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แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลโรงเรยีนสวนศรีวิทยา  

 

1.  ระดับผลการเรียน  กำหนดให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน 8 ระดับ ในแต่ละรายวิชา ดังนี้ 
 

คะแนนร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของการประเมิน 

80 – 100 4 ดีเย่ียม 

75 – 79 3.5 ดีมาก 

70 – 74 3 ดี 

65 – 69 2.5 ค่อนข้างดี 

60 – 64 2 ปานกลาง 

55 – 59 1.5 พอใช้ 

50 – 54 1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 

0 – 49 0 ต่ำกว่าเกณฑ์ 

2.  ผลการเรียน 

      ร   หมายถึง รอการตัดสินผลการเรียน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน หรือ ไม่ได้ส่งงาน 

หรือมีเหตุสุดวิสัยท่ีทำให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 

      มส   หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 

      ผ    หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 มผ หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนา      

ผู้เรียน 

3. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  

 ตัวชี้วัดในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แบ่งออกเป็น 

3.1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

  1. สามารถคัดสรรส่ือท่ีต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้าง

ความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 

  2. สามารถจับประเด็นสำคัญและประเด็นสนับสนุนโต้แย้ง 
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  3.  สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเช่ือถือ ลำดับความและความเป็นไปได้

ของเรื่องท่ีอ่าน 

  4. สามารถสรุปค่า แนวคิด แง่คิดท่ีได้จากการอ่าน  

  5. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว โดยการเขียน

ส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ 

 3.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  1. สามารถอ่านเพื่อการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 

  2. สามารถจับประเด็นสำคัญลำดับเหตุการณ์จากการอ่านส่ือท่ีมีความซับซ้อน 

  3. สามารถวิเคราะห์ส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการส่ือสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะใน

แง่มุมต่าง ๆ  

  4. สามารถประเมินความน่าเช่ือถือ คุณค่า แนวคิดท่ีได้จากส่ิงท่ีอ่านอย่างหลากหลาย 

  5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างพอเพียง      

และสมเหตุสมผล 

  กำหนดการประเมินเป็น 

 ดีเย่ียม  หมายถึง  อ่านหนังสือได้ครบตามจำนวนท่ีกำหนด บอกท่ีมาของข้อมูลได้ครบและเขียนได้ถูกต้อง

ตามรูปแบบ จับประเด็นสำคัญของเรื่องได้ดีมาก เขียนได้ถูกต้องลายมือท่ีอ่านง่ายและแสดงความคิดเห็นพร้อมท้ัง

เหตุผลท่ีเหมาะสม 

 ดี  หมายถึง  อ่านหนังสือได้ครบตามจำนวนท่ีกำหนด บอกท่ีมาของข้อมูลได้ครบแต่เขียนไม่ถูกต้อง

ตามรูปแบบ จับประเด็นสำคัญของเรื่องได้ดี เขียนด้วยลายมือท่ีอ่านง่าย และผิดไม่เกิน 5 คำ แสดงความคิดเห็น

พร้อมท้ังบอกเหตุผลได้ 

 ผ่าน หมายถึง  อ่านหนังสือได้ครบตามจำนวนท่ีกำหนด บอกท่ีมาของข้อมูลได้ไม่ครบและเขียนไม่ถูกต้อง

ตามรูปแบบ จับประเด็นสำคัญของเรื่องได้พอสมควร เขียนด้วยลายมือท่ีอ่านออก และผิดไม่เกิน 10 คำ แสดงความ

คิดเห็นได้ 

 ไม่ผ่าน หมายถึง  อ่านหนังสือได้ไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ไม่บอกท่ีมาของข้อมูลท่ีอ่าน ไม่สามารถจับ

ประเด็นสำคัญของเรื่องได้ เขียนด้วยลายมือท่ีอ่านยากและเขียนคำผิดเกิน 10 คำ ไม่สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น

ได้ 
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4. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 คุณลักษณะ 

คือ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ  

  กำหนดการประเมินเป็น 

 ดีเย่ียม  หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัยและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์

สุขของตนเองและสังคม 

 ดี หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 

 ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของสถานศึกษา 

 ไม่ผ่าน หมายถึง  มีพฤติกรรมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

5. การปรับเปลี่ยนผลการเรียน “ 0 , ร , มส , มผ ” 

 5.1  การปรับเปล่ียนผลการเรียน “ 0 ”  ให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ท้ังนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จส้ินตาม

ระยะเวลาท่ีสถานศึกษากำหนด  ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาท่ีกำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

สถานศึกษาท้ังนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  

  ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “ 0 ” จะต้องดำเนินการเรียนซ้ำโดยให้เรียนซ้ำ

รายวิชานั้น 

 5.2  การปรับเปล่ียนผลการเรียน “ ร ”   

5.2.1  ถ้ามีเหตุสุดวิสัย ทำให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ เช่น เจ็บป่วยเมื่อดำเนินการแก้เสร็จส้ิน ให้

ได้ระดับผลการเรียนปกติ ( ต้ังแต่ 0 – 4 ) 
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5.2.2  ถ้าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “ 1 ” ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัว

