกษาต่อ  ตามความถนัด  ความสนใจ  และความสามารถของแต่ละบุคคล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑   ประกอบด้วยหลักสูตรแกนกลางของ
ประเทศ  ซึ่งเป็นกรอบทิศทางในการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา  ตั้งแต่ชั้ นประถมศึกษาปีที่  ๑   ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖  สามารถน าไปใช้ในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ   นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  
รวมทั้งส าหรับการจัดการศึกษาทุกกลุ่ม  เช่น  การศึกษาพิเศษ  การศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถเฉพาะทางเป็นต้น  
โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้  เป็นข้อก าหนดคุณภาพของผู้เรียน  และหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งสถานศึกษาจัดท าขึ้นโดย
น ามาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางไปพัฒนา  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและ
สังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ส าหรับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตน   เพ่ือพัฒนา
ให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ  และพลโลก 
 การประเมินผลการเรียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็น
กระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้  และพัฒนาการต่างๆ  ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร  เพ่ือ
น าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  และใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินผล    
การเรียน  สถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียน  ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีคุณภาพ  และมี
ประสิทธิภาพ  ให้ผลการประเมินผลถูกต้อง  ตามสภาพความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน  ในขณะเดียวกันการ
ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  จะต้องมีการจัดการเป็นระบบ  และกระบวนการปฏิบัติงานที่
มีคุณภาพ  สามารถรองรับการประเมินภายใน  และการประเมินภายนอกตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้ 
 

หมวด   ๑ 
หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียน 



 

๑๐ 

 
 ข้อ  ๑  สถานศึกษามีหน้าที่วัดและประเมินผล   ตัดสิน   และอนุมัติผลการเรียนทุกระดับชั้นโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในเรื่องของเกณฑ์  และแนวด าเนินการประเมินผลการเรียน  
 การวัดและประเมินผล  เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา  โดยหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ดูแลให้การ
วัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ  และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง  โดยระเบียบกฎเกณฑ์  และแนวปฏิบัติทั้งหลาย  
สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดท า  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนที่จะประกาศใช้ 
 สิ่งที่สถานศึกษาต้องด าเนินการจัดท า  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือประกาศใช้  
ดังนี้ 
 (๑)  หลักสูตรสถานศึกษา 
 (๒)  ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน 
 ในแนวปฏิบัติ  สถานศึกษาต้องด าเนินการวางแผนอย่างเป็นระบบ  ในการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ
ดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอน  ให้ด าเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  โดยอาจก าหนดแนวปฏิบัติ  ขั้นตอนการ
ด าเนินการออกเป็นประกาศของโรงเรียน  หรือออกเป็นค าสั่งของโรงเรียนแล้วแต่กรณี 
 ข้อ  ๒  การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้อง  และครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด      ใน
หลักสูตร  เพ่ือเป็นการก าหนดกรอบคุณภาพของผู้เรียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัด  เพ่ือให้สถานศึกษาได้น ามาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดไป
ก าหนดสาระการเรียนรู้  และออกแบบการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้การเรียนการสอน  บรรลุการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
ดังนั้นการวัดผลและประเมินผลในทุกระดับทุกรายวิชา  จึงต้องครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้   และตัวชี้วัดที่ก าหนด
ในหลักสูตร  เพื่อประเมินคุณภาพของผู้เรียน  ในการตัดสินการผ่านระดับชั้น  หรือการจบหลักสูตรต่อไป 
 ข้อ  ๓  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องประกอบด้วย  การประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน  
ปรับปรุงการเรียนการสอน  และประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   
ได้แบ่งออกเปน็  ๔  ระดับ  คือ 
  ๑.   การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผล  ที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติ  และสม่ าเสมอ  ในการจัดการเรียนการสอน  ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย  เช่น  
การชักถาม  การสังเกต  การตรวจการบ้าน  การประเมินโครงงาน  การประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน  
การใช้แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเอง  หรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง   
เพ่ือนประเมินเพื่อน  ผู้ปกครองร่วมประเมิน  ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม 
  การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า  ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้  
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่   และมากน้อยเพียงใด  มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด  นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอน  ใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองด้วย  ทั้งนี้
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัด 
  ๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการ   เพ่ือตัดสินผลการ
เรียนของผู้เรียนเป็นรายปี / รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  



 

๑๑ 

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่   ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด  รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ  ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูล  และสารสนเทศเพ่ือการ
ปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร  โครงการ  หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง  
และชุมชน 
  ๓.  การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน  การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   ตามภาระความรับผิดชอบ   สามารถด าเนินการโดยประเมิน
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วย  ข้อสอบมาตรฐานที่จัดท า  และด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือด้วยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด  ในการด าเนินการจัดสอบ  นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการ
ประเมินระดับสถานศึกษา  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๔.  การประเมินระดับชาติ  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียน  ในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   เข้ารับการประเมิน  ผลจากการประเมิน
ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษา  ในระดับต่างๆ  เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ    การ
จัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ  ในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อ  ๔  การวัดและประเมินผล  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน   ต้องด าเนินการด้วยวิธี
ที่หลากหลาย  เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดธรรมชาติของวิชา  และธรรมชาติของผู้เรียน 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒  หมวดที่  ๔  มาตรา  ๒๒  ก าหนดให้การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด   
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ   และเต็มตามศักยภาพ  นั่นคือต้อง
ตอบสนองความถนัด  ความสนใจ  และความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ดังนั้น  การวัดและประเมินผลจึง
ต้องควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน  และถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน  และใช้วิธีการที่หลากหลาย  
ทั้งนี้เพ่ือทราบสภาพที่แท้จริงของผู้เรียน  และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล   

