
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ระเบียบโรงเรียนเมืองเชลยีงว่าด้วยการวดัและประเมนิผลการเรียน  

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

 

 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

 



ค ำน ำ 

โรงเรียนเมืองเชลียง   เป็นโรงเรียนที่จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำขึ้นใช้ในปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๓   โดยยึด

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศักรำช  ๒๕๕๑   ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้แนวคิดหลักสูตรอิงมำตรฐำน 

(Standard – based Currlculum)  ระเบียบว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ  เป็น

เอกสำรประกอบหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศักรำช  ๒๕๕๑  เอกสำรหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อน

กระบวนกำรน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โรงเรียนจึงได้จัดท ำ ระเบียบโรงเรียนเมืองเชลียงว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน  ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑   เพ่ืออธิบำยขยำยควำมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยตั้งแต่ผู้บริหำร  
ครูผู้สอน  ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง  มีควำมเข้ำใจที่ชัดเจน  ตรงกันรวมทั้งร่วมกันรับผิดชอบ และท ำงำนร่วมกันอย่ำง
เป็นระบบ   

 คณะผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ  ระเบียบโรงเรียนเมืองเชลียงว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน  

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑  คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่จะ

ช่วยสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  และปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นแนวทำงเดียวกันและเป็นมำตรฐำน

เดียวกัน  ส่งผลให้พัฒนำผู้เรียนได้ตำมหลักกำร  เจตนำรมณ์  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศักรำช  ๒๕๕๑  ต่อไป 

 

          คณะผู้จัดท ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบโรงเรียนเมืองเชลียง 
ว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน  ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

พุทธศักรำช ๒๕๕๑  

....................................................... 
 โดยที่กระทรวงศึกษำธิกำร  ได้ประกำศใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑  
ตำมค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่  สพฐ  ๒๙๓/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๑๑   กรกฎำคม พ.ศ.  ๒๕๕๑ โรงเรียนในฐำนะ
ผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำ  จึงต้องท ำหลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน  เพ่ือให้
บุคลำกรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำยถือปฏิบัติร่วมกัน และเป็นมำตรฐำนเดียวกันจึงวำงระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่ำ     “ระเบียบโรงเรียนเมืองเชลียง ว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช  ๒๕๕๑ 
 ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศักรำช  ๒๕๕๑ 
 ข้อ  ๓  สถำนศึกษำ    หมำยถึง  โรงเรียนเมืองเชลียง 
           หวัหน้ำสถำนศึกษำ  หมำยถึง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองเชลียง 
                    ผู้เรียน    หมำยถึง  นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง 
           ผู้เกี่ยวข้อง    หมำยถึง  ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ   
         ผู้แทนชุมชนโรงเรียนเมืองเชลียง 
  ข้อ  ๔  ให้ใช้ระเบียบนี้คู่กับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และหลักสูตร
สถำนศึกษำของโรงเรียนเมืองเชลียง 
  ข้อ  ๕  หัวหน้ำสถำนศึกษำรักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด  ๑ 
หลักกำรในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน 

 ข้อ  ๖  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน  ประกอบด้วย 
           ๖.๑  กำรวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน   ประกอบด้วย  กำรวัดและประเมินผลเพ่ือปรับปรุง
พัฒนำผู้เรียน   กำรวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลกำรเรียน 
           ๖.๒  กำรประเมินผลระดับสถำนศึกษำ    ประกอบด้วย  กำรประเมินผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  และกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน   
คิดวิเครำะห์  และเขียนสื่อควำมของผู้เรียน 
           ๖.๓  กำรประเมินผลระดับชำติ    เป็นกำรประเมินคุณภำพระดับชำติในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้       
ที่ส ำคัญทั้ง  ๘  กลุ่มสำระ  ได้แก่    ภำษำไทย    คณิตศำสตร์    วิทยำศำสตร์    สังคมศึกษำ    ศำสนำและ
วัฒนธรรม   ภำษำอังกฤษ   สุขศึกษำและพลศึกษำ   ศิลปะ  และกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และน ำผลจำก 
กำรประเมินไปใช้ในกำรพฒันำคุณภำพผู้เรียน  และคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
 ข้อ  ๗  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน  เป็นไปตำมหลักกำรต่อไปนี้ 

๗.๑  โรงเรียนมีหน้ำที่ในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน  โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำ  และเปิดโอกำสให้ทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในกำรวัดและประเมินผล 
   ๗.๒  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน  เป็นไปอย่ำงสอดคล้อง  ครอบคลุมมำตรฐำน/ตัวชี้วัดผล
กำรเรียนรู้  ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช  ๒๕๕๑ 
            ๗.๓  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนระดับชั้นเรียน    เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรจั ดกำร
เรียนกำรสอน เพ่ือตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียน ด ำเนินกำรประเมินด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย  สอดคล้อง  
และเหมำะสมกับสำระกำรเรียนรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยประเมินควำมประพฤติ  พฤติกรรมกำร
เรียน กำรร่วมกิจกรรม และผลงำนจำกโครงงำนและแฟ้มสะสมงำนที่สอดคล้องกับธรรมชำติวิชำและระดับชั้นของ
ผู้เรียน 
   ๗.๔  มีกำรประเมินควำมสำมำรถของผู้เรียน    ในกำรอ่ำน  คิด วิเครำะห์  และเขียนในแต่ละ
ภำคเรียน 
    ๗.๕  มีกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละภำคเรียน 
           ๗.๖  มีกำรจัดให้ผู้เรียนได้รับกำรประเมินคุณภำพระดับชำติ และน ำผลกำรจำกกำรประเมินไปใช้
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 

          ๗.๗  เปิดโอกำสให้ผู้เรียนตรวจสอบผลกำรประเมินผลกำรเรียนได้ 

 
 
 

 
 



หมวด  ๒ 
วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน 

 ข้อ  ๘  กำรวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนำผู้เรียน    ปฏิบัติดังนี้ 
   ๘.๑  แจ้งให้ผู้เรียนทรำบตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้  วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน  เกณฑ์กำร
ผ่ำนแต่ละตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้  และเกณฑ์ข้ันต ่ำของกำรผ่ำนรำยวิชำ  ก่อนสอนรำยวิชำนั้นๆ 
   ๘.๒  ผลกำรเรียนรู้จะต้องครอบคลุมควำมรู้  ทักษะกระบวนกำร  คุณธรรม  และค่ำนิยมอันพึง
ประสงค ์
   ๘.๓  ประเมินผลก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบควำมรู้พื้นฐำนของผู้เรียน 
   ๘.๔  วัดและประเมินผลระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนแต่ละหน่วยอย่ำงสม ่ำเสมอ  เพื่อให้ได้ 
ข้อมูลมำปรับปรุงกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน หลังกำรประเมิน ต้องแจ้งผลกำรประเมินให้
ผู้ เรียนทรำบ เพ่ือผู้ เรียนจะได้พัฒนำตนเองไปสู่ เป้ำหมำยที่ก ำหนด  กำรวัดและประเมินผลระหว่ำงเรียน   
ประกอบด้วย 
     ๘.๔.๑  วัดและประเมินผลระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนแต่ละหน่วย  โดยให้ครูผู้สอนเป็นผู้
ก ำหนดผลกำรเรียนรู้และเป็นผู้ประเมิน ผู้เรียน เพ่ือน บิดำ  มำรดำ  และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรประเมิน 
     ๘.๔.๒  วัดและประเมินผลกลำงภำคเรียนอย่ำงน้อย  ๑  ครั้งโดยครูผู้สอนเป็นผู้ก ำหนด
ตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้ 
   ๘.๕   วัดและประเมินผลคะแนนระหว่ำงภ ำคเรียนรวมกับคะแนนปลำยภำคเรียน 
เพ่ือตรวจสอบควำมส ำเร็จของผู้ เรียน  โดยวัดให้ครอบคลุมควำมรู้   ทักษะกระบวนกำร  คุณธรรม 
และค่ำนิยมอันพึงประสงค ์
  ๘.๖  ก ำหนดสัดส่วนคะแนน   ระหว่ำงเรียน :  กลำงภำค:  ปลำยภำคเรียน ดังนี้คือรำยวิชำใน
กลุ่มสำระภำษำไทย  คณิตศำสตร์   วิทยำศำสตร์   สังคมศึกษำฯ  และภำษำต่ำงประเทศ  ก ำหนดให้ใช้สัด ส่วน   
๕๐ :  ๒๐  :  ๓๐   ส่วนรำยวิชำในกลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ   ศิลปะ  และกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
ก ำหนดให้ใช้สัดส่วน  ๖๐ :  ๒๐  :  ๒๐   ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำสถำนศึกษำ  
  ข้อ  ๙  ตัดสินผลกำรเรียน โดยน ำคะแนนระหว่ำงภำคเรียนรวมกับคะแนนปลำยภำค แล้วน ำมำ
เปลี่ยนระดับผลกำรเรียน 
 ข้อ  ๑๐ ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลกำรเรียนในแต่ละรำยวิชำ  ดังนี้ 
   ๑๐.๑  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลกำรเรียนในแต่รำยวิชำ  ดังต่อไปนี้ 
     ๔ หมำยถึง   มีผลกำรเรียนดีเยี่ยม มีคะแนนระหว่ำง  ๘๐-๑๐๐ 
    ๓.๕ หมำยถึง   มีผลกำรเรียนดีมำก มีคะแนนระหว่ำง  ๗๕-๗๙ 
    ๓ หมำยถึง   มีผลกำรเรียนดี มีคะแนนระหว่ำง  ๗๐- ๗๔ 
    ๒.๕ หมำยถึง  มีผลกำรเรียนค่อนข้ำงดี มีคะแนนระหว่ำง  ๖๕- ๖๙ 
    ๒ หมำยถึง  มีผลกำรเรียนปำนกลำง มีคะแนนระหว่ำง  ๖๐- ๖๔ 
    ๑.๕ หมำยถึง  มีผลกำรเรียนพอใช้ มีคะแนนระหว่ำง   ๕๕- ๕๙ 



   ๑ หมำยถึง   มีผลกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ข้ันต ่ำ มีคะแนนระหว่ำง ๕๐-๕๔ 
    ๐ หมำยถึง  มีผลกำรเรียนต ่ำกว่ำเกณฑ์ มีคะแนนระหว่ำง  ๐-๔๙ 
   ๑๐.๒  ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลกำรเรียนที่มีเงื่อนไขในแต่ละรำยวิชำ  ดังนี้ 
     มส  หมำยถึง  ไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินผลปลำยภำคเรียน  
     ร     หมำยถึง  รอกำรตัดสิน หรือยังตัดสินไม่ได้ 
   ๑๐.๓  กรณีที่ผู้เรียนมีผลกำรเรียน “๐” , “ร” หรือ  “มส”  ให้ด ำเนินกำรซ่อมเสริม ปรับปรุง
แก้ไขผู้เรียนให้เสร็จสิ้นในระยะเวลำที่โรงเรียนก ำหนด ส ำหรับภำคเรียนที่ ๒ ต้องด ำเนินกำรให้เสร็จสินภำยในปี
กำรศึกษำนั้น 
 ข้อ  ๑๑  กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  จะต้องพิจำรณำทั้งเวลำกำรเข้ำร่วมกิจกรรม กำรปฏิบัติ 
กิจกรรม  และผลงำนของผู้เรียนตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนดและให้ผลกำรประเมินเป็นผ่ำนและไม่ผ่ำน 
   กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  มี  ๓  ลักษณะ  คือ 
   ๑)  กิจกรรมแนะแนว 
   ๒)  กิจกรรมนักเรียน  ซึ่งประกอบด้วย 
    (๑)  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนำรี  ยุวกำชำด  ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  และนักศึกษำวิชำ
ทหำร  โดยผู้เรียนเลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ๑ กิจกรรม 
    (๒)  กิจกรรมชุมนุม  หรือชมรม  อีก  ๑  กิจกรรม 

  ทั้งนี้ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นจะต้องเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งข้อ (๑) และ (๒) 
ส ำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยสำมำรถเลือกเข้ำร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในข้อ (๑) หรือ (๒) 

   ๓)  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ 
  ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลกำรประเมิน  ดังนี้ 
   “ผ”   หมำยถึง  ผู้เรียนมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงำน 
       ตำมเกณฑ์ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
  “มผ”  หมำยถึง  ผู้เรียนมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ปฏิบัติกิจกรรม  แต่มีผลงำน 
        ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
   กำรประเมินกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยภำค  ครูที่ปรึกษำกิจกรรมเป็นผู้ประเมิน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  ข้อ ๑๒  กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑๒.๑  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนเมืองเชลียง  ประกอบด้วย 
    ๑)  รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 
   ๒)  ซื่อสัตย์สุจริต 
    ๓)  มีวินัย 
   ๔)  ใฝ่เรียนรู้ 
   ๕)  อยู่อย่ำงพอเพียง 



   ๖)  มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
   ๗)  รักควำมเป็นไทย 
   ๘)  มีจิตสำธำรณะ 
         ๑๒.๒  โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
         ๑๒.๓  โรงเรียนมอบหมำยให้ครูผู้สอนด ำเนินกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่ไปกับ
กระบวนกำรเรียนกำรสอน เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง  โดยใช้เครื่องมือประเมินที่โรงเรียนก ำหนด  และน ำผลกำร
ประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องตลอดชั้นปี 
         ๑๒.๔  คณะกรรมกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  น ำผลกำรประเมินของครูผู้สอน    
ทุกคน  มำสรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละชั้นปี ตำมเกณฑ์ที่โรงเรียนก ำหนด    
และน ำผลกำรประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนำคุณลักษณะผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง  ตลอดจนจบหลักสูตร 
         ๑๒.๕   คณะกรรมกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด ำเนินกำรประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน  ในปีสุดท้ำยของระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย 
         ๑๒.๖  ในกำรสรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะเพ่ือกำรเลื่อนชั้นและ    
จบกำรศึกษำ ก ำหนดเกณฑ์กำรตัดสินเป็น ๔ ระดับ ได้แก่  ๓  ๒ ๑ ๐  และควำมหมำยของแต่ละระดับดังนี้  

