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คู่มือการวัดและประเมินผลการเรียน 

 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล

วัดลูกแกประชาชนูทิศ ปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ จัดท าขึ้นภายใต้กรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ บริบทของ
สภาพชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถานศึกษา เพื่อใช้จัดในการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาให้
ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และพลโลก จากความมูลเหตุดั งกล่าว             
การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ปรับปรุง
พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลัก ซึ่งการ
ด าเนินการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมิน

เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลส าเร็จ
นั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  สะท้อน
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ           
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) 
ปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แบ่งออกเป็น  
๔ ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้  

๑. การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอน
ด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมิน อย่างหลากหลาย เช่น 
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน / ภาระงาน แฟ้มสะสม
งาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนประเมินตนเอง              
เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  



การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าใน การเรียนรู้ อันเป็น
ผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ท้ังนี้
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อตัดสินผล การเรียนของ
ผู้เรียนเป็นรายปี / รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมี จุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียน
ในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผล
การจัดการศึกษา ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน  

๓. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานท่ีจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด้วยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการ จัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจาก
การประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  

๔. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียน ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการ
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ  ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ 
ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ถือเป็นภาระความ
รับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า             
กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาใน
การด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จใน 
การเรียน  

สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน 
  



 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน  
๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน  

๑.๑ การตัดสินผลการเรียน ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนา
ผู้เรียน แต่ละคนเป็น หลัก และต้องเก็บขอ้มูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน 
รวมทั้งสอนซ่อมเสริม ผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ  

ระดับประถมศึกษา 
   (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด  
   (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 

ก าหนด  
   (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา  
   (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ี  

สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

๑.๒ การให้ระดับผลการเรียน  
ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษา

สามารถให้ ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน เป็นระบบตัวเลขโดยให้ใช้ตัวเลขแสดง
ระดับผล การเรียนเป็น ๘ ระดับ  

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นให้ระดับผล
การ ประเมินเป็น ดีเย่ียม ดี และผ่าน  

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ  
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และ
ไม่ผ่าน 

๑.๓ การรายงานผลการเรียน  
การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า 

ในการ เรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบ
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน ท่ี
สะท้อน มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
๒. เกณฑ์การจบการศึกษา  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาในระดับ 
ประถมศึกษา ดังนี้  

๒.๑ เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา  
(๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน ท่ี 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด  
(๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษา 

ก าหนด  
  



(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์ การประเมิน 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี 
สถานศึกษาก าหนด  

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี 
สถานศึกษาก าหนด 
 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา 
เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารส าคัญท่ีบันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
๑. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ  
ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะ อันพึง  
ประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออก 
เอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖)  

๑.๒ ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักด์ิและสิทธิ์ของผู้จบ  
การศึกษา ท่ีสถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการ ศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๑.๓ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือและ 
ข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖)  
๒. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  

เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับ
ผู้เรียน เช่น แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรอง
ผลการเรียน และเอกสารอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้  

๒.๑ แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา เป็นเอกสารท่ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอน ใช้
บันทึก พัฒนาการ ผลการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน ส าหรับการพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นรายห้องเรียนเอกสารบันทึกผลการเรียน 
ประจ ารายวิชา น าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้  

- ใช้บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนแต่ละรายวิชา  

– ใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ และผล 
การเรียนรู้ของผู้เรียน  

๒.๒ แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน เป็นเอกสารท่ีจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูล ผลการเรียน 
รายวิชา และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนแต่ละคน ตามเกณฑ์การตัดสินการผ่านระดับช้ันของหลักสูตร  
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมท้ังข้อมูลด้านอื่นๆ ของผู้เรียนท่ีบ้านและสถานศึกษา โดยจัดท าเป็น 
เอกสารรายบุคคล เพื่อใช้ส าหรับส่ือสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้รับทราบผลการเรียนและ 
พัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน น าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
  



 - รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ  
- ใช้เป็นเอกสารส่ือสาร ประสานงาน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข  

ผู้เรียน  
- เป็นเอกสารหลักฐานส าหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการ ต่างๆ 

ของผู้เรียน 
๒.๓ ระเบียนสะสม  เป็นเอกสารท่ีจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียน

ใน ด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล โดยจะบันทึกข้อมูลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตาม 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้  

- ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน  
- ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตัวของผู้เรียน 
- ใช้ติดต่อส่ือสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง  
- ใช้เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผู้เรียน  
๒.๔ ใบรับรองผลการเรียน เป็นเอกสารท่ีจัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็นเอกสารส าหรับรับรองความ 

เป็นนักเรียนหรือผลการเรียนของผู้เรียนเป็นการช่ัวคราวตามท่ีผู้เรียนร้องขอ ท้ังกรณีท่ีผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ใน 
สถานศึกษาและเมื่อจบการศึกษาไปแล้วน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้  