ข้อ  ๕  จัดให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
  ๕.๑  วัดและประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๕.๒  ประเมินความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในแต่ละระดับชั้น 
  ๕.๓  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน  ในแต่ละระดับชั้น 

๕.๔  ประเมินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่ก าหนดตามหลักสูตร 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดการศึกษา  
เพ่ือมุ่งเน้นความส าคัญ  ทั้งด้านความรู้    ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และความ
รับผิดชอบต่อสังคม  เพ่ือพัฒนาคนให้มีความสมดุล  โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด   ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา



 

๑๒ 

ตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ   ให้ความส าคัญต่อความรู้เกี่ยวกับตัวเอง   และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม  
ได้แก่  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ  และสังคมโลก  รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย   
และระบบการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขความรู้และทักษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการการบ ารุงรักษา  และการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  ความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
การกีฬา ภูมิปัญญาไทย  ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา  เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  
ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ  การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข   ดังนั้น  ในการวัดและประเมินผล  
จึงต้องมีการวัดและประเมินให้ครอบคลุมในทุกด้าน   จึงก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนใน ๔  ด้าน  คือ  
วัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  วัดและประเมินการอ่าน  คิดวิ เคราะห์  และเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  และการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ข้อ  ๖  การวัดและประเมินผลต้องมีหลักฐานชัดเจน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 
  เนื่องจากการวัดผลเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย  ทั้งในระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และระดับชาติ  ผู้ประเมินจึงต้องมีหน้าที่จัดท าหลักฐานการประเมิน  เกณฑ์การประเมิน  เครื่องมือวิธีการ
เก็บข้อมูล  มีการวางแผนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  และประเมินจากฐานข้อมูลที่เป็นจริง  สามารถตรวจสอบได้ 
 ข้อ  ๗  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษา  และการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
  โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้  ๓  
รูปแบบ  คือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ในขณะที่ก าหนดให้การศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๑๒ ปี  โดย
การศึกษาในช่วง  ๙  ปีแรกเป็นการศึกษาภาคบังคับ  ซึ่งผู้มีอายุย่างเข้าปีที่  ๗  จะต้องเข้าเรียนในสานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีที่  ๑๖  เว้นแต่จะสอบได้ชั้นปีที่  ๙  ของการศึกษาภาคบังคับก่อนครบเกณฑ์อายุดังกล่าว  
ข้อก าหนดข้างต้นส่งผลให้ผู้ที่ศึกษาตามรูปแบบต่างๆ  จะต้องมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้  ที่
ก าหนด  และได้การรับรองผลการเรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตรด้วย  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้
ศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และศึกษาตามอัธยาศัย  ได้รับการเทียบระดับ  และรับรองความรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนจากรูปแบบการศึกษาต่างๆ  สามารถเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ของตนจากการศึกษาในระบบอ่ืนๆ  ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในระบบที่ก าลังศึกษาอยู่ได้   
และให้ผู้เรียนที่ย้ายสถานศึกษา  ใช้ผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม ไปเป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาของตน 
 

หมวด   ๒ 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน 

 
 ข้อ  ๘  การวัดและประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  ๘.๑  ให้มีการวัดและประเมินผลเป็นรายวิชา   โดยแจ้งให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด  และวิธีการวัดประเมินผลก่อนท าการสอน 



 

๑๓ 

 มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้  ถือเป็นเป้าหมายที่ผู้ สอนจะต้องพยายามให้ผู้เรียนบรรลุ 
และเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบว่า  ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถือว่าผ่านในรายวิชานั้น  ให้ผู้สอนแจ้งมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  ผู้เรียนมีกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง  ผู้สอนจะมีวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร  มีวิธีการประเมินผลอย่างไร  เช่น  จะสอบกี่ครั้ง  มีชิ้นงานใดบ้าง โดยอาจจะให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการก าหนด  พร้อมกันนั้นต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงเกณฑ์การประเมินผล  ของรายวิชาให้
ชัดเจนก่อนเริ่มการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนควรได้ตัวชี้วัด  หรือผลการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนได้
ทราบ  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบ  และวางแผนการเรียนได้อย่างมีเป้าหมาย  และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้น 
  ๘.๒  ให้มีการวัดและประเมินผลก่อนเรียนทุกรายวิชา 
  เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนทุกรายวิชา  ที่จะต้องท าการวัดและประเมินผลก่อนเรียน  และส ารวจข้อมูล
ที่จ าเป็นของผู้เรียน  ทั้งนี้เพ่ือจัดท าสารสนเทศของผู้เรียนเป็นเบื้องต้น  เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  ให้สอดคล้องกับพ้ืนฐานของผู้เรียนแต่ละคน  ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  การประเมินผลก่อนเรียนประกอบด้วยการประเมินดังนี้ 
  (๑)  การประเมินความพร้อม  และพ้ืนฐานของผู้เรียน 
          เป็นการตรวจสอบความรู้  ทักษะ  และความพร้อมต่างๆ ของผู้เรียน  ที่เป็นพ้ืนฐานของเรื่อง
ใหม่ๆ   ที่ผู้เรียนต้องเรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสม  เพ่ือจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีความพร้อม  และพ้ืนฐานที่จะเรียนทุก
คนหรือไม่  แล้วน าผลการประเมิน  มาปรับปรุง  ซ่อมเสริม  หรือตระเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อม   และพ้ืนฐาน
พอเพียงทุกคน  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดี   การประเมินความพร้อม  และ
พ้ืนฐานของผู้เรียนก่อนเรียนมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (๑.๑)  วิเคราะห์ความรู้  และทักษะที่เป็นพ้ืนฐานของเรื่องที่จะต้องเรียน 
  (๑.๒)  เลือกวิธีการ  และจัดท าเครื่องมือส าหรับประเมินความรู้  และทักษะพ้ืนฐานอย่างเหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพ 
  (๑.๓)  ด าเนินการประเมินความรู้  และทักษะพ้ืนฐานของผู้เรียน 
  (๑.๔)  น าผลการประเมินไปปรับปรุงผู้เรียนก่อนเรียน 
  (๑.๕)  จัดการเรียนการสอนในเรื่องที่เตรียมไว้ 
  (๒)  การประเมินความรอบรู้ในเรื่องที่จะเรียนก่อนเรียน    
          เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องที่จะท าการสอน   เพ่ือตรวจสอบดูว่าผู้เรียนมีความรู้  และ
ทักษะในเรื่องที่จะเรียนนั้นมากน้อยเพียงใด   เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้เรียนแต่ละคน  ว่าเริ่มต้นเรียนเรื่อง
นั้นๆ  โดยมีความรู้เดิมอยู่เท่าใด  จะได้น าไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน  ตาม
แผนการเรียนรู้แล้ว  ว่าเกิดพัฒนาการหรือเกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึนหรือไม่  เพียงใด  ซึ่งจะท าให้ทราบถึงศักยภาพในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน  ซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการสนองตอบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  แต่ละคน  แต่ละกลุ่มต่อไป  แต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นของการประเมินผลก่อนการเรียนคือผู้สอน
สามารถน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล  ในการจัดเตรียมวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน  ให้สอดคล้องกับความรู้เดิม
ของผู้เรียน  ว่าจะต้องจัดการอย่างเข้มข้น  หรือมากน้อยเพียงใดจึงจะท าให้แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  