๓  หมำยถึง  ดีเยี่ยม ผู้เรียนปฏิบัติตนตำมคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน ำไปใช้ในชีวิต 
      ประจ ำวันเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม 

๒  หมำยถึง  ดี  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นกำรยอมรับของ 
      สังคม  

๑  หมำยถึง  ผ่ำน  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถำนศึกษำก ำหนด  
๐ หมำยถึง  ไม่ผ่ำน  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตำมกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถำนศึกษำ  

ก ำหนด  
ข้อ  ๑๓  กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์  และเขียนสื่อควำมของผู้เรียน 
          ๑๓.๑  ขอบเขตและตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน 

 ขอบเขตกำรประเมิน (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓) 
  คัดสรรสื่อที่ต้องกำรอ่ำนเพ่ือหำข้อมูลสำรสนเทศได้ตำมวัตถุประสงค์ สำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจ จับ
ประเด็นส ำคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง วิเครำะห์ วิจำรณ์ ควำมสมเหตุสมผล ควำมน่ำเชื่อถือ ล ำดับควำม
และควำมเป็นไปได้ของเรื่อง สรุปคุณค่ำ แนวคิด แง่คิดที่ได้จำกกำรอ่ำน สรุป อภิปรำย ขยำยควำมแสดงควำม
คิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้ำว โดยกำรเขียนสื่อสำร  
ขอบเขตกำรประเมิน (ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ – ๖) 
  กำรอ่ำนเพ่ือกำรศึกษำ ค้นคว้ำ เพิ่มพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน จับประเด็น

ส ำคัญเหตุกำรณ์จำกกำรอ่ำนสื่อที่มีควำมซับซ้อน วิเครำะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องกำรสื่อสำรกับผู้อ่ำน และสามารถวิ
พากย ์ใหข้อ้เสนอแนะในแง่มุมต่างๆ ประเมินความน่าเช่ือถือ คุณค่า แนวคิดท่ีไดจ้ากส่ิงท่ีอ่านอยา่งหลากหลาย 
เขียนแสดงความคิดเห็น โตแ้ยง้ สรุป โดยมีขอ้มูลอธิบายสนบัสนุนอยา่งพอเพียงและสมเหตุสมผล  



  ๑๓.๒ โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด วเิคราะห์  
และเขียนของผูเ้รียน 
 ๑๓.๓ โรงเรียนมอบหมายให้ครูผูส้อนด าเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด 
วเิคราะห์ และเขียนของผูเ้รียนควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนการสอน เป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง  โดยใชเ้คร่ืองมือ
ประเมินท่ีโรงเรียนก าหนด  และน าผลการประเมินไปใชป้รับปรุงพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองตลอดชั้นปี 
                          ๑๓.๔  คณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด วิเคราะห์ และเขียนของผูเ้รียน           
น าผลการประเมินของครูผูส้อนทุกคน  มาสรุปผลการประเมินในแต่ละชั้นปี และน าผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุงพฒันาความสามารถในการอ่าน  คิด วเิคราะห์ และเขียนของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง  ตลอดจนจบหลกัสูตร 
             ๑๓.๕  คณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วเิคราะห์  และเขียนของผูเ้รียน
ด าเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด วิเคราะห์  และเขียนของผูเ้รียนในปีสุดทา้ยของการศึกษาภาค
บงัคบั/การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                         ๑๓.๖  การประเมินการอ่าน  คิด วเิคราะห์ และเขียนใหผ้ลการประเมินเป็นผา่นและไม่ผา่น กรณี
ท่ีผา่นใหร้ะดบัผลการประเมินเป็น ๓, ๒, ๑, ๐    และความหมายของแต่ละระดบัดงัน้ี  
                      ๓  หมายถึง   ดีเยีย่ม  ผูเ้รียนมีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิด วเิคราะห์และ 
                                                        เขียนท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยูเ่สมอ 

        ๒  หมายถึง    ดี         ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ เพื่อใหเ้ป็น 
                                           การยอมรับของสังคม  
         ๑  หมายถึง   ผา่น      ผูเ้รียนมีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิด วเิคราะห์ และ 
                                           เขียน ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับแต่ยงัมีขอ้บกพร่องบางประการ      

           ๐  หมายถึง  ไม่ผา่น  ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบติัไดไ้ม่ครบตามกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไข 
                                           ท่ีโรงเรียนก าหนด 
         ๑๓.๗  สรุปผลคะแนนลงโปรแกรมส าเร็จรูปของศูนย ์GPA  (โปรแกรม BookMark) 
  
 
 

หมวด  ๓ 
การตัดสินผลการเรียนและการเปลีย่นผลการเรียน 

 ข้อ  ๑๔  การตัดสินผลการเรียน    ปฏิบัติดังนี้ 
              ๑๔.๑  พิจารณาตดัสินผลการเรียนเป็นรายวชิา    โดยประเมินผลเป็นรายภาคเรียน 
                          ๑๔.๒  พิจารณาตดัสินวา่ผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน  เฉพาะรายวชิาท่ีผูเ้รียนสอบไดร้ะดบั  
ผลการเรียน  ๑-๔  เท่านั้น 



                         ๑๔.๓  ผูเ้รียนท่ีไดร้ะดบัผลการเรียน  “๐”    โรงเรียนจดัใหมี้การสอนซ่อมเสริมในตวัช้ีวดัและ
ผลการเรียนรู้ท่ีไม่ผา่น   แลว้จึงใหส้อบแกต้วั  จนกวา่จะไดร้ะดบัผลการเรียน   “๑”     
                ข้อ  ๑๕ การเปลีย่นผลการเรียน 

           ๑๕.๑ การเปล่ียนผลการเรียน “๐” 
ผูส้อนจะตอ้งท าการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัท่ีผูเ้รียนสอบไม่ผา่นก่อน แลว้จึงให้

ผูเ้รียนสอบแกต้วัไดไ้ม่เกิน ๒ คร้ัง ถา้ผูเ้รียนไม่ด าเนินการสอบแกต้วัตามระยะเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนด ใหอ้ยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก  ๑ ภาคเรียน ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ิน
ภายในปีการศึกษานั้นถา้สอบแกต้วั ๒ คร้ังแลว้ ยงัไดร้ะดบัผลการเรียน “๐” อีก ใหส้ถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการเก่ียวกบัการเปล่ียนผลการเรียนของผูเ้รียน โดยปฏิบติั ดงัน้ี 

๑) ถา้เป็นรายวชิาพื้นฐาน ใหเ้รียนซ ้ ารายวชิานั้น 
๒) ถา้เป็นรายวชิาเพิ่มเติม ใหเ้รียนซ ้ าหรือเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่ ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ

สถานศึกษาในกรณีท่ีเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่ ใหห้มายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา่เรียนแทนรายวชิาใด 
           ๑๕.๒ การเปล่ียนผลการเรียน “ร” 
การเปล่ียนผลการเรียน “ร” ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
ใหผู้เ้รียนด าเนินการแกไ้ข “ร” ตามสาเหตุ เม่ือผูเ้รียนแกไ้ขปัญหาเสร็จแลว้ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียน

ตามปกติ (ตั้งแต่ ๐ - ๔) ถา้ผูเ้รียนไม่ด าเนินการแกไ้ข “ร” ตามระยะเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนด ใหผู้ส้อนน าขอ้มูล
ท่ีมีอยูต่ดัสินผลการเรียน ยกเวน้มีเหตุสุดวสิัย ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก ้“ร” 
ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น เม่ือพน้ก าหนดน้ีแลว้หาก
ผลการเรียน เป็น “๐” ใหด้ าเนินแกไ้ขตามหลกัเกณฑ์ 

           ๑๕.๓ การเปล่ียนผลการเรียน “มส” 
          การเปล่ียนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดงัน้ี 

๑) กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมด ใหส้ถานศึกษาจดัใหเ้รียนเพิ่มเติมโดยใชช้ัว่โมงสอนซ่อมเสริมหรือใชเ้วลาวา่ง หรือใชว้นัหยดุ 
หรือมอบหมายงานใหท้ า จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับรายวชิานั้นแลว้จึงใหว้ดัผลปลายภาคเป็น
กรณีพิเศษผลการแก ้“มส ” ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนไม่เกิน “๑” การแก ้“มส” กรณีน้ีให้กระท าใหเ้สร็จส้ิน
ภายในปีการศึกษานั้น ถา้ผูเ้รียนไม่มาด าเนินการแก ้“มส” ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวน้ี้ใหเ้รียนซ ้ า ยกเวน้มีเหตุ
สุดวสิัย ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก ้“มส” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แต่เม่ือพน้
ก าหนดน้ีแลว้ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

(๑) ถา้เป็นรายวชิาพื้นฐาน ใหเ้รียนซ ้ ารายวชิานั้น 
(๒) ถา้เป็นรายวชิาเพิ่มเติม ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา ใหเ้รียนซ ้ าหรือเปล่ียนรายวชิา

เรียนใหม่ 



๒) กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนนอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้
สถานศึกษาด าเนินการดงัน้ี 

(๑)  ถา้เป็นรายวชิาพื้นฐานใหเ้รียนซ ้ ารายวชิานั้น 
(๒) ถา้เป็นรายวชิาเพิ่มเติมใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา ใหเ้รียนซ ้ าหรือเปล่ียนรายวชิา 

เรียนใหมใ่นกรณีท่ีเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่ ใหห้มายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา่เรียนแทนรายวชิาใด  
การเรียนซ ้ ารายวิชา หากผูเ้รียนไดรั้บการสอนซ่อมเสริมและสอบแกต้วั ๒ คร้ังแลว้ไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้เรียนซ ้ ารายวชิานั้น ทั้งน้ีให้อยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจดัให้เรียนซ ้ าในช่วงใดช่วงหน่ึงท่ี
สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พกักลางวนั วนัหยุด ชั่วโมงว่างหลงัเลิกเรียนหรือภาคฤดูร้อน ในกรณีภาค
เรียนท่ี ๒ หากผูเ้รียนยงัมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส” ให้ด าเนินการใหเ้สร็จส้ินก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถดัไปให้
สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแกไ้ขผลการเรียนของผูเ้รียนได ้  

๑๕.๔ การเปล่ียนผลการเรียน “มผ” 
หลกัสูตรโรงเรียนเมืองเชลียง พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ก าหนดใหผู้เ้รียนเขา้ร่วม กิจกรรมพฒันา 

ผูเ้รียน ๓ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมแนะแนว ๒) กิจกรรมนกัเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี           
ยวุกาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ หรือนกัศึกษาวชิาทหาร โดยผูเ้รียนเลือกเรียนอยา่งใดอยา่งหน่ึง ๑ กิจกรรมและ
เลือกเขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก ๑ กิจกรรม  
๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

ในกรณีท่ีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มผ” สถานศึกษาตอ้งจดัซ่อมเสริมใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมใน 
ส่วนท่ีผูเ้รียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมหรือไม่ไดท้  าจนครบถว้น แลว้จึงเปล่ียนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ”ได ้ทั้งน้ี
ด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในภาคเรียนนั้นๆ ยกเวน้มีเหตุสุดวสิัยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณา
ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แต่ตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่ ๔ 
       การเลือ่นช้ันและการอนุมัติการจบหลกัสูตร 

ข้อ ๑๖ การเลือ่นช้ัน  
การพิจารณาเล่ือนชั้น ถา้ผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องเพียงเล็กนอ้ยและสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา่ 

สามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริมไดใ้หอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผอ่นผนัใหเ้ล่ือนชั้นไดเ้ม่ือส้ินปี
การศึกษาผูเ้รียนจะไดรั้บการเล่ือนชั้น เม่ือมีคุณสมบติัตามเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

๑๖.๑   รายวชิาพื้นฐานและรายวชิาเพิ่มเติม ไดรั้บการตดัสินผลการเรียน ผา่นทุกรายวิชา 
๑๖.๒  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินผา่นในการอ่าน คิด วเิคราะห์ และเขียน 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
   ๑๖.๓  ระดบัผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นควรไดไ้ม่ต ่ากวา่ ๑.๐๐  

ทั้งน้ี รายวชิาใดท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  ผูส้อนตอ้งซ่อมเสริมผูเ้รียนใหไ้ดรั้บการแกไ้ขในภาคเรียน
ถดัไป ทั้งน้ีส าหรับภาคเรียนที ๒ ตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  

ข้อ ๑๗  การเรียนซ ้าช้ัน  
ถา้ผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินรายวชิาอยูใ่นระดบัไม่ผา่นจ านวนมาก และมีแนวโนม้วา่ จะเป็นปัญหาต่อ

การเรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน สถานศึกษาตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ ้ าชั้นได ้ ทั้งน้ีใหค้  านึงถึง
วฒิุภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

การเรียนซ ้ าชั้น มี ๒ ลกัษณะ คือ 
๑) ผูเ้รียนมีระดบัผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต ่ากวา่ ๑.๐๐ และมีแนวโนม้วา่จะเป็นปัญหาต่อการ

เรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน 
๒) ผูเ้รียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกินคร่ึงหน่ึงของรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น 
 ทั้งน้ี หากเกิดลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือทั้ง ๒ ลกัษณะ สถานศึกษาตอ้งแต่งตั้ง คณะกรรมการ

