
1.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
สถานศึกษาต้องจัดให้มีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามล าดับขั้นตอน ดังนี้      
 1. การก าหนดระเบียบวัดและประเมินผล 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระเบียบวัดผลและประเมินผลการเรียน ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของ              ทุกฝ่าย 
1.2 พิจารณายกร่างระเบียบประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
1.3 ประชาพิจารณ์โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
1.4 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
1.5 ประกาศใช้ระเบียบ 
1.6 ปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
2. การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
2.1.1 ด าเนินการประเมินผลก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงพื้นฐานของผู้เรียน 
2.1.2 ประเมินผลระหว่างเรียนและหลังการเรียนปลายปี และปลายภาคเพ่ือน าผลไปตัดสินผลการเรียน 
2.1.3 เลือกตามวิธีการประเมินเครื่องมือการประเมินอย่างหลากหลายเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
ครอบคลุมสาระและประเมินผลกับธรรมชาติของผู้เรียน 
2.1.4 ซ่อมเสริมปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนเกณฑ์ประเมินให้พัฒนาเต็มความสามารถ 
2.1.5 การตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
2.1.6 จัดการเรียนซ่อมเสริมและเรียนซ้ ารายวิชาที่ไม่ผ่านการตัดสินผลการเรียนและให้ชุมชนพิจารณาให้
ผู้เรียนมีผลการเรียนทุกวิชามีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง“1” ให้เรียนซ้ าชั้น 
2.1.7 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสินผลการเรียน 
2.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.2.1 ครูผู้ควบคุมกิจกรรมเป็นผู้ประเมินและตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกิจกรรม 
2.2.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ การผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมโดยพิจารณาจากจ านวนเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2.2.3 ตัดสินผลการปฎิบัติกิจกรรมเป็น 2 ระดับคือ ผ่านและไม่ผ่านโดยผู้ได้รับการตัดสินให้ผ่านจะต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ด้าน 
2.2.4 ประเมินและตัดสินกิจกรรมการผ่านระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
2.2.5 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินตัดสินการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 
2.3.2 ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 



2.3.3 ก าหนดแนวการด าเนินการประเมินเป็นรายคุณลักษณะ โดยประเมินทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
2.3.4 ด าเนินการประเมินและสรุปผลเป็นรายปี/     รายภาค 
2.3.5 แจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
2.3.6 ประเมินผ่านระดับชั้นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2.3.7 ผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
2.4 การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
2.4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสร้างเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการประเมิน(จัดท าประกาศ) 
2.4.2 ประกาศเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางและวิธีการประเมิน 
2.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและตัดสินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
2.4.4 ด าเนินการประเมินรายปี/รายภาค  และประเมินผ่านระดับชั้น 
2.4.5 ผู้บริหารอนุมัติผลการประเมิน (และตัดสินการประเมินคิดวิเคราะห์เขียน) 
2.5 การประเมินคุณภาพระดับชาติ 
2.5.1 เตรียมตัวผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะรับการประเมิน 
2.5.2 สร้างความตระหนัก ความเข้าใจและความส าคัญแก่ครูและผู้เรียน 
2.5.3 เตรียมบุคลากรสถานที่และอ านวยความสะดวกในการรับการประเมิน 
2.5.4 น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
3.1 จัดอบรมพัฒนาการจัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อให้ครูมีความรู้ และความเข้าใจ 
3.2 จัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลให้สอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
และตามสภาพผู้เรียน   
3.3 น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือและใช้เป็นเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
3.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือและประเมินผลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
4.1 ประสานการจัดการวัดผลและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
       - แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนจัดท ามาตรฐาน กรอบและเกณฑ์การประเมินเพ่ือการเทียบ