 

๑๔ 

สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และพัฒนาการต่างๆ ตามตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ด้วยกันทุกคนได้  ในขณะที่ไม่ท า
ให้ผู้เรียนที่มีพ้ืนความรู้เดิมอยู่แล้ว  เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย  และเสียเวลาเรียนในสิ่งที่ตนรู้แล้ว  การประเมินความ
รอบรู้ก่อนเรียน  มีขั้นตอนการปฏิบัติเหมือนกับการประเมินความพร้อม  ต่างกันเพราะความรู้ทักษะที่จะประเมิน
เท่านั้น 
                       ๘.๓  การวัดและประเมินผลต้องครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑  มุ่งที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็น
คนดี  มีปัญญา  มีความสุข  และมีความเป็นไทย  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   ดังนั้นในการ
ก าหนดตัวชี้วัด  หรือผลการเรียน  รู้จึงต้องก าหนดให้ครอบคลุมทั้งความรู้   ทักษะกระบวนการคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  กระบวนการเรียนการสอน  และกระบวนการวัดผลประเมินผลจึงต้องให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด  หรือผลการเรียนรู้  และเป้าหมายของหลักสูตร 
      ๘.๔  การวัดและประเมินผลต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย  เป็นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  เน้น
การปฏิบัติ  ด าเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไป  ในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 การวัดผลประเมินผล  ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน  ทั้งนี้เพ่ือมุ่งตรวจสอบพัฒนาการ
ของผู้เรียนว่าบรรลุผลการเรียนรู้  หรือตัวชี้วัดหรือไม่ 
 โดยสารสนเทศที่ได้จากประเมิน  จะน าไปสู่การแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ เรียน  และ ข้อบกพร่องของ
กระบวนการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ  เกิดการพัฒนาได้สูงสุดตามศักยภาพของ
ผู้เรียน  ผู้สอนต้องจัดท าแผนการวัดและประเมินผลไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ  ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  และการ
เรียนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง   (Authentic   Assessment)   โดยเน้น
การประเมินทักษะความคิดซับซ้อนในการท างานของนักเรียน  ความสามารถทางการแก้ปัญหา  และการแสดงออกที่
เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริง  ในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การประเมินผลตามสภาพจริงมีลักษณะ
ที่ส าคัญดังนี ้
 (๑)  การประเมินตามสภาพจริง  กระท าได้ตลอดเวลากับทุกสถานการณ์  ทั้งที่บ้าน  ที่โรงเรียน  และชุมชน 
 (๒)  ก าหนดปัญหา  หรืองานแบบปลายเปิด  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างค าตอบเอง  กล่าวคือ  ให้นักเรียนตอบ
ด้วยการแสดงความคิดสร้างสรรค์  ผลิตหรือท างาน 
 (๓)  ไม่เน้นการประเมินเฉพาะทักษะพ้ืนฐาน  แต่ให้ผู้เรียนผลิต  สร้าง  หรือท าลงมือปฏิบัติที่เน้นทักษะ  
การคิดที่ซับซ้อน  ใช้การพิจารณาไตร่ตรอง  บูรณาการความรู้การท างาน  และการแก้ปัญหา  หรือการเรียนรู้เพื่อการ
แก้ปัญหา 
 (๔)  เน้นสภาพปัญหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริง  ในชีวิตประจ าวัน เน้นการแก้ปัญหาที่สะท้อนชีวิตจริง 
             (๕)   ใช้ข้อมูลอย่างหลากหลายในการประเมิน  นั่นคือต้องรู้จักผู้เรียนในทุกแง่มุม   ข้อมูลจึงต้องได้มาจาก
หลายๆทาง  ซึ่งหมายถึงเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลต้องหลากหลายประเภทด้วย 
 (๖)  เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียน  ครู  และผู้ปกครอง 