พิจารณา หากเห็นวา่ไม่มีเหตุผลอนัสมควรก็ใหซ้ ้ าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและ ใหใ้ชผ้ลการเรียนใหม่
แทน หากพิจารณาแลว้ไม่ตอ้งเรียนซ ้ าชั้น ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา ในการแกไ้ขผลการเรียน ทั้งน้ีการ
พจิาณาเรียนซ ้ าชั้น ใหพ้ิจารณาจากผลการประเมินผลการเรียนท่ีโรงเรียนประกาศผลการเรียน 

ข้อ  ๑๘  การอนุมัติการจบหลกัสูตรการศึกษาภาคบังคับ 
   ๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่ ๘๑ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน 
๖๖ หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ๒)  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน 
๖๖ หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่ ๑๑  หน่วยกิต 
  ๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิด วเิคราะห์และเขียน  ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
   ๔)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
  ๕)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  และมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมิน 



 ข้อ  ๑๙  การอนุมัติการจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
   ๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่  ๘๑  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวชิา
พื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ๒)  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน 
๔๑ หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่ ๓๖ หน่วยกิต 
  ๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียนในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
   ๔)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
   ๕)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ี 
   ผูอ้  านวยการโรงเรียนเป็นผูอ้นุมติัผลการเรียนและการจบหลกัสูตรการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเมืองเชลียง 

พทุธศักราช  ๒๕๕๑ 
 

  ส่วนท่ี  ๑ การประเมินผลการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระ 
  ส่วนท่ี  ๒ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 
  ส่วนท่ี  ๓ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ส่วนท่ี  ๔ การประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
  ส่วนท่ี  ๕ เกณฑ์การตัดสินการเล่ือนช้ัน  และจบหลักสูตร 
  ส่วนท่ี  ๖ การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบตัิการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

 เป้าหมายส าคญัของการประเมินผลการเรียนหลกัสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  คือ  เพื่อน าผลการประเมินไปพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ในแต่ละรายวิชา  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  โดยการน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการของผูเ้รียนโดยตรง  น าผลไปปรับปรุงแก้ไขผลการจดั 
กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  รวมทั้งน าไปใช้ในการพิจารณาตดัสินความส าเร็จทางการศึกษา
ของผูเ้รียน  ตลอดจนความส าเร็จของผูส้อนอีกดว้ย 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา   โรงเรียนเมืองเชลียง
ประกอบดว้ย 
ส่วนที ่ ๑     การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม 
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  ๘  กลุ่ม  โรงเรียนไดด้ าเนินการประเมินผลใน
ลกัษณะต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี 
 ๑.  การประเมินผลก่อนเรียน 

การประเมินผลก่อนเรียน  ก าหนดใหค้รูผูส้อนในแต่ละรายวชิาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตอ้ประเมินผล
ก่อนเรียน เพื่อหาสารสนเทศของผูเ้รียนในเบ้ืองตน้ ส าหรับน าไปจดักระบวนการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัพื้นฐาน
ของผูเ้รียน  ตามแนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  แต่จะไม่น าผลการประเมินน้ีไปใช้
ในการพิจารณาตดัสินผลการเรียน  การประเมินผลก่อนเรียนประกอบดว้ยการประเมินดงัต่อไปน้ี 
 ๑.๑  การประเมินความพร้อมและพืน้ฐานของผู้เรียน 
 เป็นการตรวจสอบความรู้  ทกัษะ  และความพร้อมต่างๆ  ของผูเ้รียนท่ีเป็นพื้นฐานของเร่ืองใหม่ๆ  ท่ี
ผูเ้รียนตอ้งเรียนโดยใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม  เพื่อจะไดท้ราบวา่ผูเ้รียนมีความพร้อมและพื้นฐานท่ีจะเรียนทุกคน
หรือไม ่ แลว้น าผลการประเมินมาปรับปรุง  ซ่อมเสริม  หรือเตรียมผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมและพื้นฐานพอเพียง
ทุกคนซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  การประเมินพื้นฐานและความพร้อม
ของผูเ้รียนก่อนเรียน  จึงมีความส าคญัและจ าเป็นท่ีผูส้อนทุกคนจะตอ้งด าเนินการ  เพื่อเตรียมผูเ้รียนใหมี้ความ
พร้อมในการเรียนทุกคร้ังจะท าใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  และสามารถคาดหวงั
ความส าเร็จไดอ้ยา่งแน่นอน 
 การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผูเ้รียนก่อนเรียนมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
  ๑)  วเิคราะห์ความรู้และทกัษะท่ีเป็นพื้นฐานก่อนเรียน 
  ๒)  เลือกวธีิการและจดัท าเคร่ืองมือส าหรับประเมินความรู้  และทกัษะพื้นฐานอยา่งเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
  ๓)  ด าเนินการประเมินความรู้และทกัษะพื้นฐานของผูเ้รียน 



  ๔)  น าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุงผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะพื้นฐานอยา่ง
พอเพียงก่อนด าเนินการสอน 
  ๕)  จดัการเรียนการสอนในเร่ืองท่ีจดัเตรียมไว ้
 ๑.๒  การประเมินความรอบรู้ในเร่ืองทีจ่ะเรียนก่อนการเรียน 
 เป็นการประเมินผูเ้รียนในเร่ืองท่ีจะท าการสอน  เพื่อตรวจสอบวา่ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะในเร่ืองท่ีจะ
เรียนนั้นมากน้อยเพียงไร  เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูเ้รียนแต่ละคนว่า  เร่ิมตน้เรียนเร่ืองนั้นๆ  โดยมี
ความรู้เดิมอยู่เท่าไรเพื่อจะได้น าไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนภายหลัง  การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนตาม
แผนการเรียนรู้แลว้  วา่เกิดพฒันาการหรือเกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึนหรือไม่เพียงไร  ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงศกัยภาพใน
การเรียนรู้ของผูเ้รียน  และประสิทธิภาพในการจดักิจกรรมการเรียน  ซ่ึงจะใช้เป็นประโยชน์ในกาสนองตอบ
การเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มต่อไป  แต่ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในเบ้ืองตน้ของกาประเมินผลก่อนเรียน  
ก็คือผูส้อนสามารถน าผลการประเมินไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัเตรียม  วิธีการจดักิจกรรมการเรียนให้สอดคลอ้ง
กบัความรู้เดิมของผูเ้รียนวา่ตอ้งจดัอยา่งเขม้ขน้หรือมากน้อยเพียงไร  จึงจะท าให้แผนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  
สามารถท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาการต่างๆ  ตามตวัช้ีวดัดว้ยกนัทุกคน  ในขณะท่ีไม่ท าให้ผูเ้รียนมี
พื้นความรู้เดิมอยูแ่ลว้เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย  และเสียเวลาเรียนในส่ิงท่ีตนรู้แลว้  การประเมินความรอบรู้ก่อน
เรียนมีขั้นตอนการปฏิบติัเหมือนกบัการประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผูเ้รียนต่างกนัเฉพาะความรู้  ทกัษะ
ท่ีจะประเมินเท่านั้น 
 ๒.  การประเมินระหว่างเรียน 
 การประเมินระหวา่งเรียนเป็นการประเมินท่ีมุ่งตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รียนวา่บรรลุจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีครูไดว้างแผนไวห้รือไม่  เพื่อน าสารสนเทศท่ีไดจ้ากการประเมินไปสู่การ
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียน  และส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถและเกิดพฒันาการสูงสุด
ตามศกัยภาพ 
 การประเมินผลระหวา่งเรียนมีแนวทางในการปฏิบติัตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
 ๒.๑  วางแผนการเรียนรู้และการประเมินผลระหว่างเรียน  ผูส้อนจดัท าแผนการเรียนรู้  ก าหนดแนวทาง
การประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  ซ่ึงในแผนการเรียนรู้จะระบุภาระงานท่ีจะท าใหผู้เ้รียนบรรลุตาม
ตวัช้ีวดัอยา่งเหมาะสม 
 ๒.๒  เลอืกวธีิการประเมินที่สอดคล้องกบัภาระงานหรือกิจกรรมหลกัทีก่ าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ  ทั้งน้ี
วธีิการประเมินท่ีเหมาะสมอยา่งยิง่ส าหรับการประเมินระหวา่งเรียน  ไดแ้ก่  การประเมินจากส่ิงท่ีผูเ้รียนไดแ้สดง
ใหเ้ห็นวา่มีความรู้  ทกัษะ  และความสามารถ  ตลอดจนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ์นัเป็นผลจากการเรียนรู้  
ตามท่ีผูส้อนไดจ้ดักระบวนการเรียนรู้ให้วธีิการประเมินท่ีผูส้อนสามารถเลือกใชใ้นการประเมินระหวา่งเรียน  มี
ดงัน้ี 
 
  ๑)  การประเมินด้วยการส่ือสารส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ 



       (๑)  การถามตอบระหวา่งท ากิจกรรมการเรียน 
       (๒)  การพบปะสนทนาพูดคุยกบัผูเ้รียน 
       (๓)  การพบปะสนทนาพูดคุยกบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน 
       (๔)  การสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้  ความเขา้ใจ  และทศันคติ 
       (๕)  การอ่านบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆ  ของผูเ้รียน 
       (๖)  การตรวจแบบฝึกหดัและการบา้น  พร้อมใหข้อ้มูลป้อนกลบั 
  ๒)  การประเมินจากการปฏิบัติ  (Performance  Assessment) 
       เป็นวธีิการประเมินงานหรือกิจกรรมท่ีผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบติัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
สารสนเทศวา่  ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด 
  การประเมินการปฏิบติัผูส้อนตอ้งเตรียมการในส่ิงส าคญั  ๒  ประการ  คือ 
       (๑)  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีจะใหผู้เ้รียนปฏิบติั  (Tasks) 
       (๒)  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  (Rubrics) 
  วธีิการประเมินการปฏิบติัจะเป็นไปตามลกัษณะงาน  ดงัน้ี 
  ก.  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีผูส้อนก าหนดใหผู้เ้รียนท าเป็นรายบุคคล/กลุ่ม  จะประเมินวิธีการ
ท างานตามขั้นตอนและผลงานของผูเ้รียน 
  ข.  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีผูเ้รียนปฏิบติัเป็นปกติในชีวติประจ าวนัจะประเมินดว้ยวธีิการ
สังเกต  จดบนัทึกเหตุการณ์เก่ียวกบัผูเ้รียน 
  ค.  การสาธิต  ไดแ้ก่  การให้ผูเ้รียนแสดงหรือปฏิบติักิจกรรมตามท่ีก าหนด  เช่น  การใช้
เคร่ืองมือปฏิบติังาน  การท ากายบริหาร  การเล่นดนตรี  จะประเมินวธีิการและขั้นตอนในการสาธิตของผูเ้รียน
ดว้ยวธีิการสังเกต 
  ง.  การท าโครงงาน  การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดใหผู้ส้อนตอ้ง
มอบหมายใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัโครงงานอยา่งนอ้ย  ๑  โครงงานในทุกช่วงชั้น  ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งก าหนดภาระ
งานในลกัษณะของโครงงานใหผู้เ้รียนปฏิบติัในรูปแบบหน่ึง  ใน  ๔  รูปแบบต่อไปน้ี 
   (๑)  โครงงานส ารวจ 
   (๒)  โครงงานส่ิงประดิษฐ์ 
   (๓)  โครงงานแกปั้ญหาหรือการทดลองศึกษาคน้ควา้ 
   (๔)  โครงงานอาชีพ 
 

วธีิการประเมินผลโครงงาน  ใชก้ารประเมิน  ๓  ระยะ คือ 
  ๑)  ระยะก่อนท าโครงงาน  โดยประเมินความพร้อมดา้นการเตรียมการ  และความเป็นไปไดใ้น
การปฏิบติังาน 