โอนผลการเรียนของสถานศึกษา 
       - จัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลสร้างเครื่องมือแบบฟอร์มต่าง ๆในการด าเนินการเทียบโอน 
       - จัดและด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
       - ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน 
4.2 เทียบโอนผลการเรียนจากการย้ายท่ีเรียนจากสถานประกอบการจากพื้นฐานการประกอบอาชีพ 
       - พิจารณาหลักฐานการศึกษาแสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
       - พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากปฏิบัติจริงโดยการทดสอบ 
       - พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติได้จริงโดยการประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลายจัดท า
ทะเบียนขอเทียบโอนระเบียนผลการเรียนและออกหลักฐานการเรียน/ การเทียบโอน 
5. การตัดสินและอนุมัติผลการเรียนผ่านระดับช้ัน 
5.1 นายทะเบียนของสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์



การจบระดับชั้นของสถานศึกษา 
5.2 จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เรียนที่จบระดับชั้นพร้อมตรวจทานความถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้น 
5.3 เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเพ่ือให้ความเห็นชอบ      
5.4 ผู้บริหารสถานศึกษาออกค าสั่งแต่งตั้งผู้จัดท าเอกสารรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ. 3) ประกอบด้วย 
ผู้เขียน   ผู้ทาน ผู้ตรวจ และมีนายทะเบียนเป็นหัวหน้า 
5.5 ผู้บริหารอนุมัติผลการเรียนโดยลงนามในเอกสารรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
5.6 จัดส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. การออกหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา 
การจัดท าเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     - ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
     - หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ. 2) 
     - แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา(ปพ.3) 
        ก. เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ 
             1. เป็นเอกสารส าคัญทางการศึกษาที่สถานศึกษาจัดท าข้นเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการให้การรับรอง
ผลการเรียนและวุฒิ  การศึกษาของผู้เรียนซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับศักดิ์และสิทธิ์ตามวุฒิการศึกษาท่ีได้รับ
การรับรองนัน้ไปตลอดชีวิต ในขณะเดียวกันเอกสารที่จัดท านี้จะใช้เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ
รับรอง  และยืนยันวุฒิการศึกษาของผู้เรียนตลอดไป  สถานศึกษาจึงต้องด าเนินการจัดท าโดยใช้แบบพิมพ์และ
แบบการที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเพื่อให้รูปแบบวิธีการจัดท าการควบคุมและตรวจสอบรับรองเอกสาร
เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีมาตรฐานในการด าเนินการอย่างเดียวกันเอกสารหลักฐานการศึกษา ควบคุมและ
บังคับมีดังนี้ 
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)(ปพ.1) 
เป็นเอกสารบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่างๆที่ได้เรียนในแต่
ละระดับชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็นหลักฐานและสถานภาพและความส าเร็จในการศึกษา
ของผู้เรียนและคนและใช้หลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครเข้าท างานหรือด าเนินการในเรื่องอ่ืนที่
เกี่ยวข้องข้อก าหนดของเอกสารมีดังนี้ 
1.1 สถานศึกษาจะต้องจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียนโดยใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดเท่านั้นซึ่งสั่งซื้อได้จากหน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้จัดพิมพ์และจ าหน่ายเพื่อให้ใช้เป็น
แบบเดียวกันและเกิดความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อเอกสารระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ 
1.2 สถานศกึษาต้องจัดท าต้นฉบับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียนทุกคนเก็บรักษาไว้ตลอดไปและ
ระมัดระวังดูแลรักษาไม่ให้ช ารุดเสียหาย สูญหายหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้เป็นอันขาดเพ่ือความ
สะดวกในการค้นหาข้อมูลสถานศึกษาอาจเก็บข้อมูลเอกสารนี้ไว้ในรูปของซีดีรอม(CD  ROM) หรือเทคโนโลยี
อ่ืนใดอีกทางหนึ่งก็ได้ 
1.3 เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาแต่ละระดับชั้นสถานศึกษาต้องจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนทุกคนโดย
ด าเนินการจัดท าตาที่ค าสั่งก าหนด 



1.4 กรณีย้ายสถานศึกษาสถานศึกษาจะต้องจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นที่ก าลัง