 

๑๕ 

 (๗)  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะประเมินตรงไหน  เรื่องอะไร  การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล  ท าให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนในการเรียนรู้  ตามความต้องการของตนเองว่าอยากรู้อยากท าอะไรบ้าง ซึ่ง
น าไปสู่การก าหนดผลการเรียนรู้  และการประเมินผล  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างแท้จริง 
 การวัดผลและประเมินผลมีวิธีการที่หลากหลาย  ดังนั้นเพ่ือให้ผลการวัดและการประเมินมีความเที่ยงตรง  
(Validity) หมายถึง  วัดสิ่งที่ต้องการวัดได้ตรง  และความเชื่อมั่น  (Reliability)  หมายถึงวิธีการวัดมีความเชื่อถือได้
ต้องใช้หลายวิธี  และเป็นวิธีที่เหมาะสม  ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผล  ให้สอดคล้องกับผล   การ
เรียนรู้ที่คาดหวังได้ดังนี ้
 (๑) การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล ได้แก่ 
  (๑.๑)  การถามตอบระหว่างท ากิจกรรมการเรียนการสอน 
  (๑.๒)  การสนทนาพบปะพูดคุยกับผู้เรียน 
  (๑.๓)  การสนทนาพบปะพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องกับผู้เรียน 
  (๑.๔)  การสอบปากเปล่าเพ่ือประเมินความรู้  ความเข้าใจ  และทัศนคติ 
  (๑.๕)  การอ่านบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ  ของผู้เรียน 
  (๑.๖)  การตรวจแบบฝึกหัด  การบ้าน  พร้อมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ 
 (๒) การประเมินจากการปฏิบัติ (Performance  Assessment)  เป็นวิธีการประเมินจากงาน  หรือ
กิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติ  โดยอาจเป็นงานที่ผู้สอนมอบหมาย  หรือเป็นงานที่ผู้เรียนใช้ความรู้   ความสามารถ  บูรณา
การข้ึนมาเอง  โดยมีแนวทางในการประเมินตามลักษณะงาน  ดังนี้ 
  (๒.๑) ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอน  ก าหนดให้ผู้เรียนท าเป็นรายบุคคล / กลุ่ม  จะประเมิน
วิธีการท างานตามข้ันตอน  ที่ก าหนดเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เรียน 
  (๒.๒)   ภาวะงานหรือกิจกรรมที่ผู้เรียน  ต้องปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจ าวัน  จะประเมินด้วย
วิธีการสังเกตจดบันทึกเหตุการณ์เก่ียวกับผู้เรียน 
  (๒.๓)  การสาธิต  ได้แก่การให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามก าหนด  เช่น การใช้เครื่องมือปฏิบัติงาน
การท ากายบริหาร  การเล่นดนตรี  ฯลฯ  จะประเมินวิธีการและขั้นตอนในการสาธิต  ผลงาน  ด้วยวิธีการสังเกต 
  (๒.๔)   การท าโครงงาน  ภาระงานในลักษณะของโครงงานอาชีพ  วิธีการประเมินผลโครงงานควร
ประเมิน  ๓  ระยะ  คือ  ระยะก่อนท าโครงงาน  โดยประเมินความพร้อม  และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  ระยะ
ก่อนท าโครงงาน  โดยประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน  และการปรับปรุงระหว่างปฏิบัติ  ระยะสิ้นสุดก่อนท าโครงการ  
โดยประเมินผลงาน  และวิธีการน าเสนอผลงาน 
 ในการประเมินผลการปฏิบัติ  ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด  ผู้สอนต้องสร้างเครื่องมือการประเมินการปฏิบัติ    
เช่น  แบบวัดภาคปฏิบัติ  แบบสังเกตพฤติกรรม   แบบส ารวจรายการ  เกณฑ์การให้คะแนน  (Rubrics)  ฯลฯ  
ส าหรับการประเมินนั้นอาจประเมินโดยผู้สอน  โดยเพื่อน  โดยผู้ปกครอง  หรือหลายฝ่ายร่วมกันประเมิน 
 (๓)   การประเมินโดยแฟ้มสะสม  (Portfolio  Assessment)  เป็นวิธีการประเมินที่ช่วยส่งเสริมให้      
การประเมินตามสภาพจริงมีความสมบูรณ์    สามารถสะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียนมากข้ึน  โดยการให้ผู้เรียน
ได้เก็บรวบรวมผลงานจากการปฏิบัติจริง  ทั้งในชั้นเรียน  หรือในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้   ตามสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ  มาจัดแสดงอย่างเป็นระบบ  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสะท้อนให้เห็นความพยายาม  เจตคติ แรงจูงใจ  



 