  ๒)  ระยะท าโครงงาน  โดยประเมินการปฏิบติัจริงตามแผน  วธีิการและขั้นตอนก าหนดไว ้ 
และการปรับปรุงงานระหวา่งปฏิบติังาน 
  ๓)  ระยะส้ินสุดการท าโครงงาน  โดยประเมินผลงานและวธีิการน าเสนอผลการด าเนิน
โครงงาน 
  การก าหนดใหผู้เ้รียนท าโครงงาน  สามารถท าได ้ ๓  แบบ  คือ 
  ๑)  โครงงานรายบุคคล  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกปฏิบติังานตามความสามารถ  ความถนดั  
และความสนใจ 
  ๒)  โครงงานกลุ่ม  เป็นการท าโครงงานขนาดใหญ่และซบัซอ้นตอ้งใหผู้เ้รียนท่ีมีความสามารถ
ต่างกนัหลายดา้นช่วยกนัท า  การประเมินโครงงานควรเนน้การประเมินกระบวนการกลุ่ม 
  ๓)  โครงงานผสมระหวา่งรายบุคคลกบักลุ่ม  เป็นโครงงานท่ีผูเ้รียนท าร่วมกนั  แต่เม่ือเสร็จ
งานแลว้ใหแ้ต่ละคนรายงานผลดว้ยตนเอง  โดยไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่ม 
  ในการประเมินการปฏิบติังานดงักล่าวมาขา้งตน้  ผูส้อนจ าเป็นตอ้งสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้
ประกอบการประเมินการปฏิบติั  เช่น 
  -  แบบวดัภาคปฏิบติั 
  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 
  -  แบบตรวจสอบรายการ 
  -  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  (Rubrics) 
  ๓)  การประเมินตามสภาพจริง  (Authentic  Assessment) 
  การประเมินสภาพจริง  เป็นการประเมินจากการปฏิบติังานหรือกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
โดยงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบติัจะเป็นงาน  หรือสถานการณ์ท่ีเป็นจริง  (Real  life)  หรือ
ใกลเ้คียงกบัชีวติจริง  จึงเป็นงานท่ีมีสถานการณ์ซบัซอ้น (Complexity)  และเป็นองคร์วม (Holistic)  มากกวา่
งานปฏิบติัในกิจกรรมการเรียนทัว่ไป 
  วธีิการประเมินสภาพจริงไม่มีความแตกต่างจากการปฏิบติั  (Performance  Assessment) 
เพียงแต่อาจมีความยุง่ยากในการประเมินมากกวา่  เน่ืองจากเป็นสถานการณ์จริง  หรือตอ้งจดัสถานการณ์ใหใ้กล้
จริง  แต่จะเกิดประโยชน์กบัผูเ้รียนมาก  เพราะจะท าใหท้ราบความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนวา่  มีจุดเด่นและ
ขอ้บกพร่องในเร่ืองใด  อนัจะน าไปสู่การแกไ้ขท่ีตรงประเด็นท่ีสุด 
  ๔)  การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน  (Portfolio  Assessment) 
  การประเมินดว้ยแฟ้มสะสมงาน  เป็นวธีิการประเมินท่ีช่วยส่งเสริมใหก้ารประเมินตามสภาพ
จริงมีความสมบูรณ์สะทอ้นศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนมากข้ึน  โดยการให้ผูเ้รียนไดเ้ก็บรวบรวม (Collect)  
ผลงานจากการปฏิบติัจริงทั้งในชั้นเรียนหรือในชีวิตจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ต่างๆ  มา
จดัแสดงอยา่งเป็นระบบ  (Organized)  โดยมีจุดประสงคเ์พื่อสะทอ้นใหเ้ห็น  (Reflect) ความพยายาม เจตคติ  
แรงจูงใจ  พฒันาการ  และความสัมฤทธ์ิผล  (Achievement)  ของการเรียนรู้ของผูเ้รียน  การวางแผนด าเนินงาน  



การประเมินดว้ยแฟ้มผลงานท่ีสมบูรณ์จะช่วยใหผู้ส้อนสามารถประเมินจากแฟ้มสะสมงานแทนการประเมิน
จากการปฏิบติัจริง 
  การประเมินดว้ยแฟ้มสะสมงานมีแนวทางในการด าเนินงานดงัน้ี 
  ๑)  ก าหนดโครงสร้างของแฟ้มสะสมงานจากวตัถุประสงคข์องแฟ้มสะสมงานวา่  ตอ้งการ
สะทอ้นส่ิงใดเก่ียวกบัความสามารถและพฒันาการของผูเ้รียน  ทั้งน้ีอาจพิจารณาจากตวัช้ีวดัตามสาระการเรียนรู้
ท่ีสะทอ้นไดจ้ากการใหผู้เ้รียนจดัท าแฟ้มสะสมงาน 
  ๒)  ก าหนดวธีิการเก็บรวบรวมผลงานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแฟ้มสะสมงาน  
เพื่อใหผู้เ้รียนไดท้  าแฟ้มสะสมงาน 
  ๓)  ก าหนดใหว้ธีิการประเมินงานเพื่อพฒันาช้ินงาน  ซ่ึงส่งผลถึงการพฒันาผูเ้รียนให้มี
ความสามารถสูงสุด  ทั้งน้ีครูควรจดัท าเกณฑก์ารใหค้ะแนน  (Rubrics)  ส าหรับให้ผูเ้รียนน าไปใชเ้ป็นขอ้ช้ีน าใน
การพฒันางาน 
  ๔)  ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือในการพฒันางาน  โดยมีส่วนร่วมในการประเมินจากทุกฝ่าย  
แลว้น าขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัไปเป็นสารสนเทศหลกั  ในการใหข้อ้มูลป้อนกลบั  (Feedback)  ส าหรับใหผู้เ้รียน
ใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
  ๕)  จดัใหมี้การน าเสนอผลงานท่ีไดส้ะสมไว ้ โดยใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม  ซ่ึงผูส้อนและผูเ้รียน
ควรวางแผนร่วมกนัในการคดัเลือกช้ินงานท่ีดีท่ีสุด  ทั้งน้ีการน าเสนอช้ินงานแต่ละช้ินควรมีหลกัฐานการพฒันา
งานและการประเมินผลงานดว้ยตนเอง  เกณฑก์ารประเมินผลงานประกอบไวด้ว้ย  ในการใชว้ธีิการประเมินโดย
แฟ้มสะสมงาน  ผูส้อนควรค านึงดว้ยวา่แฟ้มสะสมงานมีหลายประเภท  การเลือกใชแ้ฟ้มสะสมงานประเภทใด  
ควรค านึงถึงรูปแบบและแนวทางในการพฒันาแฟ้มสะสมงานใหเ้หมาะสม  เพื่อให้แฟ้มสะสมงานช่วยพฒันา
ความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนดว้ย 
 ๒.๓  ก าหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนกบัการประเมินผลปลายภาคเรียน  หรือปลายปี  การ
ประเมินระหวา่งเรียนมีวตัถุประสงคส์ าคญั  เพื่อมุ่งน าสารสนเทศ  มาพฒันาผูเ้รียนและปรับปรุงกระบวนการ
จดัการเรียนของผูเ้รียน  การประเมินระหวา่งเรียนท่ีด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง  เขม้งวด  และจริงจงั  จะใหผ้ลการ
ประเมินท่ีสะทอ้นภาพความส าเร็จ  และศกัยภาพของผูเ้รียนไดถู้กตอ้ง  สมบูรณ์  และน่าเช่ือถือ  ดังน้ัน  ควรให้
น า้หนักความส าคัญของการประเมินระหว่างเรียนในสัดส่วนทีม่ากกว่าการประเมินตอนปลายภาคเรียนหรือ
ปลายปี  ทั้งน้ีโดยค านึงถึงธรรมชาติของรายวชิาและตวัช้ีวดัเป็นส าคญั  แต่อยา่งไรก็ตามในการประเมินเพื่อ
ตดัสินผลการเรียนรายวชิาปลายภาคเรียนหรือปลายปี  ตอ้งน าผลการประเมินระหวา่งเรียนไปใชใ้นการตดัสิน
ผลการเรียนดว้ย  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนและแนวด าเนินการในระเบียบท่ีสถานศึกษาผูก้  าหนด 
  ๒.๔  จัดท าเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน  ผูส้อนตอ้งจดัท าเอกสารบนัทึกขอ้มูล
สารสนเทศเก่ียวกบัการประเมินผลระหวา่งเรียนอยา่งเป็นระบบชดัเจน  เพื่อใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลในการปรับปรุง  
แกไ้ข  ส่งเสริมผูเ้รียน  ใชเ้ป็นหลกัฐานส าหรับการส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้งและใชเ้ป็นหลกัฐานส าหรับตรวจสอบ



การปฏิบติังานของผูส้อน  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความยุติธรรมในการประเมิน  ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ขอ้มูลหลกัฐานการประเมินระหวา่งท่ีพึงแสดง  ไดแ้ก่ 
  ๑)  วธีิการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
  ๒)  ขอ้มูลเก่ียวกบัความสามารถของผูเ้รียนตามวธีิการประเมิน  เช่น  บนัทึกการสังเกต
พฤติกรรม  บนัทึกคะแนนจากผลการประเมินช้ินงาน  บนัทึกคะแนนการประเมินโครงงาน  บนัทึกเก่ียวกบัการ
ประเมินแฟ้มสะสมงาน  เป็นตน้ 
 ๓.   การประเมินเพือ่สรุปผลการเรียน 
       การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนเป็นการประเมิน  เพื่อมุ่งตรวจสอบความส าเร็จของผูเ้รียนเม่ือผา่น
การเรียนรู้ในช่วงเวลาหน่ึง  หรือส้ินสุดการเรียนรายวชิาปลายปี/ปลายภาคประกอบดว้ย 
  ๓.๑  การประเมินหลังเรียน 
               เป็นการประเมินผูเ้รียนในเร่ืองท่ีไดเ้รียนจบแลว้  เพื่อตรวจสอบวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
ตวัช้ีวดัท่ีคาดหวงัหรือไม ่ เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัผลการประเมินก่อนเรียนวา่ผูเ้รียนเกิดพฒันาการข้ึนมากนอ้ย
เพียงไร  ท าใหส้ามารถประเมินไดว้า่ผูเ้รียนมีศกัยภาพในการเรียนรู้เพียงไร  และกิจกรรมการเรียนท่ีจดัข้ึนมี
ประสิทธิภาพในการพฒันาผูเ้รียนอยา่งไร  ขอ้มูลจากการประเมินภายหลงัการเรียน  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ไดม้ากมาย  ไดแ้ก่ 
   ๑)  ปรับปรุงแกไ้ขซ่อมเสริมผูเ้รียนใหบ้รรลุตวัช้ีวดั  หรือจุดประสงคข์องการเรียน 
   ๒)  ปรับปรุงแกไ้ขวธีิเรียนของผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
   ๓)  ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการจดักิจกรรมการเรียน 
 การประเมินหลงัเรียนน้ี  ถา้จะใหส้อดคลอ้งกบัการประเมินก่อนเรียนเพื่อการเปรียบเทียบพฒันาการ
ของผูเ้รียนส าหรับการวจิยัในชั้นเรียน  ควรใชว้ธีิการและเคร่ืองมือประเมินชุดเดียวกนัหรือคู่ขนานกนั 
  3.2  การประเมินผลการเรียนปลายภาค 
         เป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนในการเรียนรายวชิาต่างๆ  ตาม
ตวัช้ีวดั  การประเมินผลน้ีนอกจากจะมีจุดประสงคเ์พื่อการสรุปตดัสินความส าเร็จของผูเ้รียน ในแต่ละรายวชิา  
รายภาค  เป็นส าคญัแลว้  ยงัใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับปรับปรุงแกไ้ข  ซ่อมเสริมผูเ้รียนท่ีไม่ผา่นการประเมินตวัช้ีวดั
ของแต่ละรายวชิา  ให้เกิดพฒันาการและมีผลการเรียนตามตวัช้ีวดัอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ดว้ย 
         การประเมินผลการเรียนปลายภาค  สามารถใชว้ธีิการและเคร่ืองมือการประเมินไดอ้ยา่ง
หลากหลาย  ใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  เน้ือหาสาระ  กิจกรรมและช่วงเวลาในการประเมิน  อยา่งไรก็ดีเพื่อใหก้าร
ประเมินผลการเรียนดงักล่าวมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์และสนบัสนุนการเรียนการสอน  จึงใหน้ าผลการ
ประเมินผลระหวา่งเรียนไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินผลการเรียนปลายภาค  โดยสัดส่วนการประเมินผล
ระหวา่งเรียนมากกวา่การประเมินผลปลายภาคเรียน 
 



วธีิการปฏบัิติการประเมนิผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม 
 การด าเนินการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม  โรงเรียนไดก้ าหนดวธีิการปฏิบติัดงัน้ี 
 ๑.  ทุกกลุ่มสาระใหมี้การประเมินผลทุกรายวชิาใหค้รอบคลุมทั้งดา้นความรู้  ทกัษะ  กระบวนการ  และ
คุณลกัษณะ  โดยมีการประเมินผลดงัน้ี 
       ๑.๑  การประเมินผลก่อนเรียน 
  ๑.๑.๑  ประเมินผลก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความพร้อมและพื้นฐานของผูเ้รียนและจดักิจกรรม
ซ่อมเสริมเพื่อใหมี้ความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะเรียน 
  ๑.๑.๒ ประเมินก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรอบรู้ในเน้ือหา  และทกัษะท่ีจะเร่ิมเรียน  เพื่อ
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบผลการเรียนหลงัเรียน  แสดงการพฒันาการของผูเ้รียน 
  ๑.๑.๓ การประเมินผลระหวา่งเรียน  ใหมี้การประเมินผลเป็นระยะๆ  และสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  
โดยใชก้ารประเมินผลตามสภาพจริงดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายทั้งวธีิการวดั  เคร่ืองมือ  และแหล่งขอ้มูล  เพื่อมุ่ง
ตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รียน  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแกไ้ขจนผูเ้รียนสามารถบรรลุตามเกณฑข์ั้น
ต ่าท่ีก าหนดไว ้ โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล  ในกรณีท่ีผูเ้รียนตอ้งการ
พฒันาปรับปรุงผลการเรียนใหสู้งข้ึน  ใหผู้ส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาปรับปรุงแกไ้ขผลงาน/ช้ินงาน
ตนเองจนเตม็ศกัยภาพของผูเ้รียนภายในเวลาท่ีก าหนดให้ 
  ๑.๑.๔ การประเมินรายภาค  ในการประเมินผลปลายภาคสามารถประเมินจากการปฏิบติั            
การส่ือสาร  เช่น  การสัมภาษณ์จากผลงาน / ช้ินงาน  โครงงานหรือแบบทดสอบ  ทั้งน้ีใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
 ๒.  การก าหนดสัดส่วนระหวา่งเรียนกบัการประเมินปลายภาค  ใหก้ลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม
ร่วมกนัก าหนดตามหลกัการท่ีคณะกรรมการการบริหารหลกัสูตรและวชิาการดงัน้ี 
  ๒.๑  การประเมินผลระหวา่งเรียน  ใหมี้การประเมินผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ๖๐  ของการ
ประเมินผลทั้งหมด  ยกเวน้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ใหมี้การประเมินผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ๗๐ 
  ๒.๒  การประเมินผลระหวา่งเรียนและการประเมินผลปลายภาค  ใหมี้การประเมินทั้งดา้น
ความรู้  ทกัษะ  กระบวนการ  และคุณลกัษณะ 
  ๒.๓  ในรายวชิาเดียวกนัใหมี้การก าหนดสัดส่วนระหวา่งเรียนกบัปลายภาค  และวางแผน
ประเมินผลตลอดภาคเรียนร่วมกนั 
  ๒.๔  ในกรณีท่ีมีการประเมินผลดว้ยแบบทดสอบ  ใหมี้การประเมินโดยใชว้ธีิการใหผู้เ้รียน
ตอบแบบทดสอบแบบปรนยั และแบบอตันยั  โดยมีการใหค้ะแนนคิดเป็นอตัราส่วน ๘๐ : ๒๐ ของการทดสอบ
คร้ังนั้น 
 ๓.  การจดัท าเอกสารบนัทึกขอ้มูลสารสนเทศของผูเ้รียน  ประกอบดว้ย 
  ๓.๑  ผูส้อนแต่ละรายวชิาจดัท าแผนการประเมินผลในรายวชิาของตนเองตลอดภาคเรียน  โดย
มีหวัขอ้ดงัน้ี 