ตาม 

ระยะเวลาท่ีกำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท้ังนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  

ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “ 0 ” จะต้องดำเนินการเรียนซ้ำโดยให้เรียนซ้ำ

รายวิชานั้น 

 5.3  การปรับเปล่ียนผลการเรียน “ มส ”   

  5.3.1  มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนท้ังหมดให้สอนซ่อม

เสริม หรือเวลาว่าง หรือวันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทำ จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีกำหนดจึงให้สอบเป็นกรณีพิเศษ 

ผลการสอบแก้ตัว “ มส ” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “ 1 ” 

  5.3.2  มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนท้ังหมดให้เรียนซ้ำรายวิชาพื้นฐานและ

รายวิชาเพิ่มเติม หรือเปล่ียนรายวิชาใหม่ได้สำหรับรายวิชาเพิ่มเติม 

 5.4  การปรับเปล่ียนผลการเรียน “ มผ ”  ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมจนครบตามเวลาท่ีกำหนดหรือปฏิบัติ

กิจกรรมจึงเปล่ียนผลการเรียนจาก “ มผ ” เป็น “ ผ ” 

6. การเลื่อนชั้น    เมื่อส้ินปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้

           6.1  รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

           6.2   ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมผีลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดในการอ่าน คิด

วิเคราะห ์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6.3  ระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ำกว่า  1.00 
  ท้ังนี้ รายวิชาใดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขใน
ภาคเรียน 

ถัดไป ท้ังนี้สำหรับภาคเรียนท่ี  2 ต้องดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น   
7. การเรียนซ้ำชั้น    ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ี

สูงขึ้นสถานศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำช้ันได้ท้ังนี้ ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถ

ของผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนซ้ำช้ัน มี  2 ลักษณะ คือ 

1) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต่ำกว่า  1.00 และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียน

ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

2) ผู้เรียนมีผลการเรียน  0 ,  ร  และ มส  เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น 
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ท้ังนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือท้ัง  2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา  หาก

เห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ำช้ัน โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่

ต้องเรียนซ้ำช้ัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน 

8. เกณฑ์การจบหลักสูตร 

 8.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  8.1.1 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 

หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

  8.1.2 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 

หน่วยกิต และเป็นรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 

  8.1.3 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา

กำหนด และต้องอ่านหนังสือ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 15 เล่ม 

  8.1.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

8.1.5 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษา

กำหนด โดยต้องทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รวม 3 ปี 45 ช่ัวโมง 

 8.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

8.2.1 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 

หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

  8.2.2 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 

หน่วยกิต และเป็นรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

  8.2.3 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา

กำหนด และต้องอ่านหนังสือ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 15 เล่ม 

  8.2.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

8.2.5 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษา

กำหนด โดยต้องทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รวม 3 ปี 60 ช่ัวโมง 
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การดำเนินการแกผ้ลการเรียน “ 0 , ร , มส , มผ ” 

 

กรณีติด “ 0 , ร , มส ” 

 

นักเรียนต้องดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

1. ติดต่องานวัดผลและประเมินผลเพื่อขอเอกสาร สศ.วก.10 รายวิชาละ 1 ใบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. นักเรียนกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน  

3. ติดต่อครูท่ีปรึกษาเพื่อให้ครูท่ีปรึกษาลงช่ือ 

4. นำเอกสารไปยื่นขอสอบแก้ตัวกับคุณครูประจำรายวิชา 

5. ติดตามผลการสอบแก้ตัวจากการประกาศของงานวัดผลและประเมินผล 
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กรณีติด “ มผ ” 

 

นักเรียนต้องดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

1. ติดต่องานวัดผลและประเมินผลเพื่อขอเอกสาร สศ.วก. 13 และ สศ.วก. 14  รายวิชาละ 2 ใบ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. นักเรียนกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน  

3. ติดต่อครูท่ีปรึกษาเพื่อให้ครูท่ีปรึกษาลงช่ือ 

4. นำเอกสารไปยื่นขอสอบแก้ตัวกับคุณครูประจำรายวิชา 

5. ติดตามผลการสอบแก้ตัวจากการประกาศของงานวัดผลและประเมินผล 
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กรณสีอบแก้ตัว 2 คร้ังแล้วยังไม่ผ่านต้องดำเนินการ“ เรียนซ้ำ ” 

ในกรณีนักเรียนสอบแก้ตัว 2 ครั้ง แล้วไม่ผ่าน ต้องดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

1. ติดต่องานวัดผลและประเมินผลเพื่อขอเอกสาร สศ.วก.15 , สศ.วก.16 และสศ.วก 17 รายวิชาละ 3 ใบ 

 

 

 
2. นักเรียนกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน  

3. ติดต่อครูท่ีปรึกษาเพื่อให้ครูท่ีปรึกษาลงช่ือ 
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4. นำเอกสารไปยื่นขอสอบแก้ตัวกับคุณครูประจำรายวิชา 

5. ติดตามผลการสอบแก้ตัวจากการประกาศของงานวัดผลและประเมินผล 