๑๖ 

พัฒนาการ  และสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู้ของผู้เรียน  การวางแผนด าเนินการประเมินด้วยแฟ้มผลงาน    ที่สมบูรณ์  
จะช่วยผู้สอนให้สามารถประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  แทนการประเมินจากการปฏิบัติจริงได้  การประเมินโดยแฟ้ม
สะสมงาน  มีแนวทางในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 (๓.๑)  ก าหนดโครงสร้างของแฟ้มสะสมงาน  จากวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน  ว่าต้องการสะท้อน  สิ่งใด  
เกี่ยวกับความสามารถ  และพัฒนาการของผู้เรียน  ทั้งนี้อาจพิจารณาจากตัวชี้วัด  หรือผลการเรียนรู้ตาม  สาระการ
เรียนรู้ที่สะท้อนได้จากการให้ผู้เรียนจัดท าแฟ้มสะสมงาน 
 (๓.๒)  ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงาน  ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน  เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถจัดท าได ้
 (๓.๓)  ก าหนดวิธีการประเมิน  เพ่ือพัฒนาชิ้นงาน  ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถสูง   
ทั้งนี้ผู้สอนต้องจัดท าเกณฑ์การให้คะแนน  ให้ผู้เรียนน าไปเป็นข้อชี้น าในการปรับปรุงพัฒนางานได้ 
 (๓.๔)  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาผลงาน   โดยการมีส่วนร่วมในการประเมินจากทุกฝ่าย  แล้ว
น าข้อมูลที่สอดคล้องกันไปเป็นสารสนเทศหลัก  ในการให้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับให้ผู้เรียน  ใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง 
 (๓.๕)  จัดให้มีการน าเสนอผลงานที่ได้สะสมไว้  โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  ซึ่งผู้สอน  และผู้เรียนควรวางแผน
ร่วมกันในการคัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด  ทั้งนี้การน าเสนอชิ้นงานแต่ละชิ้นควรมีหลักฐานการพัฒนางาน  และการ
ประเมินผลงานด้วยตนเอง  ผู้สอนควรค านึงด้วยว่า  แฟ้มสะสมงานมีหลายประเภท  การเลือกใช้แฟ้มสะสมงาน
ประเภทใด  ควรค านึงถึงรูปแบบ  และแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมงานให้เหมาะสม  เพ่ือให้แฟ้มสะสมงานช่วย
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 ๘.๕  ให้มีการวัดผลและประเมินผลระหว่างภาคเรียน โดยให้ด าเนินการใน  ๓  ส่วนดังนี้ 
  ๘.๕.๑  ให้มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนเป็นระยะ    เพ่ือประเมินพัฒนาการของผู้เรียนและ
เพ่ือเก็บคะแนนตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ที่ส าคัญ  ถ้าพบว่าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ของตัวชี้วัด  / ผลการเรียนรู้ใด    ให้
ผู้สอนวินิจฉัยข้อบกพร่องของการเรียนรู้  แล้วซ่อมเสริมจนนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  ส าหรับตัวชี้วัด /       ผล
การเรียนรู้  ข้อใดที่มีการเก็บคะแนนหลังจากซ่อมเสริมจนผ่านเกณฑ์   แล้วให้ได้คะแนนไม่เกินครึ่งหนึ่งของคะแนน
เต็มในข้อนั้น  ทั้งนี้จะเก็บคะแนนตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ข้อใด  มีเกณฑ์  และวิธีการเก็บคะแนนอย่างไร  ให้เป็นไป
ตามแผนการวัดผลและประเมินผล  ของแต่ละรายวิชาที่จัดท าไว้ 
 ผู้สอนจัดท าแผนการวัดและประเมินผล  ก่อนที่จะท าการสอนในรายวิชานั้น ๆ  โดยระบุเครื่องมือ  วิธี  การ
วัด  และเกณฑ์การผ่านในแต่ละตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ทุกข้อ  โดยวิธีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงได้
กล่าวแล้วในข้อ  ๘.๔  ตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน  ให้ผู้สอนด าเนินการสอน  และวัดผลประเมินผลควบคู่
กันไป  ถ้าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถไม่ผ่านเกณฑ์ของตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ใด  ให้ผู้สอนวินิจฉัยหาข้อบกพร่อง
แล้วสอนซ่อมเสริมให้  จนผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้  ทุกข้อ  ถึงแม้ว่าตัวชี้วัด / ผลการ
เรียนรู้  ข้อนั้นๆ จะไม่ได้จัดเก็บคะแนนก็ตาม 
 ส่วนการเก็บคะแนนให้ผู้สอนระบุว่าตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้  ข้อใดที่จะจัดเก็บคะแนนไว้ในแผนการวัด  และ
ประเมินผล  โดยจัดเก็บคะแนนพร้อมไปกับการจัดการเรียนการสอน  ด้วยเครื่องมือ  และวิธีการตามที่ระบุไว้  ถ้า
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้  ข้อใดที่เก็บคะแนนแล้วผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า  ให้ผู้สอนวินิจฉัยข้อบกพร่องแล้วซ่อม



 