   ๑)  การประเมินผลก่อนเรียน 
   ๒)  การประเมินระหวา่งเรียน 
   ๓)  การประเมินปลายภาค 
   ๔)  อตัราส่วนน ้าหนกัคะแนนระหวา่งความรู้  (K)  ทกัษะกระบวนการ  (P)  และ
คุณลกัษณะ  (A)  และรายละเอียดน ้าหนกัคะแนนของแต่ละตวัช้ีวดั  พร้อมทั้งระบุวธีิการวดั  เคร่ืองมือวดั  และ
ประเมินผลในแต่ละตวัช้ีวดั 
   ๕)  ก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ประกอบดว้ย  คุณลกัษณะตามธรรมชาติวชิา  
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา  ทั้งน้ีใหใ้ชแ้บบสรุปผลการประเมินตามแบบบนัทึกท่ีแนบทา้ย
คู่มือน้ี 
  ๓.๒  จดัท าแบบบนัทึกขอ้มูลผลการประเมินท่ีแสดงสารสนเทศของผูเ้รียน  ทั้งน้ีเพื่อใชเ้ป็น
แหล่งขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ข  ส่งเสริมผูเ้รียน  และใชเ้ป็นหลกัฐานส าหรับส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  และใช้
เป็นหลกัฐานส าหรับตรวจสอบการปฏิบติังานของผูส้อน  ดงันั้นขอ้มูลควรแสดงถึงร่องรอยการพฒันา  พร้อม
ระบุขอ้สังเกตท่ีเนน้ขอ้คน้พบท่ีเป็นจุดเด่นและจุดดอ้ยของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  ทั้งระหวา่งเรียนและปลายภาค 
  ๓.๓  จดัท าแบบบนัทึกการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  เพื่อ
แสดงร่องรอยหลกัฐานการพฒันาความสามารถในการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  และสรุปผลการประเมิน
ตามแบบสรุปผลการประเมินแนบทา้ยคู่มือน้ี 
  ๓.๔  จดัท าแบบบนัทึกการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เพื่อแสดงร่องรอยหลกัฐานการ
พฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน  และสรุปผลการประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินแนบทา้ยคู่มือน้ี 
  ๓.๕  น าผลการประเมินจากขอ้  ๓.๒ , ๓.๓ และ ๓.๔ มาสรุปและบนัทึกลงในแบบ  ปพ.๕ 
 ๔.  การตดัสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม 
  ๔.๑  การตดัสินผลการเรียนใหน้ าผลการประเมินระหวา่งเรียนรวมกบัผลการประเมิน  ปลาย
ภาค  โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 
ตารางแสดงคะแนน  และระดับผลการเรียน 

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ความหมาย ระดบัผลการเรียน 
๘๐  -  ๑๐๐ ผลการเรียนดีเยีย่ม ๔ 
๗๕  -  ๗๙ ผลการเรียนดีมาก ๓.๕ 
๗๐  -  ๗๔ ผลการเรียนดี ๓ 
๖๕  -  ๖๙ ผลการเรียนค่อนขา้งดี ๒.๕ 
๖๐  -  ๖๔ ผลการเรียนน่าพอใจ ๒ 
๕๕  -  ๕๙ ผลการเรียนพอใช ้ ๑.๕ 
๕๐  -  ๕๔ ผลการเรียนผา่นเกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนด ๑ 
๐  -  ๔๙ ผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนด ๐ 



  เม่ือครูผูส้อนตดัสินผลการเรียนแลว้ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
  ส่งผลการตดัสินใหอ้นุกรรมการกลุ่มสาระพิจารณาใหก้ารเห็นชอบ / แกไ้ข  แลว้ส่งให้
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการพิจารณาเห็นชอบ  เพื่อน าเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติัผลการ
เรียน 
  ส่งผลการเรียนให ้ครูท่ีปรึกษากรอกผลการเรียนลงในแบบ  ปพ.6  และนายทะเบียนวดัผล
กรอกในแบบ  ปพ.๑ 
 ๕.  การใหผ้ลการเรียน  “ร” 
  ๕.๑  การใหผ้ลการเรียน  “ร”  หมายถึง  ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 
   ๑)  ผูเ้รียนไม่ส่งงานไดรั้บมอบหมายท าใหไ้ม่ไดรั้บการประเมิน  หรือประเมินแลว้   
ไม่ผา่นเกณฑร์ะหวา่งเรียน 
   ๒)  ผูเ้รียนไม่ไดรั้บการประเมินปลายภาคเรียน 
  ๕.๒  วธีิการใหผ้ลการเรียน  “ร”  เม่ือผูส้อนพบวา่ผูเ้รียนไม่ไดเ้ขา้รับการประเมินผลระหวา่ง
เรียนหรือปลายภาค  ใหผู้ส้อนรายงานพร้อมหลกัฐานประกอบการพิจารณาเสนอผูบ้ริหารเพื่ออนุมติัผลการเรียน  
“ร”  แลว้ประกาศผลใหน้กัเรียนทราบ 
 ๖.  การใหผ้ลการเรียน  “มส” 
  ๖.๑  การใหผ้ลการเรียน  “มส”  หมายถึง  ผูเ้รียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐   
ของเวลาทั้งหมด 
  ๖.๒  วธีิการใหผ้ลการเรียน  “มส”  ใหผู้ส้อนรายงานพร้อมแนบเวลาเรียนของผูเ้รียน   เสนอ
ผูบ้ริหารเพื่ออนุมติัผลการเรียน  “มส”  ก่อนประเมินผลปลายภาค  ๒  สัปดาห์ 
 ๗.  การแกไ้ข  “๐”   
  ๗.๑  ผูเ้รียนยืน่ค  าร้องขอสอบแกต้วัในการแกไ้ข  “๐” ท่ีงานวดัผล และพบครูผูส้อนประจ าวชิา 
  ๗.๒  ผูส้อนด าเนินการพฒันาผูเ้รียนในผลการเรียนรู้ท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์ จนผูเ้รียนสามารถ
บรรลุผลตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ โดยใหผ้ลการเรียนไม่เกิน  “๑” 
  ๗.๓  ผูส้อนรวบรวมและสรุปผลการแกไ้ข  “๐”  ไปยงังานวดัผลของโรงเรียนเพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ริหารอนุมติั  และแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 ๘.  การแกไ้ข  “ร”   
  ๘.๑ ผูเ้รียนยืน่ค  าร้องขอสอบแกต้วัในการแกไ้ข “ร” ท่ีงานวดัผล  และพบครูผูส้อนประจ าวชิา 
  ๘.๒ ผูส้อนด าเนินการตามสาเหตุของผลการเรียน“ร” นั้นๆโดยใหผ้ลการเรียนตามเกณฑข์อ้ ๔ 
  ๘.๓ ผูส้อนรวบรวมและสรุปผลการแกไ้ข  “ร”  ไปยงังานวดัผลของโรงเรียนผา่นคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการเห็นชอบ  เพื่อเสนอต่อผูบ้ริหารอนุมติั  แลว้แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 
 



 ๙.  การแกไ้ข  “มส”   
  ๙.๑  ผูเ้รียนยืน่ค าร้องขอสอบแกต้วัท่ีงานวดัผลและพบครูผูส้อนประจ าวชิา 
  ๙.๒  ผูส้อนพิจารณาวา่ผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องอะไร  ใหด้ าเนินการพฒันาแกไ้ขในส่ิงนั้นจนบรรลุ
เกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนดไว ้ โดยใหผ้ลการเรียนไม่เกิน  “๑” 
  ๙.๓  ผูส้อนรวบรวมและสรุปผลการแกไ้ข  “มส”  ส่งงานวดัผลของโรงเรียนผา่นคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการเห็นชอบ  เพื่อเสนอผูบ้ริหารอนุมติั  แลว้แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 ๑๐.  การแกไ้ข  “๐”   “ร”   และ “มส”   ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

ระยะเวลาในการแกไ้ขผลการเรียน คร้ังท่ี ๑  ให้เสร็จส้ินภายใน  ๒ สัปดาห์  หลงัจากโรงเรียน 
ประกาศผลการเรียน 

ระยะเวลาในการแกไ้ขผลการเรียน คร้ังท่ี ๒  ให้เสร็จส้ินภายใน  ๒ สัปดาห์  หลงัจากโรงเรียน 
เปิดภาคเรียนท่ี ๒  ทั้งน้ีส าหรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน “ร” ใหผู้ส้อนน าขอ้มูลท่ีมีอยูต่ดัสินผลการเรียน หาก
ผูเ้รียนไดรั้บผลการเรียน “๐” ใหด้ าเนินแกไ้ขใหเ้สร็จในระยะเวลาการแกไ้ขผลการเรียน คร้ังท่ี ๒ น้ี 
ส่วนที ่ ๒  การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีสถานศึกษาไดใ้หผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้นการศึกษาไดพ้ฒันา
ความสามารถของตนเองตามความถนดัและความสนใจให้เตม็ศกัยภาพ  โดยมุ่งเนน้การพฒันาองคร์วมของ
ความเป็นมนุษยท์ั้งดา้นร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยรวมของ
สถานศึกษา  มีการด าเนินการอยา่งมีเป้าหมายชดัเจน  มีรูปแบบ  และวธีิการท่ีครูท่ีปรึกษากิจกรรมและผูเ้รียน
ร่วมกนัก าหนด  ผูเ้รียนตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  จึงจะผา่น
เกณฑก์ารประเมินระดบัชั้น 
 ๑.  ลกัษณะกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  แบ่งเป็น  ๓  ลกัษณะ  คือ 
  ๑.๑  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้
เหมาะสมตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล  สามารถคน้พบและพฒันาศกัยภาพของตนเสริมสร้างทกัษะชีวติ  วุฒิ
ภาวะทางอารมณ์  การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา  และการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี  ซ่ึงครูทุกคนตอ้งท าหนา้ท่ีแนะ
แนวใหค้ าปรึกษาดา้นชีวติ  การศึกษาต่อและการพฒันาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า 
  ๑.๒  กิจกรรมนกัเรียน  เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเองอยา่งครบวงจรตั้งแต่ศึกษา
วเิคราะห์  วางแผน  ปฏิบติัตามแผน  ประเมิน  และปรับปรุงการท างาน  โดยเนน้การท างานร่วมกนัอยา่งเป็น
กลุ่ม  ไดแ้ก่  โครงงาน  กิจกรรมตามความสนใจชุมนุมวชิาการ  กิจกรรมพฒันานิสัยรักการอ่าน  การคิด  
วเิคราะห์  และเขียน  กิจกรรมสาธารณประโยชน ์ ลูกเสือ  เนตรนารี  ยวุกาชาด  และ ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์  และ
กิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
  ๑.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบ าเพญ็ตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  และทอ้งถ่ินตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัรเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ  
ความดีงาม  ความเสียสละต่อสังคม  มีจิตสาธารณะ  เช่น  กิจกรรมอาสาพฒันาต่างๆ  กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม 



๒.  การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียนรายกจิกรรม 
  ๑)  ผูรั้บผดิชอบกิจกรรมประเมินการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียนตามจุดประสงคข์องแต่ละ
กิจกรรม  โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมและผลการปฏิบติักิจกรรมดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายตาม
สภาพจริง 
  ๒)  ผูรั้บผดิชอบกิจกรรมตรวจสอบเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนวา่เป็นไปตามเกณฑท่ี์
สถานศึกษาก าหนดไวห้รือไม่ 
  ๓)  ตดัสินใหผู้เ้รียนท่ีผา่นจุดประสงคส์ าคญัของกิจกรรม  มีผลงานช้ินงานหรือหลกัฐาน
ประกอบและมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ ์ ใหเ้ป็นผูผ้า่นการประเมินผลการร่วมกิจกรรม  ผูเ้รียนท่ีมีผล
การประเมินบกพร่องในเกณฑใ์ดเกณฑห์น่ึง  จะเป็นผูไ้ม่ผา่นการประเมินผลการร่วมกิจกรรม  จะตอ้งซ่อมเสริม
ขอ้บกพร่องใหผ้า่นเกณฑก่์อน  จึงจะไดรั้บการตดัสินใหผ้า่นกิจกรรม 

๓.  การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเลือ่นช้ัน/จบหลกัสูตร 
  เป็นการประเมินสรุปผลการผา่นกิจกรรมตลอดปีการศึกษาของผูเ้รียนแต่ละคนเพื่อน าผลไป
พิจารณาตดัสินการเล่ือนชั้น  โดยมีขั้นตอนปฏิบติัดงัน้ี 
  ๓.๑  คณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งรวบรวมผลการประเมินแต่ละกิจกรรมมาตดัสินตามเกณฑ์
การตดัสินการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  และรายงานผลต่อผูป้กครอง 
  ๓.๒  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ใหค้ณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและวชิาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
  ๓.๓  ผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณาตดัสินอนุมติัผลการประเมินรายภาค 
  ๓.๔  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการ  รวบรวมผลการประเมินรายภาค  ตดัสินผล
การเล่ือนชั้น/จบหลกัสูตร  เสนอผูบ้ริหารอนุมติั 