- รับรองความเป็นนักเรียนของสถานศึกษาท่ีเรียนหรือเคยเรียน  
- รับรองและแสดงความรู้ วุฒิการศึกษาของผู้เรียน  
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าท างาน หรือ 

เมื่อมีกรณีอื่นใดท่ีผู้เรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้ หรือสถานการณ์เป็นผู้เรียนของตน  
- เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็นผู้เรียน หรือการ 

ได้รับการรับรองจากสถานศึกษา  
 

 การเทียบโอนผลการเรียน  
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา            

การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคัน และขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษา 
จากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
จากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ  การจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว  

การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรกท่ี  
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ท้ังนี้ ผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน 
สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยโรงเรียนบ้านสนามบินฯ พิจารณาด าเนินการ ดังนี้  

๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของนักเรียนในด้าน  
ต่าง ๆ  

๒. พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์  
๓. พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง  

  



๔. ในกรณีมีเหตุผลจ าเป็นระหว่างเรียน นักเรียนสามารถแจ้งความจ านงขอไปศึกษา บางรายวิชาใน 
สถานศึกษา/สถานประกอบการอื่น แล้วน ามาเทียบโอนได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรและวิชาการของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  

๕. การเทียบโอนผลการเรียนให้คณะกรรมการการเทียบโอนเป็นผู้ด าเนินการ  
๖. การเทียบโอนให้ด าเนินการดังนี้  

๖.๑ กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ให้น ารายวิชาหรือหน่วยกิตท่ีมี 
ตัวช้ีวัด / มาตรฐานการเรียนรู้/ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง / จุดประสงค์/ เนื้อหาท่ีสอดคล้องกัน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร                     
ท่ีรับเทียบ โอน  

๖.๒ กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน  
โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย และให้ระดับผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีรับเทียบโอน  

๖.๓ กรณีการเทียบโอนท่ีนักเรียนเข้าโครงการแลกเปล่ียนต่างประเทศ ให้ด าเนินการตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบช้ันการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีเข้าร่วม 
โครงการแลกเปล่ียน ท้ังนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและ
แนว ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 

 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ัง 8 กลุ่มสาระ เป็นการประ เมินความรู้  

ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และทักษะการคิดท่ีก าหนดอยู่ในตัวชี้วัดในหลักสูตร โดยผู้สอนด าเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายวิชาตามตัวช้ีวัดในรายวิชาพื้นฐาน และตามกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีก าหนดในหน่วยการเรียนรู้ ผู้สอนใช้วิธีการท่ีหลากหลายเพื่อให้ได้ผลการประเมินท่ีสะท้อน
ความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน พร้อมท้ังวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ในส่วนของการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
(ฝ่ายประถม) ได้ก าหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนรายภาค/ปี  
 นักเรียนต้องได้เรียนครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม และได้รับการตัดสินผลการเรียน 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยได้รับรายงานผลการเรียนเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 
1.  ระดับผลการเรียน   4         หมายถึง  ผลการเรียนดีเยี่ยม   (คะแนน 80-100 
2.  ระดับผลการเรียน   3.5      หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก   (คะแนน 75-79) 
3.  ระดับผลการเรียน   3         หมายถึง  ผลการเรียนดี  (คะแนน 70-74) 
4.  ระดับผลการเรียน   2.5      หมายถึง  ผลการเรียนค่อนข้างดี (คะแนน 65-69)  
5.  ระดับผลการเรียน   2         หมายถึง  ผลการเรียนปานกลาง (คะแนน 60-64) 
6.  ระดับผลการเรียน   1.5      หมายถึง  ผลการเรียนพอใช้  (คะแนน 55-59) 
7.  ระดับผลการเรียน   1         หมายถึง  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขัน้ต่ า (คะแนน 50-45)  
8.  ระดับผลการเรียน   0         หมายถึง  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ (คะแนน 0-49) 
 
 กรณีนักเรียนได้รับการตัดสินผลการเรียนเป็น “ 0 หมายถึง ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ต้องแก้ไข ” 
นักเรียนต้องเข้ารับการซ่อมเสริม และประเมินตามท่ีโรงเรียนก าหนดแล้วจะได้รับการเปล่ียนระดับผล 
การเรียนเป็น “ 1 หมายถึง ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนด ”  



 การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียน ในการอ่าน               

จากหนังสือ ต าราเรียน เอกสารและส่ือต่างๆ เพื่อหาความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์  เพื่อความสุนทรีย์และ
ประยุกต์ใช้แล้วสามารถน าเนื้อหาสาระท่ีอ่านมาคิดวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การแสดงความคิดเห็นการสังเคราะห์ 
การสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดด้วยการเขียนท่ีมีส านวนภาษาถูกต้องมี
เหตุผล และล าดับขั้นตอนในการน าเสนอสามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนได้อย่างชัดเจนตาม
ระดับความสามารถในระดับช้ันประถมศึกษาซึ่งได้ก าหนดขอบเขตการประเมินและตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนดังนี้ 
 

 ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ช้ัน ป.1 - ป.3 
1.  สามารถอ่านและหาประสบการณ์จากส่ือท่ีหลากหลาย 
2.  สามารถจับประเด็นส าคัญ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นเรื่องท่ีอ่าน 
3.  สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ โทษ ความเหมาะสม ไม่เหมาะสม 
4.  สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่าน โดยมีเหตุผลประกอบ 
5.  สามารถอ่านถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกจากเรื่องท่ีอ่านโดยการเขียน 
 

 ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ช้ัน ป.4 - ป.6 
1.  สามารถอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศเสริมประสบการณ์จากส่ือประเภทต่างๆ 
2.  สามารถจับประเด็นส าคัญ เปรียบเทียบ เช่ือมโยงความเป็นเหตุเป็นผลจากเรื่องท่ีอ่าน 
3.  สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องราว เหตุการณ์ของเรื่องท่ีอ่าน 
4.  สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่านโดยมีเหตุผลสนับสนุน 
5  สามารถอ่านทอดความเข้าใจ ความคิดเห็น คุณค่าจากเรื่องท่ีอ่านโดยการเขียน 
 นักเรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยมีเกณฑ์การประเมินเป็น 4 ระดับ 
ดังนี้ 

1.  ระดับผลการประเมิน   3       หมายถึง  ดีเยี่ยม 
      (มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ) 
2.  ระดับผลการประเมิน   2       หมายถึง  ดี 
      (มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ) 
3.  ระดับผลการประเมิน   1       หมายถึง  ผ่าน 
      (มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนท่ีมีคุณภาพเป็นท่ี       
       ยอมรับแต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ) 
4.  ระดับผลการประเมิน   0       หมายถึง ไม่ผ่าน  
      (ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถ้ามีผลงาน  
       ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องท่ีต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ) 
  กรณีนักเรียนได้รับผลการประเมินเป็น “ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน ” นักเรียนต้องเข้ารับการซ่อมเสริมและ

ประเมินตามท่ีโรงเรียนก าหนดแล้วจะได้รับการเปล่ียนระดับผลการประเมินให้เป็น “ 1 หมายถึง ผ่านการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ” 
  



 การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินคุณลักษณะท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน              

อันเป็นคุณลักษณะท่ีสังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ซึ่งการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) ประกอบด้วย 10 คุณลักษณะ ดังนี้ 
 

 รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 ซื่อสัตย์  สุจริต 
 รักความเป็นไทย 
 มีวินัย 
 มีจิตสาธารณะ 
 ใฝ่เรียนรู้ 
 มีคุณธรรม 
 อยู่อย่างพอเพียง 

 นักเรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีเกณฑ์การประเมินเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
  1.  ระดับผลการประเมิน   3       หมายถึง  ดีเยี่ยม 
      (ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อประโยชน์สุข 
       ของตนเองและสังคม) 

2.  ระดับผลการประเมิน   2       หมายถึง  ดี 
      (ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นการยอมรับของสังคม) 
3.  ระดับผลการประเมิน   1       หมายถึง  ผ่าน 
      (ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีโรงเรียนก าหนด) 
4.  ระดับผลการประเมิน   0       หมายถึง ไม่ผ่าน  
      (ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีโรงเรียนก าหนด) 
 กรณีนักเรียนได้รับผลการประเมินเป็น “ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน ” นักเรียนต้องเข้ารับการซ่อมเสริมและ

ประเมินตามท่ีโรงเรียนก าหนด แล้วจะได้รับการเปล่ียนระดับผลการประเมินให้เป็น “ 1 หมายถึง ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ” 
 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดให้ส าหรับนักเรียนทุกคน  ภาคเรียนละ  2  

กิจกรรม คือกิจกรรมพัฒนาตน และกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถ   
ของตนเองตามความถนัด ความสนใจให้เต็มศักยภาพ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ท้ัง
ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรมมีระเบียบวินัย ปลูกฝังและ
สร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคมและสามารถบริหารจัดการตนเองได้ 
  เมื่อผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจะได้รับการประเมินเพื่อผ่านเกณฑ์ การพิจารณา 
2 เกณฑ์  ดังนี้  



 
- เกณฑ์การผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- เกณฑ์เวลาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  
    เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

1.   ระดับผลการประเมิน “ผ” หมายถึง ผ่าน เมื่อมีผลการประเมินผ่านท้ัง 2 เกณฑ์ 
2.  ระดับผลการประเมิน  “มผ” หมายถึง  ไม่ผ่าน เมื่อมีผลการประเมินผ่านไม่ครบท้ัง 2 

เกณฑ์ 
    กรณีนักเรียนได้รับผลการประเมินเป็น “ มผ หมายถึง ไม่ผ่าน ” นักเรียนต้องเข้ารับการซ่อมเสริม 
และประเมินตามท่ีโรงเรียนก าหนด แล้วจะได้รับการเปล่ียนระดับผลการประเมินให้เป็น “ ผ หมายถึง ผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ” 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