๑๗ 

เสริมจนผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถผ่านเกณฑ์  แต่คะแนนที่ได้ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในข้อนั้น  ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการวัดและประเมินผล  และเอาใจใส่การเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
 คะแนนที่จัดเก็บในส่วนนี้เป็นคะแนนระหว่างเรียน  ที่จะน าไปรวมกับคะแนนส่วนอ่ืนๆ  เพ่ือประเมินผลการ
เรียนปลายภาคต่อไป 
  ๘.๕.๒  ให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอบกลางภาคทุกระดับชั้น 
  ตัวชี้วัดข้อใดที่ใช้สอบกลางภาค  ให้เป็นไปตามที่ครูผู้สอนก าหนดโดยความเห็นชอบของหัวหน้า
สถานศึกษา  โดยให้ระบุไว้ในแผนการวัดและประเมินผลรายวิชา  การสอบกลางภาคเรียนไม่ได้หมายถึงการสอบด้วย
ข้อเขียนเพียงอย่างเดียว   อาจสอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย  หรือปฏิบัติจริงโดยที่ไม่ต้องสอบพร้อมกับรายวิชาอ่ืนก็
ได ้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแต่ละตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้  และธรรมชาติของวิชาเป็นส าคัญ 
  ผลการสอบกลางภาค  ถ้าผู้เรียนได้คะแนนไม่ถึงครึ่งของคะแนนเต็ม  ให้ผู้สอนด าเนินการสอนซ่อม
เสริม  และสอบแก้ตัวเฉพาะตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้  ที่ไม่ผ่านเกณฑ์  และวิธีการสอบแก้ตัวอาจใช้วิธีการที่
หลากหลาย  หรือวิธีการที่เหมาะสม  แต่ทั้งนี้ให้ตรงตามตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้   การสอบแก้ให้ได้คะแนนไม่
เกินครึ่งของคะแนนเต็ม  ถ้าสอบแก้ตัวแล้วยังไม่ผ่านเกณฑ์อีก  ให้ถือคะแนนสอบที่มากกว่าเป็นคะแนนเก็บ 
  การบันทึกคะแนนเก็บ  ทั้งคะแนนระหว่างเรียน  และคะแนนกลางภาค  ให้บันทึกเป็นรายผล
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้  ทั้งนี้เพราะการประเมินผล  จะแยกพิจารณาตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้แต่ละข้อ  จะได้ทราบว่า
ผู้เรียนไม่ผ่านตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ข้อใด  และจัดซ่อมเสริมได้ตรงข้อตามท่ีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 
  ๘.๕.๓  ในแต่ละรายวิชา  ต้องมีการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  ตามที่ระบุไว้ในตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้  หากพบว่าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  ต้องจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีการพัฒนาขึ้นจนผ่านเกณฑ์ 
  คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นี้  ผู้สอนสังเกตผู้เรียนทั้งใน
และนอกห้องเรียนตลอดภาคเรียน  โดยเน้นความรู้สึก  หรือระดับคุณภาพของการแสดงออก  ซึ่งค่านิยมจริยธรรม
นั้นๆ  ระดับคุณภาพดังกล่าวเริ่มจากแสดงออกเพราะถูกบังคับ  แสดงออกตามแบบ  แสดงออกด้วยตนเอง  
แสดงออกด้วยความชื่นชม   ภาคภูมิใจ  และสง่างาม  การประเมินอาจใช้ เครื่องมือหลายๆ  แบบ  เช่น  
แบบสอบถาม  แบบส ารวจรายการ  แบบจัดอันดับคุณภาพ  ฯลฯ  เป็นเครื่องมือประกอบการสังเกต  และอาจใช้วิธี
ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง  หรือประเมินเพื่อนในห้อง  ทั้งนี้ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 หากพบว่าผู้เรียนผู้ใดมีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์  ให้ผู้สอนวินิจฉัยข้อบกพร่อง  พร้อมทั้งหาวิธีการปรับแก้  
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาในลักษณะอันพึงประสงค์ 
 การให้คะแนนประเมิน  ให้มีการสรุปเป็นคะแนนคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์  เมื่อสิ้นภาคเรียนถือเป็นคะแนน
การพัฒนาคุณภาพลักษณะภาคเรียนของผู้เรียน  เพ่ือน าไปรวมกับคะแนนส่วนอ่ืนๆ  เพ่ือตัดสินผลการเรียนต่อไป  
ส าหรับอัตราส่วนที่จะจัดเก็บคะแนน ให้เป็นไปตามสถานศึกษาที่ก าหนด 
 ๘.๖  ให้มีการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน  เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนโดยวัดให้ครอบคลุมตัวชี้วัด  / 
ผลการเรียนรู้ ที่ส าคัญ 
  การวัดผลปลายภาคเรียน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียน   ที่เรียนมาตลอด 
ภาคเรียน  ฉะนั้นต้องวัดให้ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้  แต่ถ้าตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ มีมากอาจท าให้ไม่



 

๑๘ 

สามารถน ามาวัดได้ทุกตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้  ในเวลาจ ากัด  จึงให้เลือกตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้  ที่ส าคัญมาวัดผล
ปลายภาค  ทั้งนี้ให้ระบุไว้ในแผนการวัดและประเมินผล  โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๘.๗  การตัดสินผลการเรียน ให้น าคะแนนระหว่างภาคเรียนรวมกับคะแนนปลายภาคเรียนตามอัตราส่วนที่
ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ระดับผลการเรียนแต่ละรายวิชา จะต้องประกอบด้วยคะแนนระหว่างภาคเรียน  และคะแนนปลาย
ภาคเรียนรวมกัน  จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ 
  เนื่องจากตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ทุกรายวิชาต้องจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และต้องวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ดังนั้นจึงให้ความส าคัญกับการวัด
และประเมินผลระหว่างภาคเรียน  มากกว่าปลายภาคเรียน  จึงก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้อัตราส่วนคะแนนดังนี้ 
  คะแนนระหว่างภาคเรียน : ปลายภาคเรียน  เป็น ๘๐ : ๒๐ 

โดยคะแนนระหว่างภาคเรียน  ๘๐  ส่วน  แบ่งแต่ละส่วนเป็นดังนี้ 
   คะแนนระหว่างเรียน  ๖๐ ส่วน 
   คะแนนสอบกลางภาคเรียน ๒๐ ส่วน 
   ในกรณีที่รายวิชาใด  ต้องการใช้อัตราส่วนคะแนนที่ต่างไปจากที่ก าหนด  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการ
โรงเรียนพิจารณาอนุมัติเป็นรายวิชาไป 
 ๘.๘  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน  ในแต่ละรายวิชา   ดังนี้ 
  ๔ หมายถึง  ผลการเรียนดีเยี่ยม 
    ๓.๕ หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก 
  ๓ หมายถึง  ผลการเรียนดี 
  ๒.๕ หมายถึง  ผลการเรียนค่อนข้างดี 
  ๒ หมายถึง  ผลการเรียนน่าพอใจ 
  ๑.๕ หมายถึง  ผลการเรียนพอใช้ 
  ๑ หมายถึง  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
  ๐ หมายถึง  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 
 ให้ใช้อักษรแสดงผลการเรียนที่มีเงื่อนไข  ในแต่ละรายวิชา  ดังนี้ 
 มส   หมายถึง   ผู้เรียนไม่มีสิทธิ์รับการวัดผลปลายภาคเรียน  เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  80  
ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา   และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
 ร   หมายถึง  รอการตัดสิน  และยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้  เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียนรายวิชา
นั้นครบถ้วน ได้แก่ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน / ปลายภาคเรียน  หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 