๔.  เกณฑ์ตัดสินผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
  ๔.๑  เกณฑก์ารตดัสินรายกิจกรรมพิจารณาจาก 
   ๑)   เขา้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ๘๐  ของเวลาทั้งหมด 
   ๒)  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมดา้นการเรียนรู้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ๗๐ 
   ๓)  ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมและผา่นจุดประสงคส์ าคญัของแต่ละกิจกรรมก าหนด ทุกขอ้ 
  ๔.๒  ผูเ้รียนตอ้งผา่นเกณฑ ์ ขอ้ ๔.๑  ถือวา่ผา่นรายกิจกรรม 
  ๔.๓  เกณฑก์ารตดัสินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บผลการประเมินผา่นทั้งกิจกรรม
แนะแนว  กิจกรรมนกัเรียนทุกกิจกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ถือวา่ผา่นกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 
  ๔.๔  เกณฑก์ารผา่นเล่ือนชั้น/จบหลกัสูตร  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บผลการประเมิน  ผ่าน ทุกกิจกรรม
รายภาค 
 



 ๕.  แนวทางการซ่อมเสริมกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
  ๕.๑  กรณีไม่ผา่นเน่ืองจากเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบ  คณะกรรมการพฒันาและการประเมิน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ก าหนดกิจกรรมใหผู้เ้รียนไปปฏิบติัตามเวลาท่ีก าหนด  ภายใตก้ารควบคุมดูแลของท่ี
ปรึกษากิจกรรมนั้นๆ  จนกวา่ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมนั้นได ้ อาจารยป์ระจ ากิจกรรม  สรุปรายงานผลการปฏิบติั
กิจกรรมใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เพื่อตดัสินผลการผา่นกิจกรรมรายภาค 
  ๕.๒  กรณีไม่ผา่นจุดประสงคส์ าคญัของกิจกรรมใหค้ณะกรรมการมอบหมายภาระงานท่ี    
ผูเ้รียนไม่ผา่นไปปฏิบติัภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม  จนกวา่ผูเ้รียนจะปฏิบติัตามภาระงานนั้น
ได ้ ใหท่ี้ปรึกษาสรุปผลการปฏิบติัส่งใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินการซ่อมเสริม  เพื่อตดัสินผลการ
ผา่นกิจกรรมเป็นรายภาค 
  ๕.๓  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินทั้งกรณีใน  ขอ้ ๕.๑  และ ขอ้ ๕.๒  ส่งคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรและวชิาการ  เห็นชอบและเสนอผูบ้ริหารอนุมติัต่อไป 
ส่วนที ่ ๓   การพฒันาและประเมินผลคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ 
๑.  ความส าคัญของคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นหวัใจส าคญัในการพฒันาประเทศ   โดยท่ีมีการจดัการศึกษาเป็นวธีิการ
หลกัท่ีส าคญัท่ีสุด  การจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูท่ี้มี
การพฒันาการทั้งดา้นปัญญา  จิตใจ  ร่างกาย  และสังคม  การพฒันาจิตใจจึงถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่  ดงัจะ
เห็นไดจ้ากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตราท่ี  ๒๓  “การจดัการศึกษา  ทั้งการศึกษาใน
ระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยัตอ้งเนน้ทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั”  มาตรา  ๒๔  วรรค  ๔  “จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้
ต่างๆ  อยา่งเป็นสัดส่วนสมดุลกนั  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม  และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์วใ้น
ทุกวชิา 
 ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  จึงก าหนดไวใ้น  
จุดหมายของหลกัสูตรเป็นขอ้แรก  คือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ เห็นคุณค่าของตนเอง  
มีวนิยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และก าหนดใหส้ถานศึกษาไดส้ร้างหลกัสูตรสถานศึกษาดว้ยตนเอง  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นหลกัสูตรท่ี
ตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  เป็นไปตามความตอ้งการจ าเป็นของชุมชนทอ้งถ่ินของ
ตนอง  โดยท่ีสถานศึกษาจะตอ้งร่วมกบัชุมชนก าหนดเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียน ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม
ค่านิยมท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา  ความจ าเป็นของชุมชน  และทอ้งถ่ิน  และก าหนด  เป็นเกณฑก์ารจบ
หลกัสูตรขอ้หน่ึง  ในแต่ละระดบั  คือ  ผูเ้รียนตอ้งผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑท่ี์
สถานศึกษาก าหนด 
 
 



๒.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื่อให้
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไดก้ าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่ง  พฒันาผูเ้รียน  ดงัน้ี 
 ๑.  รักชาติ  ศาสน ์ กษตัริย ์
 ๒.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
 ๓.  มีวนิยั 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 ๖.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
 ๗.  รักความเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ 
ความหมายและตัวบ่งช้ีคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ 
  ๒.๑  คุณลกัษณะ  :   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
   ความหมาย     รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  หมายถึง  ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออกดว้ย
กาย  วาจาและใจ   
   ตัวบ่งช้ีคุณลกัษณะ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
   ๒.๑.๑  มีความจงรักดีภกัดีในสถาบนัชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์
   ๒.๑.๒  ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมศาสนา 
  ๒.๒  คุณลักษณะ  :   ซ่ือสัตย์สุจริต   
   ความหมาย       ซ่ือสัตย์สุจริต  หมายถึง  ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออกดว้ยกาย  วาจา
และใจ 
   ตัวบ่งช้ีคุณลกัษณะ  ซ่ือสัตย์สุจริต 
   ๒.๒.๑  ไม่น าส่ิงของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 
   ๒.๒.๒  ไม่พดูเทจ็ทั้งต่อหนา้และลบัหลงั 
  ๒.๓  คุณลกัษณะ   :   มีวนัิย 
   ความหมาย     มีวนัิย  หมายถึง  ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความเอาใจใส่      
จดจ่อ  ตั้งใจ  มุ่งมัน่ต่อหนา้ท่ีการงาน  การศึกษาเล่าเรียน  และการเป็นอยูข่องตนเอง  และผูอ้ยูใ่นความดูแล
ตลอดจนสังคมอยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความผกูพนั  เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาท่ี
ก าหนด  ยอมรับผลการกระท าทั้งผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึน  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบติัใหดี้ข้ึนดว้ย 
 
 



   ตัวบ่งช้ีคุณลกัษณะ  มีวนัิย 
   ๒.๓.๑  มีความพยายามปฏิบติัภารกิจ  หนา้ท่ีการงาน  การศึกษา  หรือหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ 
   ๒.๓.๒  ตรงต่อเวลา 
   ๒.๓.๓  ท างานโดยค านึงถึงคุณภาพของงาน 
   ๒.๓.๔  ดูแลรักษาสาธารณสมบติั 
  ๒.๔  คุณลกัษณะ   :   ใฝ่เรียนรู้ 
  ความหมาย     ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความใฝ่เรียน  ใฝ่รู้ 

ตัวบ่งช้ีคุณลกัษณะ  ใฝ่เรียนรู้ 
   ๒.๔.๑  มีการซกัถามปัญหาในและนอกบทเรียนสม ่าเสมอ 
   ๒.๔.๒  รู้จกัใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียนประกอบการเรียนรู้ 
  ๒.๕  คุณลกัษณะ   :   อยู่อย่างพอเพยีง 
   ความหมาย     อยู่อย่างพอเพียง   หมายถึง  ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงถึงการประพฤติ
ปฏิบติัตนเป็นผูป้ระหยดัเวลา  ทรัพย ์ และแรงงาน  ทั้งของตนเองและส่วนรวม  ตลอดจนวางแผนออมเพื่อ
อนาคต 
   ตัวบ่งช้ีคุณลกัษณะ  อยู่อย่างพอเพยีง 
   ๒.๕.๑  เลือกใชส่ิ้งของท่ีเหมาะสมกบัสถานภาพของตนและการใชง้าน 
   ๒.๕.๒  ใชน้ ้า  ใชไ้ฟ  อยา่งระมดัระวงั  และเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็น 
  ๒.๖  คุณลกัษณะ   :   มุ่งมั่นในการท างาน 
   ความหมาย     มุ่งมั่นในการท างาน  หมายถึง  ความสามารถทางร่างกาย  ความคิด  
จิตใจ  ท่ีจะปฏิบติักิจกรรมต่างๆ  ใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนด  ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาอุปสรรค 
   ตัวบ่งช้ีคุณลกัษณะ  มุ่งมั่นในการท างาน 
   ๒.๖.๑  มีความเขม้แขง็  พยายามเอาชนะปัญหาอุปสรรคโดยไม่ยอ่ทอ้ 
   ๒.๖.๒  มีจิตใจหนกัแน่น  สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมให้เป็นปกติเม่ือพบ
กบัปัญหาหรือส่ิงย ัว่ยตุ่างๆ 
  ๒.๗  คุณลกัษณะ   :   รักความเป็นไทย 
  ความหมาย     รักความเป็นไทย  หมายถึง  ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงถึงการปฏิบติัตนทั้งกาย  
ใจ  และความคิดท่ีค านึงถึงความเป็นไทย 
  ตัวบ่งช้ีคุณลกัษณะ  รักความเป็นไทย 
   ๒.๗.๑  ใชส่ิ้งของท่ีผลิตในประเทศ 
   ๒.๗.๒ เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม–ประเพณีไทยและแต่งกายแบบไทย 
   ๒.๗.๓ ใชภ้าษาไทยไดถู้กตอ้ง 



  ๒.๘  คุณลกัษณะ   :   มีจิตสาธารณะ 
  ความหมาย     มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงถึงการใชว้าจา  ใจ  และกาย  
ต่อบุคคลอ่ืน  ดว้ยความเมตตา  ใหค้วามช่วยเหลือ  โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 
  ตัวบ่งช้ีคุณลกัษณะ  มีจิตสาธารณะ 
  ๒.๘.๑  ร่วมกิจกรรมการบ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะ  เช่น  วดั,  โบราณสถาน 
  ๒.๘.๒ อาสาปฏิบติักิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

๓.  เกณฑ์การประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๓.๑  เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
  ๑)  เกณฑร์ะดบัคุณภาพ 
   ระดบัคุณภาพ 
   ดีเยีย่ม หมายถึง  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ี  ร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐ 
       ของจ านวนคร้ังของการประเมินทั้งหมด 
   ดี หมายถึง  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ี  ร้อยละ  ๖๕ – ๗๙ 
       ของจ านวนคร้ังของการประเมินทั้งหมด 
   ผา่น หมายถึง  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ี  ร้อยละ  ๕๐ – ๖๔ 
       ของจ านวนคร้ังของการประเมินทั้งหมด 
   ไม่ผา่น หมายถึง  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ี  ร้อยละต ่า  ๕๐ 
       ของจ านวนคร้ังของการประเมินทั้งหมด 
  ๒)  เกณฑก์ารตดัสินการผา่นแต่ละตวับ่งช้ี 
   ผูเ้รียนตอ้งมีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ีอยูใ่นระดบัผา่นข้ึนไป  ถือวา่ผา่นแต่ละตวับ่งช้ี 
 ๓.๒  เกณฑ์การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
  ๓.๒.๑  ใหคิ้ดค่าฐานนิยม  (Mode)  จากเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีมาเป็นระดบัคุณภาพของ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ต่ละขอ้ 
  ๓.๒.๒  ใหคิ้ดค่าฐานนิยม  จากเกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะ  ๘  ขอ้  สรุปเป็นคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคข์องรายวชิานั้นๆ 
  ๓.๒.๓  ใหคิ้ดค่าฐานนิยม  จากคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ายวชิา  สรุปเป็นคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องผูเ้รียนรายบุคคล 
 ๓.๓  เกณฑ์การตัดสินแต่ละคุณลกัษณะ 
  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ ผา่นข้ึนไป  ถือวา่  ผ่าน 
 
 
 



แนวการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
๑.  ระดับผู้ปฏิบัต ิ
 ในการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั้น  โรงเรียนก าหนดใหผู้ส้อนทุกรายวชิา  
ผูรั้บผดิชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม  และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีนอกเหนือจากครูผูส้อนรายวชิาต่างๆ  ได้
ด าเนินการดงัน้ี 
 ๑.๑  ครูผูส้อนรายวชิาต่างๆ  ทุกรายวชิา  ใหจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาของตนโดยสอดแทรก
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษาในคุณลกัษณะใดคุณลกัษณะหน่ึงท่ีเหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ  โดยใหร้ะบุไวใ้นแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกแผน 
 ๑.๒  ผูรั้บผดิชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม  และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทั้งกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรม
ชุมนุมต่างๆ  ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากรายวชิาต่างๆ  ใหด้ าเนินการจดักิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ โดยระบุไวใ้นแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑.๓  ผูรั้บผดิชอบทั้ง  ขอ้ ๑.๑  และ ๑.๒  ด าเนินการพฒันาพร้อมกบัประเมินผลและปรับปรุงผูเ้รียน
เป็นระยะๆ  เพื่อแสดงพฒันาการของผูเ้รียน  บนัทึกร่องรอยหลกัฐานการประเมินและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  
เม่ือเสร็จส้ินภาคเรียน / ปลายปี  หรือส้ินโครงการ / กิจกรรม  ใหมี้การประเมินและสรุปผลบนัทึกลงใน  แบบ 
ปพ. ๕  และระบุ  จุดเด่น  จุดดอ้ย  ของผูเ้รียนแต่ละคน  ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ พร้อมแนบขอ้มูลบนัทึก
หลกัฐานร่องรอยการประเมินและปรับปรุงประกอบส่งใหค้ณะกรรมการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง  
ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 ๑.๔  คณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระรวบรวมผลการประเมินทั้งหมด  และสรุปผลการประเมินลงใน  
แบบ  ปพ. ๕  ส่งคณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะของสถานศึกษาท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเพื่อด าเนินการต่อไป 
๒.  ระดับคณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของสถานศึกษา 
 ใหมี้การประเมินและตดัสินผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนทุกภาคเรียน / ปี  โดย
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและตดัสินผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ระดบัชั้นละ           
๓ – ๕  คน  ด าเนินการดงัน้ี 
 ๒.๑  คณะกรรมการทุกระดบัชั้น   ศึกษาและท าความเขา้ใจร่วมกนัในเร่ืองของเกณฑ์การประเมินระดบั
คุณภาพ  ตลอดจนแนวทางการประเมินท่ีสถานศึกษาก าหนดไว ้
 ๒.๒  คณะกรรมการประเมินแต่ละระดบัชั้น  น าผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคจ์ากผูป้ฏิบติั
ใน  ขอ้ ๑  มาร่วมกนัพิจารณาผลการประเมินกบัคณะกรรมการกิจการนกัเรียน  และขอ้มูลจากการบนัทึก
ร่องรอยหลกัฐานท่ีแนบมาเป็นรายบุคคลเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ แลว้ตดัสินผลการประเมิน  สรุปผลการ
ประเมิน  บนัทึกลงใน  แบบ  ปพ. ๕  ระบุจุดเด่นจุดดอ้ยของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  ส่งคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและวชิาการเห็นชอบ  และเสนอผูบ้ริหารอนุมติัผลการประเมิน 
 ๒.๓  กรณีท่ีคณะกรรมการไม่สามารถตดัสินผลการประเมิน  เน่ืองจากขอ้มูลไม่เพียงพอ  ให้
คณะกรรมการขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากคณะกรมมการกิจการนกัเรียน  จนสามารถตดัสินผลการประเมินได ้



 ๒.๔  นายทะเบียนน าผลการตดัสินมาด าเนินการจดัท า  ปพ.๔  และหลกัฐานการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
และประกาศใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบต่อไป 

๓.  การประเมนิการเลือ่นช้ัน / การจบหลกัสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการ  น าผลการประเมินรายภาค / รายปี มาร่วมพิจารณาและ
ตดัสินผลการเล่ือนชั้น / จบหลกัสูตร 

แนวทางในการซ่อมเสริมคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑.  คณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะร่วมกนัพิจารณากบัคณะกรรมการกิจการนกัเรียนวา่  ผูเ้รียนมี
คุณลกัษณะใดท่ีตอ้งพฒันาปรับปรุง 
 ๒.  คณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะก าหนดแนวทางในการพฒันาปรับปรุงพร้อมระยะเวลาโดย
มอบหมาย  ใหท่ี้ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ด าเนินการติดตามช่วยเหลือแนะน าการปฏิบติังานตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ๓.  กิจกรรม ในการพฒันาปรับปรุงผูเ้รียน 
  ๓.๑  ก าหนดภาระงานหรือกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีของคุณลกัษณะท่ีตอ้งพฒันา
ปรับปรุง 
  ๓.๒  ผูเ้รียนร่วมกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีตอ้งพฒันาปรับปรุงทั้งในและนอก
โรงเรียน 
  ๓.๓  ผูเ้รียนเสนอโครงงาน / งาน  ท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีตอ้งพฒันาปรับปรุงให้
คณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะเห็นชอบ 
 ๔.  ผูเ้รียนปฏิบติัตามแนวทางท่ีคณะกรรมการก าหนดหรือเห็นชอบ  และรายงานผลการปฏิบติัใหท่ี้
ปรึกษาในระบบดูแลทราบเป็นระยะๆ  พร้อมกบัมีผูรั้บรองผลการปฏิบติัโดยท่ีปรึกษาบนัทึกขอ้คิดเห็นในการ
ปฏิบติักิจกรรมจนเสร็จส้ินกิจกรรม 
 ๕.  ท่ีปรึกษาในระบบดูแล  บนัทึกผลแสดงพฒันาการคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีแสดงร่องรอยหลกัฐาน
การปฏิบติักิจกรรมต่างๆ  รวบรวมผลการปฏิบติัส่งคณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 ๖.  คณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะร่วมพิจารณากบัคณะกรรมการกิจการนกัเรียนพิจารณาร่องรอย
หลกัฐานผลการปฏิบติักิจกรรมเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด  แลว้ประเมินและตดัสินผลการซ่อมเสริมคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคส์รุปผลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการเห็นชอบ  เพื่อเสนอต่อผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมติัต่อไป 
 ๗.  นายทะเบียนวดัผลด าเนินการจดัท า  ปพ.๔  และแจง้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อไป 
 
 
 
 



ส่วนที ่ ๔  การพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด วเิคราะห์  และเขียน 
การอ่าน  คิด วเิคราะห์  และเขียน  จ านวน  ๓  ข้อ  คือ 
๑.  อ่านและเขา้ใจ  สามารถคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ไดอ้ยา่งมีเหตุผลเป็นระบบ  และเขียนเสนอความคิดได ้

ตวับ่งช้ีท่ี  ๑   เขียนรายงานเร่ืองท่ีศึกษาคน้ควา้ได ้
ตวับ่งช้ีท่ี  ๒   ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีศึกษาคน้ควา้ได ้
ตวับ่งช้ีท่ี  ๓   เขียนแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านได ้
ตวับ่งช้ีท่ี  ๔   เขียนสรุปจากเร่ืองท่ีอ่านได ้

๒.  น าความรู้ความเขา้ใจท่ีไดจ้ากการอ่านไปใชใ้นการแกปั้ญหา  ตดัสินใจ  คาดคะเนเร่ืองราวหรือเหตุการณ์  
และสรุปเป็นแนวปฏิบติัได ้

ตวับ่งช้ีท่ี  ๑   ท าโครงงาน / รายงานในเร่ืองท่ีสนใจไดต้ามศกัยภาพ 
ตวับ่งช้ีท่ี  ๒   น าเสนอโครงงาน / รายงานไดต้ามศกัยภาพ 
ตวับ่งช้ีท่ี  ๓   เน้ือหาในการท าโครงงาน / รายงานสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียน 
ตวับ่งช้ีท่ี  ๔   เขียนขั้นตอนในการปฏิบติังานได ้

๓.  มีความคิดสร้างสรรค ์ และสามารถเขียนถ่ายทอดความคิดเพื่อการส่ือสารได ้
ตวับ่งช้ีท่ี  ๑   เขียนเร่ืองราวเชิงสร้างสรรคไ์ดต้ามศกัยภาพ 
ตวับ่งช้ีท่ี  ๒   เขียน / วาดภาพจากจินตนาการในเร่ืองท่ีตนสนใจได ้

แนวทางและวธิีการประเมนิ 
 การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  โรงเรียนจะใชแ้นวทางการวดัและการ
ประเมินจากการปฏิบติัจริง  (Authentic  Performance  Measurement)  จึงก าหนดแนวทางและวธีิการประเมินให้
ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าไปใชใ้นการประเมินดงัน้ี 
 ๑.  วธีิการประเมิน 
  ๑.๑  ความสามารถจริงของผูเ้รียนในการปฏิบติักิจกรรมทางการเรียนรายวชิาต่างๆ  ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  โดยการสังเกตของครู 
  ๑.๒  มอบหมายใหผู้เ้รียนไปศึกษาคน้ควา้  แลว้เขียนเป็นรายงาน 
  ๑.๓  ผลงานเชิงประจกัษต่์างๆ  เก่ียวกบัการอ่าน  การคิด  การวเิคราะห์  และเขียนท่ีรวบรวม
และน าเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน 
  ๑.๔  การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบแบบเขียนตอบ  หรือเขียนเรียงความ 
  ๑.๕  การเขียนรายงานจากการปฏิบติัโครงงาน 
 ๒.  เกณฑ์การประเมิน  ผลงาน  :  การเขียนจากการอ่าน  คิด  วเิคราะห์ 
  ๒.๑  การใชก้ระบวนการอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๒  การแสดงความคิดเห็นอยา่งมีวจิารณญาณ 
  ๒.๓  ใชก้ระบวนการเขียนส่ือความอยา่งมีประสิทธิภาพ 



 ๓.  เกณฑ์ระดับคุณภาพ  ความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ  :  การอ่าน 

      ระดับ 
  ดีเยีย่ม ระบุสาระของเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้งครบถว้น  ล าดบัเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง   

ระบุประเด็นส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง  ระบุจุดมุ่งหมาย  และเจตคติของผูเ้ขียน 
  ดี ระบุสาระของเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้งครบถว้น  ล าดบัเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง   

ระบุประเด็นส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง  ระบุจุดมุ่งหมาย  และเจตคติ 
ของผูเ้ขียนไม่ครบถว้น 

  ผ่าน ระบุสาระของเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้งครบถว้น  ล าดบัเร่ืองท่ีอ่านค่อนขา้งถูกตอ้ง   
ระบุประเด็นส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านไดไ้ม่สมบูรณ์  ระบุจุดมุ่งหมาย  และเจตคติ 
ของผูเ้ขียนเพียงเล็กนอ้ย 

  ไม่ผ่าน ระบุสาระของเร่ืองท่ีอ่านไดไ้ม่ครบถว้น  ล าดบัเร่ืองท่ีอ่านผดิพลาดเล็กนอ้ย   
ระบุประเด็นส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านไม่ถูกตอ้ง  ไม่ระบุจุดมุ่งหมาย  และเจตคติของผูเ้ขียน 

  เกณฑ์ระดับคุณภาพ  :  การคิด  วเิคราะห์ 
           ระดับ 
  ดีเยีย่ม แสดงความคิดเห็นชดัเจน  มีเหตุผลระบุขอ้มูลสนบัสนุนท่ีน่าเช่ือถือมีความคิด 
   ท่ีแปลกใหม่  เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม 
  ดี แสดงความคิดเห็นค่อนขา้งชดัเจน  มีเหตุผลระบุขอ้มูลสนบัสนุนมีความคิด 
   ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยสังคมรอบขา้งตนเอง 
  ผ่าน แสดงความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลระบุขอ้มูลสนบัสนุนท่ีพอรับไดมี้ความคิดท่ีเป็น 
   ประโยชน์ต่อตนเอง 
  ไม่ผ่าน แสดงความคิดเห็นมีเหตุผลไม่ชดัเจน  ขาดขอ้มูลสนบัสนุน  มีความคิดท่ียงั 
   มองไม่เห็นประโยชน์ท่ีชดัเจน 
 เกณฑ์ระดับคุณภาพ  :  การเขียน 
           ระดับ 

ดีเยีย่ม มีจุดประสงคใ์นการเขียนชดัเจนไดเ้น้ือหาสาระ  รูปแบบการเขียนถูกตอ้งมีขั้นตอนการเขียน
ชดัเจนง่ายต่อการติดตาม  ใชไ้วยากรณ์และสะกดค าถูกตอ้งพฒันาส านวนภาษาท่ี 
          ส่ือความหมายไดช้ดัเจนกะทดัรัด 

ดี มีจุดประสงคใ์นการเขียนชดัเจนไดเ้น้ือหาสาระ  รูปแบบการเขียนถูกตอ้งมีขั้นตอนการเขียน
ชดัเจนง่ายต่อการติดตาม  ใชไ้วยากรณ์และสะกดค าผดิพลาดไม่เกิน  ๓  แห่ง  พฒันาส านวนภาษาท่ีส่ือ
ความหมายไดช้ดัเจน 



ผ่าน มีจุดประสงคใ์นการเขียนชดัเจนและค่อนขา้งไดเ้น้ือหาสาระ  รูปแบบการเขียนถูกตอ้งมี
ขั้นตอนการเขียนชดัเจนง่ายต่อการติดตาม  ใชไ้วยากรณ์และสะกดค าผดิพลาดมากกวา่  ๓  แห่ง  ขาดการพฒันา
ส านวนภาษาท่ีส่ือความหมายไดช้ดัเจน 

ไม่ผ่าน ขาดจุดประสงคใ์นการเขียนและเน้ือหาสาระนอ้ย  ใชไ้วยากรณ์และสะกดค าผดิพลาดมาก  ขาด
การพฒันาส านวนภาษาท่ีส่ือความหมาย 
 ๔.  การสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน 

๔.๑  ใหคิ้ดค่าฐานนิยม  (Mode)  จากเกณฑก์ารประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  มาเป็น
ระดบัคุณภาพของแต่ละรายวิชา 

๔.๒  ใหคิ้ดค่าฐานนิยม  จากเกณฑก์ารประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  ของแต่ละรายวชิา  
สรุปเป็นผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ของผูเ้รียนรายบุคคล 
 ๕.  เกณฑ์การตัดสินความสามารถในการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขยีน 
  ๕.๑  ระดับรายภาค 

ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ผา่น  ข้ึนไป
ถือวา่  ผ่าน 
  ๕.๒  การเลือ่นช้ัน / จบหลกัสูตร 
   ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ผา่นทุกรายภาค 