ศึกษาอยู่โดยกรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้ถูกต้อง สมบูรณ์ให้ผู้เรียนน าไปเป็นหลักฐานการสมัครเข้าเรียนที่
สถานศึกษาใหม่ให้สถานศึกษาใหม่ที่รับผู้เรียนไว้จัดท าต้นฉบับระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนส าหรับ
ตรวจสอบควบคู่กับเอกสารที่จัดท าขึ้นใหม่ 
1.5 กรณีผู้เรียนรับระเบียนแสดงผลการเรียนของตนไปแล้วเกิดการช ารุด สูญหายถ้าผู้เรียนต้องการเอกสาร
ใหม่ให้สถานศึกษาออกเอกสารใหม่ให้ผู้เรียน โดยคัดลอกจากต้นฉบับเอกสารที่เก็บรักษาไว้ โดยหัวหน้า
สถานศึกษาและนายทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นเป็นผู้ลงนาม 
1.6 กรณีท่ีผู้เรียนต้องการระเบียนแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ให้ออกเอกสารตามข้อมูลเดิมของ
ต้นฉบับเอกสารด้วยภาษาอังกฤษ 
1.7 กรณีต้นฉบับเอกสารเกิดการสูญหายให้แจ้งยกเลิกการใช้เอกสาร 
2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา(ประกาศนียบัตร)(ปพ.2) 
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้ส าเร็จการศึกษา       ภาคบังคับเก้าปี และผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
แสดงศักดิ์และสิทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผู้เรียนให้ผู้เรียนน าไปใช้เป็นหลักฐาน
แสดงวุฒิการศึกษาของตนข้อก าหนดของเอกสารมีดังนี้ 
2.1 เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล 
2.2 เป็นเอกสารที่ออกให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาโดยสมบูรณ์แล้วดังนี้ 
       - ผู้ส าเร็จหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
       - ผู้ส าเร็จหลักสูตรภาคบังคับ 9 ปี(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 
 2.3 กระทรวงศึกษาธิการก าหนดรูปแบบเอกสารรวมทั้งการออกใบแทนเอกสารและใบแปรเอกสารเพ่ือให้
สถานศึกษาน าไปใช้ออกให้แก่ ผู้เรียนที่จบการศึกษา โดยสถานศึกษาเป็นผู้ควบคุมการจัดท า การเก็บรักษา
และการออก 
เอกสารทั้งการออกใบแทนเอง 
2.4 กรณีผู้เรียนรับเอกสารไปแล้วถ้าผู้เรียนมีความประสงค์รับใหม่สถานศึกษาจะต้องออกเป็นใบแทน ให้โดย
ใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริงตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
2.5 สถานศึกษาจะต้องเก็บรักษาและควบคุมแบบพิมพ์ของเอกสารให้ปลอดภัยอย่าให้ช ารุด สูญหายหรือมี
ผู้น าไปใช้ในทางมิชอบเป็นอันขาด 
3. แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา(ปพ.3 ) 
เป็นแบบบันทึกรายงานรายชื่อ และข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ส าหรับการตรวจสอบ ยืนยันและรับรองความส าเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละคน ต่อเขต
พ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการข้อก าหนดของเอกสารมีดังนี้ 
3.1 เอกสารส าหรับบันทึกรายงานรายชื่อและข้อมูลผู้ส าเร็จหลักสูตร ขั้นพื้นฐานและระดับชั้น ได้แก่ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ) 
3.2 ให้สถานศึกษาใช้แบบพิมพ์เอกสาร ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
3.3 ให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารนี้ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 2 ชุดเก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา
ส าหรับหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารนี้จ านวน 3 ชุด 



เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา 1 ชุดที่เก็บรักษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการการถือเป็นเอกสารต้นฉบับ 
3.4 สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก็บรักษาเอกสารนี้จะต้องดูแลรักษาเอกสารนี้อย่าให้ช ารุด สูญหาย หรือ
ข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นอันขาด  และต้องเก็บรักษาไว้สถานที่มีความปลอดภัยไว้ตลอดไปเพ่ือความ
สะดวกในการค้นหาข้อมูล สถานศึกษาเก็บข้อมูลเอกสารไว้ในรูปแบบCD-ROM  หรือเทคโนโลยีอ่ืนใดทางหนึ่ง
ก็ได้ 
3.5 สถานศึกษาจะต้องจัดท าส่งเอกสารที่จัดท าเรียบร้อยแล้วไปให้หน่วยงานที่ก าหนดภายใน 30 วัน หลังจาก
ผู้เรียนได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 
      ข. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาด าเนินการเอง 
 เป็นเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้น เพื่อใช้ส าหรับบันทึกตรวจสอบ รายงานและรับรอง 
ข้อมูลผลการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามภารกิจในการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาในลักษณะต่างๆ
ดังนี้ 
เพ่ือให้การจัดท าเอกสารของสถานศึกษามีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆซึ่งแต่ละสถานศึกษา
ก าหนดไว้ท าให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการด าเนินการของสถานศึกษา จึงให้แต่ละสถานศึกษา
สามารถด าเนินการออกแบบจัดท าและควบคุมการใช้เอกสารหลักฐานการศึกษาส่วนหนึ่งได้เอง 