ทุกรายวิชาที่ตัดสินผลการเรียนแล้ว  จะมีระดับผลการเรียน  ๘  ระดับ  เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนเป็น
ดังนี้ 

 
 
 



 

๑๙ 

 
 

ช่วงคะแนน ระดับผลการเรียน 
๐-๔๙ ๐ 

๕๐-๕๔ ๑ 
๕๕-๕๙ ๑.๕ 

๖๐-๖๔ ๒ 
๖๕-๖๙ ๒.๕ 

๗๐-๗๔ ๓ 
๗๕-๗๙ ๓.๕ 

๘๐-๑๐๐ ๔ 

 
๑๐.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น  เพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ของตนเองตามความถนัด  ความสนใจให้เต็มศักยภาพ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ทั้งด้าน
ร่างกาย  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  และสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์  เพื่อสังคม  และสามารถบริหารการ
จัดการตนเองได้ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย  กิจกรรม  ๓  ลักษณะ  ดังนี้ 

๑.   กิจกรรมแนะแนว 
๒.  กิจกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย 
         (๒.๑)   กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  และนักศึกษาวิชาทหาร 
         (๒.๒)  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม  โครงงาน / โครงการ 
๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคม  และสาธารณประโยชน์  โรงเรียนจดักิจกรรมนี้โดยสอดแทรก 

หรือบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  นักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  วันส าคัญทางราชการ  และโครงการที่ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ผู้เรียนร่วมกิจกรรม  ในลักษณะเพ่ือสังคม  หรือสาธารณประโยชน์  โดยโรงเรียนจัดเวลาเรียนให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม
เพ่ือสังคม  และสาธารณประโยชน์ดังนี้ 
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑ - ๓  รวม   ๓  ป ี จ านวน  ๔๕  ชัว่โมง  (เฉลี่ยปีละ ๑๕  ชั่วโมง) 
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๔ - ๖  รวม   ๓  ป ี จ านวน  ๖๐  ชัว่โมง  (เฉลี่ยปีละ ๒๐  ชั่วโมง) 
 
วิธีการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        ๑. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม 
      (๑.๑)   ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 



 

๒๐ 

      (๑.๒)  ปฏิบัติกิจกรรม  และมีผลงาน / ชิ้นงาน  ตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม 
      (๑.๓)  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
      ผ่าน    หมายถึง   ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ  ๘๐   
และปฏิบัติกิจกรรม  และมีผลงานของผู้เรียน  ตามเกณฑ์ที่แต่ละกิจกรรมก าหนด 
     ไม่ผ่าน     หมายถึง   ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐   
หรือไม่ปฏิบัติกิจกรรม  และไม่มีผลงานของผู้เรียน  ตามเกณฑ์ที่แต่ละกิจกรรมก าหนด 
        ๒.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือการตัดสิน 
     เป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายภาค  สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้น   และประเมินผลรวม
ในปีสุดท้ายเพ่ือการจบแต่ละระดับการศึกษา 

     (๒.๑)   เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายภาค 
    ผ่าน   หมายถึง   ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ  “ผ่าน”  ในกิจกรรมส าคัญทั้ง  ๓  กิจกรรม  
คือ  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

                                ไม่ผ่าน     หมายถึง    ผู้เรียนมผีลการประเมินระดับ  “ไม่ผ่าน”  ในกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง จาก  ๓  กิจกรรม  คือ  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมเพ่ือสังคม  และสาธารณประโยชน์ 
 
การแก้ไขผู้เรียนกรณีท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 
 กรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรม  ให้เป็นหน้าที่ของครู  หรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่จะต้องซ่อมเสริม  โดย
ให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมจนครบเวลาที่ขาด  หรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น ๆ แล้วจึง
ประเมินให้ผ่านกิจกรรม  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ  เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียน
อย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 
 
๑๑.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  หมายถึง  ลักษณะที่สังคมต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนในด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  จิตส านึก  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ก าหนด  ซึ่งมีอยู่  ๘  คุณลักษณะ  ได้แก่ 
 ๑.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.  มีวินัย     ๔.  ใฝ่เรียนรู ้
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง    ๖.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 ๗.  รักความเป็นไทย    ๘.  มีจิตส านึกสาธารณะ 
 การพัฒนา  และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน  ก าหนดรูปแบบ  ดังนี้ 

        (๑)   การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ที่สอดแทรกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
ทั้งในชั่วโมงการเรียนของผู้เรียน  และการเชิญผู้เรียนมาท าความเข้าใจ  เป็นรายบุคคล  หรือกลุ่มย่อย  เมื่อพบว่า
ผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  หรือกลุ่มเด็ก ๆ  มีคุณลักษณะบางประการอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ  ครูจะอบรมสั่งสอนใน
ลักษณะกัลยาณมิตร  แบบพ่อแม่สอนลูกที่มีบรรยากาศของความรัก  และห่วงใย  นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรม  



 