แนวทางการพฒันาและการประเมนิการอ่าน  คดิ  วเิคราะห์  และเขยีน 
ระดับผู้ปฏิบัต ิ
 กลุ่มครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๑.  แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกนัก าหนดแนวทางในการพฒันาความสามารถในการอ่าน  คิด   
วเิคราะห์  และเขียน  ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระ  และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอ่าน  คิด  
วเิคราะห์  และเขียน  ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ๒.  ผูส้อนทุกรายวชิาน าแนวทางท่ีก าหนดไวใ้น  ขอ้ ๑  วางแผนการจดักิจกรรมและด าเนินการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกในการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 
 ๓.  ผูส้อนทุกรายวชิาด าเนินการประเมินและปรับปรุงความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และ
เขียน  เป็นระยะๆ  เม่ือส้ินภาคเรียน / ปลายปี  ประเมินผลพร้อมบนัทึกร่องรอยหลกัฐานในการพฒันาปรับปรุง  
และรวบรวมหลกัฐานการประเมินไวท่ี้หมวดวชิาเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานส าหรับตรวจสอบการปฏิบติังานของ
ผูส้อน  ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงความโปร่งใส  และความยติุธรรมในการประเมิน 
 ๔.  บนัทึกสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  ลงใน   
แบบ  ปพ.๕  แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน 



 ๕.  ผูส้อนในแต่ละกลุ่มสาระร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง  สมบูรณ์ของผลการประเมินแต่ละรายวชิา  
แลว้สรุปผลการประเมินในระดบักลุ่มสาระลงใน  แบบ  ปพ.๕  แบบสรุปผลการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  
ส่งคณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  ในระดบัโรงเรียนต่อไป 
 กลุ่มผู้รับผดิชอบกจิกรรมพฒันาเรียนรู้  และกลุ่มผู้รับผดิชอบงาน / โครงการ / กจิกรรมในระดับ
โรงเรียน 
 ๑.  วางแผนก าหนดกิจกรรมพฒันาความสามารถในการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียนท่ีสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมในภาระงานท่ีตนเองรับผดิชอบ 
 ๒.  ด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาตามแผนท่ีวางไว ้ และประเมินพฒันาปรับปรุงผูเ้รียนเป็นระยะๆ  
พร้อมบนัทึกร่องรอยหลกัฐาน 
 ๓.  เม่ือส้ินภาคเรียน  ใหมี้การประเมินผล  และสรุปผลการประเมินตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดไว ้ 
พร้อมใหข้อ้สังเกตท่ีเป็นจุดเด่น  จุดดอ้ย  ของผูเ้รียน  บนัทึกใน  แบบ ปพ. ๕  และรวบรวมหลกัฐานร่องรอยการ
พฒันาปรับปรุงไวท่ี้ผูป้ฏิบติั  เพื่อเป็นหลกัฐานส าหรับตรวจสอบการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติั  ส่งผลการประเมิน
ใหค้ณะกรรมการประเมินระดบัโรงเรียนต่อไป 

ระดับคณะกรรมการประเมนิการอ่าน  คดิ  วเิคราะห์  และเขยีน  ของสถานศึกษา 
 ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  จ านวน ๓ – ๕  คน  ในแต่ละ
ระดบัชั้นเป็นรายภาค 
 ๒.  คณะกรรมการประเมินฯ  ศึกษาเกณฑก์ารประเมิน  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั 
 ๓.  น าผลการประเมินการอ่านจากระดบัผูป้ฏิบติัร่วมกนัประเมิน  เพื่อตดัสินความสามารถในการอ่าน  
คิด  วเิคราะห์  และเขียน  ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 ๔.  กรณีท่ีคณะกรรมการไม่สามารถตดัสินได ้ คณะกรรมการขอขอ้มูลจากผูป้ฏิบติัเพิ่มเติม  หรือ
ทดสอบความสามารถซ ้ า  แลว้จึงตดัสินผล 
 ๕.  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินเพื่อเสนอผูบ้ริหารโรงเรียนอนุมติัผลการประเมิน 
 ๖.  นายทะเบียนวดัผลบนัทึกลงใน  ปพ.๑  แลว้แจง้ผลการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  
ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อแจง้ผูป้กครอง 

แนวทางในการซ่อมเสริมและประเมนิผลการซ่อมเสริมการอ่าน  คดิ  วเิคราะห์  และเขยีน 
 ๑.  คณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และเขียน  ร่วมกนัพิจารณาวา่ผูเ้รียนมีจุดท่ีตอ้ง
พฒันาปรับปรุงดา้นใด  แต่งตั้งท่ีปรึกษาโดยระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นกรรมการด าเนินการซ่อมเสริม 
 ๒.  ก าหนดภาระงานให้ผูเ้รียนพฒันา  ปรับปรุง  ในดา้นท่ีตอ้งพฒันาปรับปรุงโดย 
  ๒.๑  กรณีไม่ผา่นการประเมินการอ่าน 
   ๒.๑.๑  คณะกรรมการประเมินก าหนดภาระงานใหผู้เ้รียนอ่าน  บนัทึกการอ่านพร้อม
ส่งเอกสารท่ีไดอ่้านไม่นอ้ยกวา่  ๕  เร่ือง  หรือกรรมการก าหนดเร่ือง  ๕  เร่ือง  ใหอ่้าน  ภายในเวลาท่ีก าหนด 



   ๒.๑.๒  คณะกรรมการประเมินผลการอ่านโดยตั้งประเด็นค าถามท่ีสอดคลอ้งกบั
เกณฑก์ารประเมิน  ผูเ้รียนตอบโดยการเขียนตอบหรือตอบปัญหาปากเปล่าก็ได ้หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะ
กรรมการฯ 
   ๒.๑.๓  คณะกรรมการประเมินตดัสินผลการอ่านใหผ้า่น  และไดร้ะดบัไม่เกิน  “ผา่น”  
กรณีท่ีซ่อมเสริมไม่ผา่นใหค้ณะกรรมการประเมินก าหนดใหผู้เ้รียนพฒันาตามวธีิการ  ขอ้ ๒.๑.๑  และ ๒.๑.๒  
จนกวา่ผูเ้รียนจะไดรั้บการตดัสิน  ผ่าน 
  ๒.๒  กรณีผูเ้รียนไม่ผา่นการคิด  วเิคราะห์ 
   ๒.๒.๑  คณะกรรมการประเมินก าหนดภาระงานใหผู้เ้รียนไปฝึกคิด  วเิคราะห์  ใน
เร่ืองท่ีสนใจภายใน  ๑  สัปดาห์ 
   ๒.๒.๒  คณะกรรมการประเมิน  ประเมินการคิด  วิเคราะห์  โดยตั้งประเด็นค าถามท่ี
สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประเมิน  ผูเ้รียนตอบโดยการเขียนตอบ  หรือตอบปากเปล่า 
   ๒.๒.๓  คณะกรรมการประเมินตดัสินผลการคิด  วเิคราะห์  โดยใหผ้ลการประเมินไม่
เกิน  “ผา่น” 
   ๒.๒.๔ ในกรณีท่ีผลการประเมินไม่ผา่น  ใหค้ณะกรรมการประเมินก าหนดให้ผูเ้รียน
พฒันาตามวธีิการใน  ขอ้  ๒.๒.๑ – ๒.๒.๓  จนกวา่ผูเ้รียนจะไดรั้บการตดัสิน  ผ่าน 
  ๒.๓  กรณีท่ีผูเ้รียนไม่ผา่นการประเมินการเขียน 
   ๒.๓.๑  คณะกรรมการประเมิน  ก าหนดภาระงานใหผู้เ้รียนไปฝึกเขียนในเร่ืองท่ีสนใจ
ภายใน  1  สัปดาห์  ภายใตก้ารควบคุมดูแลของครูท่ีปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือ 
   ๒.๓.๒  ผูเ้รียนส่งผลงานการเขียนท่ีไดพ้ฒันาแลว้แก่คณะกรรมการประเมิน 
   ๒.๓.๓  คณะกรรมการประเมินท าการประเมินผลงานการเขียนประกอบการสัมภาษณ์
นกัเรียนเก่ียวกบักระบวนการพฒันาการเขียน 
   ๒.๓.๔  คณะกรรมการตดัสินผลการเขียนโดยใหผ้ลการประเมินไม่เกิน  “ผา่น” 
   ๒.๓.๕  ในกรณีท่ีผลการประเมินยงัไม่ผ่าน  ใหค้ณะกรรมการประเมินก าหนดให้
ผูเ้รียนพฒันาตามวธีิการ  ขอ้ ๒.๓.๑ – ๒.๓.๔  จนกวา่ผูเ้รียนจะไดรั้บการตดัสินผา่น 
  ๓.  คณะกรรมการประเมินการอ่านตดัสินผลการประเมินการอ่าน  ส่งผลการประเมินเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการของสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ  และรวบรวมส่งใหผู้บ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมติั  นายทะเบียนวดัผลบนัทึกลง  ปพ.๑  และแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อไป 
ส่วนที ่ ๕  เกณฑ์การตัดสินการเลือ่นช้ัน  และเกณฑ์การจบหลกัสูตร 
การตัดสินการเลือ่นช้ัน 
 ในการตดัสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้น  ผูส้อนตอ้งค านึงถึงการพฒันาผูเ้รียนแต่ละคนเป็นหลกั  และตอ้งเก็บ



ขอ้มูลของผูเ้รียนทุกดา้นอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองในแต่ละภาคเรียนรวมทั้งสอนซ่อมเสริมผูเ้รียนใหพ้ฒันาจน
เตม็ตามศกัยภาพ 
 ระดับมัธยมศึกษา 
 ๑)  ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวชิา  ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐  ของ
เวลาเรียนทั้งหมดในรายวชิานั้นๆ 
 ๒)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั  และผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  คือ  ตวัช้ีวดัท่ี
ตอ้งผา่น  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ๖๐  ของแต่ละรายวชิา 
 ๓)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา 
 ๔)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน  และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  ในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 การพิจารณาเล่ือนชั้นในระดบัมธัยมศึกษา  ถา้หากผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องเพียงเล็กนอ้ย  และสถานศึกษา
พิจารณาเห็นวา่สามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริมได ้ ให้อยูใ่นดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผอ่นผนัใหเ้ล่ือนชั้น
ได ้ แต่หากผูเ้รียนไม่ผา่นรายวชิาจ านวนมากและมีแนวโนม้วา่จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน  
สถานศึกษาจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ ้ าชั้นได ้ โดยทั้งน้ีจะค านึงถึงวฒิุภาวะและความรู้
ความสามารถของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

เกณฑ์การจบหลกัสูตรระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่  ๘๑  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน  ๖๖  

หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒)  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน  ๖๖  

หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่  ๑๑  หน่วยกิต 
๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิด วเิคราะห์และเขียน  ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
๔)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
5)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

ส่วนที ่ ๖  การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ  (National  test) 
 ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเป็นระดบัมาตรฐาน
ระดบัชาติ  กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดใหมี้การประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกระดบัชั้น  
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนจึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัน้ี 
 ๑.  ผูแ้ทนสถานศึกษาเขา้รับการประชุมช้ีแจงวธีิการด าเนินการทดสอบร่วมกบัส านกังานเขตพื้นท่ี 
 ๒.  จดัส่งรายช่ือคณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา  ประกอบดว้ยประธานกรรมการ  
คณะกรรมการกลาง  กรรมการควบคุมห้องสอบ  คณะกรรมการตรวจค าตอบชนิดเขียนตอบ  และกรรมการรับ – 
ส่งขอ้สอบ  ส่งไปใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีเพื่อแต่งตั้ง 



 ๓.  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการประชุมช้ีแจงคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพ
ตามค าสั่งจากขอ้  ๒  ถึงวธีิการด าเนินการสอบเพื่อให้เกิดความเขา้ใจและปฏิบติัไดต้รงกนั  ตามแนวปฏิบติัใน
คู่มือการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเพื่อใหเ้กิดความยุติธรรม  และเป็นไปตามการด าเนินการ
สอบแบบทดสอบมาตรฐานอยา่งเคร่งครัด 
 ๔.  คณะกรรมการกลางจดัพิมพร์ายช่ือพร้อมก าหนดรหสั / เลขท่ีนกัเรียนตามจ านวนนกัเรียน / 
หอ้งเรียน  ท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ  น าไปประกาศไวห้นา้หอ้งสอบแต่ละหอ้ง  เพื่อใหน้กัเรียนไดท้ราบวา่ตนเอง
เลขท่ีเท่าไร  สอบห้องท่ีเท่าใด  พร้อมติดเลขท่ีของนกัเรียนไวบ้นโตะ๊ท่ีนัง่สอบ 
 ๕.  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการประชุมช้ีแจงนกัเรียนใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของ
การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ  ทั้งในดา้นส่วนตวั  ระดบัโรงเรียน  ระดบัเขต  และระดบัชาติ  
ควรใหค้วามร่วมมือ  ตั้งใจในการสอบอยา่งเตม็ความสามารถ 
 ๖.  กรณีท่ีนกัเรียนไม่ไดรั้บการประเมินตามวนัเวลาท่ีก าหนด  ใหส้ถานศึกษาแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ  
ติดตาม  และประสานงานกบัเขตพื้นท่ีด าเนินการประเมินใหเ้สร็จส้ินภายใน  ๒  สัปดาห์  หลงัจากทราบรายช่ือ
นกัเรียนท่ียงัไม่ไดรั้บการประเมิน 
 ๗.  เม่ือส านกังานเขตพื้นท่ีแจง้ผลการประเมินมายงัสถานศึกษา  ใหน้ าผลการประเมินมาทบทวน
คุณภาพร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการ  กบัคณะกรรมการสถานศึกษา  และแจง้ผล
การประเมินใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบผลและด าเนินการต่อไป  โดยเฉพาะผูเ้รียนและครูผูส้อนน าไปพิจารณาในการ
พฒันาปรับปรุงตนเองต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บรรณานุกรม 
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โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 

 


