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การวัดและประเมินผล 

 
 การวัดประเมินผลระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ (ฝ่ายประถม) ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา              
พร้อมท้ังด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อยู่บนพื้นฐาน 2 ประการ ประการแรก คือ การวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนท้ังรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ            
ผลการเรียน และการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอน โดยการบันทึก วิเคราะห์ แปลความหมาย
ข้อมูล แล้วน าผลมาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียน และการสอน ของครูโดย              
ใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น สังเกตพัฒนาการและความประพฤติของผู้เรียน สังเกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การประเมินตามสภาพจริง หรือแฟ้มสะสมงาน ควบคู่ไปกับการใช้            
การทดสอบแบบต่าง ๆ และการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ซึ่งมีรูปแบบท่ีหลากหลายตามธรรมชาติของ
แต่ละวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดในการประเมินเพื่อพัฒนา  คือ การให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนในลักษณะค าแนะน าท่ีเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไข
ความคิด ความเข้าใจเดิมท่ีไม่ถูก ตลอดจนการให้ผู้เรียนสามารถต้ังเป้าหมายและพัฒนาตนได้ 

จุดมุ่งหมายประการท่ีสอง คือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนเป็นการประเมิน สรุปผล
การเรียนรู้ ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนจบรายวิชาเพื่อตัดสินให้คะแนน หรือให้ระดับ      
ผลการเรียนซึ่งในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนโดยให้โอกาสผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย และพิจารณาตัดสินผลการปฏิบัติบนพื้นฐานของเกณฑ์ 

 องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ (ฝ่ายประถม) ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา         

พร้อมท้ังการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี           
และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวช้ีวัดท่ีก าหนดในสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ มีความสามารถด้านการอ่ านคิดวิเคราะห์และเขียน               
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

 
1.  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน 
3.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  



 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระ เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ เจตคติ และทักษะการคิดท่ีก าหนดอยู่ในตัวชี้วัดในหลักสูตร โดยผู้สอนด าเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นรายวิชาตามตัวช้ีวัดในรายวิชาพื้นฐาน และตามกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีก าหนด
ในหน่วยการเรียนรู้ ผู้สอนใช้วิธีการท่ีหลากหลายเพื่อให้ได้ผลการประเมิน ท่ีสะท้อนความรู้ความสามารถท่ี
แท้จริงของผู้เรียน พร้อมท้ังวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ในส่วนของการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
(ฝ่ายประถม) ได้ก าหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนรายภาค/ปี ดังนี้ 
 

 

ล าดับ วิชา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปลายป ี

ระหว่าง ปลาย คะแนน ระหว่าง ปลาย คะแนน ระหว่าง ปลาย คะแนน 

เรียน ภาค รวม เรียน ภาค รวม เรียน ภาค รวม 

1 ภาษาไทย 30 10 40 30 30 60 70 30 100 

2 คณิตศาสตร ์ 30 10 40 30 30 60 70 30 100 

3 วิทยาศาสตร์ 30 10 40 30 30 60 70 30 100 

4 
สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

30 10 40 30 30 60 70 30 100 

5 สุขศึกษาและพลศึกษา 30 10 40 40 20 60 80 20 100 

6 ศิลปะ 30 10 40 40 20 60 80 20 100 

7 
การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 

30 10 40 40 20 60 80 20 100 

8 ภาษาต่างประเทศ 30 10 40 30 30 60 70 30 100 

 
 เกณฑ์การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียน  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 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  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ 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  เพื่อความสุนทรีย์ 
และประยุกต์ใช้แล้วสามารถน าเนื้อหาสาระท่ีอ่านมาคิดวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การแสดงความคิดเห็น 
การสังเคราะห์ การสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดด้วยการเขียนท่ีมี 
ส านวนภาษาถูกต้องมีเหตุผล และล าดับข้ันตอนในการน าเสนอสามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่าน 
ได้อย่างชัดเจนได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในระดับช้ันประถมศึกษาซึ่งได้ก าหนดขอบเขต 
การประเมินและตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนดังนี้ 
 

 ตัวชีวั้ดความสามารถในการอ่าน 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 ” 
 

 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินคุณลักษณะท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
อันเป็นคุณลักษณะท่ีสังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
ในสังคมได้อย่างมีความสุขท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ซึ่งการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค 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 ” 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