๒๑ 

เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพ่ิมเติม  ในรูปของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และกิจกรรม  เสริมจุดเน้น
ของสถานศึกษา  เช่น  โครงการเข้าค่ายธรรมะ  โครงการบวชสามเณร  และบวชเนกขัมจาริณี  เป็นต้น  โดยที่ทุก
กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียน  หรือกิจกรรมเสริม  จะเน้นการพัฒนา  และตรวจสอบคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทุกข้อตลอดเวลา 

        (๒)   ครูผู้สอนประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์  ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  และเม่ือสิ้นภาคเรียน   
ครูผู้สอนส่งผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของผู้เรียนทุกคนที่รับผิดชอบให้คณะกรรมการของโรงเรียน  
โดยครูวัดผลเป็นเลขานุการ  
         (๓)   ครูวัดผลด าเนินการประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
         (๔)  เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
 
         (๕)  เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      (๕.๑)   เกณฑ์สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูผู้สอน ให้ ป ร ะ เมิ น แ ล ะ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกข้อ  และน าผลการประเมินครั้งสุดท้าย  เป็นผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละข้อ 
      (๕.๒)  เกณฑ์การสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   จากครูผู้สอน   ใน
แต่ละคุณลักษณะรายภาคเรียน  และแต่ละระดับการศึกษา  ระดับผลการประเมินดังนี้ 

                 (๕.๒.๑)   ผลการประเมิน  3  ให้ได้ระดับ   ดีเยี่ยม   
                 (๕.๒.๒)   ผลการประเมิน  2  ให้ได้ระดับ  ดี   
                 (๕.๒.๓)   ผลการประเมิน  1  ให้ได้ระดับ   ผ่าน 
                 (๕.๒.๔)   ผลการประเมิน  ๐  ให้ได้ระดับ  ไม่ผ่าน     

 
๑๒  การประเมิน  อ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 

การพัฒนา  และการประเมิน  อ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ก าหนดรูปแบบดังนี้ 
      ๑.  การประเมิน  อ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ให้สอดแทรกไปกับการเรียนการสอน  ในแต่ละ

รายวิชา  โดยเน้นการประเมินเพ่ือพัฒนา  นักเรียนจะได้รับการฝึกให้ อ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในทุกคาบที่มี
การเรียนการสอน  และครูจะต้องประเมินนักเรียนเป็นระยะ  เมื่อพบว่านักเรียนมีข้อบกพร่อง  จะต้องหาทางแก้ไข  
โดยใช้แบบฝึก  หรือฝึกอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  กับครูเป็นรายบุคคล  จนกว่าจะมีผลการประเมินผ่าน 

      ๒.  ครูผู้สอนจะต้องก าหนดตัวชี้วัดในการประเมิน  ในรายวิชาที่ตนเองสอนร่วมกับคณะครูที่สอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน  โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้ด าเนินการ  และแจ้งให้รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารวิชาการ  และผู้อ านวยการโรงเรียน  ทราบเพื่ออนุมัติในหลักการ 

      ๓.  ระดับผลการประเมินดังนี้ 
   (๓.๑)   ผลการประเมิน  3  ให้ได้ระดับ   ดีเยี่ยม   
   (๓.๒)   ผลการประเมิน  2  ให้ได้ระดับ  ดี   



 

๒๒ 

   (๓.๓)   ผลการประเมิน  1  ให้ได้ระดับ   ผ่าน 
   (๓.๔)   ผลการประเมิน  ๐  ให้ได้ระดับ  ไม่ผ่าน     

      ๔.  ให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา  ส่งผลการประเมินสรุปรวมปลายภาค  ตามระดับการประเมินนักเรียน
เป็นรายบุคคล / กรณีที่นักเรียนมีผลการประเมิน  ไม่ผ่าน  ให้ครูมีหน้าที่พัฒนานักเรียนจนกว่าจะมีระดับผลการ
ประเมินเป็น   ผ่าน 

      ๕.  การสรุปผลการประเมินทั้ง  ๘  กลุ่มสาระฯ  ให้นายทะเบียนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ร่วมกันสรุป  ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่  ๓  และใช้ผลการสรุปรวม  เป็นผลการประเมินของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ใน
ภาคเรียน  และแต่ละระดับการศึกษานั้น ๆ  

 
 

หมวด   ๓ 
วิธีการเทียบโอนผลการเรียน 

 โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียน  จากสถานศึกษาได้ในกรณีต่าง ๆ ได้แก่  การย้ายโรงเรียน  
การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การละทิ้งการศึกษา  และการขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ  
การศึกษาจากต่างประเทศ  และขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากนี้   ยังสามารถเทียบโอนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น  สถานประกอบการ  สถาบันทางศาสนา  สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ       
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เป็นต้น 
 
 การพิจารณาการเทียบโอน 
  ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา 
  ๒.   พิจารณาจากความรู้  ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง  การทดสอบการสัมภาษณ์  เป็นต้น 
  ๓.  พิจารณาจากความสามารถ  และการปฏิบัติจริง   

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 
 ๑.  กรณีผู้ขอเทียบมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น  ให้น ารายวิชา  หรือหน่วยกิตที่มีมาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ /จุดประสงค์ / เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  มาเทียบโอน     ผล
การเรียน  และพิจารณาให้ระดับผลการเรียน  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 

 ๒.  กรณีการเทียบโอนความรู้  ทักษะและประสบการณ์  ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน  โดยให้มี
การประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย  และให้ระดับผลการเรียน  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 

 ๓.  กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  ให้ด าเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องหลักการ  และแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา  ส าหรับนักเรียนที่เข้าโครงการ
แลกเปลี่ยน 

 
 
 


