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โครงสร้้างการบริิหารกลุ่่�มบริิหารวิิชาการ
ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน
รองผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารงานวิิชาการ
หััวหน้้ากลุ่่�มบริิหารงานบุุคคล
งานพััฒนาหลัักสููตรฯ
งานพััฒนาการเรีียนรู้้�
งานวััดผลประเมิินผลฯ
งานวิิจััยพััฒนาสื่่�อนวััตกรรมและเทคโนโลยีี
งานพััฒนาแหล่่งเรีียนรู้้�
งานนิิเทศภายใน
งานประกัันคุุณภาพการศึึกษาฯ
งานส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ทางวิิชาการแก่่ชุุมชนฯ
งานทะเบีียน
กิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน
งานแนะแนว
งานห้้องสมุุด
งานแผนงาน/สารสนเทศกลุ่่�มบริิหารวิิชาการ
งานธุุรการกลุ่่�มงานวิิชาการ
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โครงสร้้างเวลาเรีียน

ตามหลัักสููตรการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระ
ม. ๑
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ/เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ	
รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ม. ๒

ม. ๓

หมายเหตุ

ม. ๔ - ๖

๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๖๐ (๓นก.) +๑ ๑๖๐ (๓นก.) +๑ ๑๖๐ (๓นก.)+๑
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.)
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐

รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษา
จัดเพิ่มเติมตามความพร้อม/
จุดเน้น (เพิ่มเติม)
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๔๐ (๖ นก.)
ม.ต้นเพิ่ม
๒๔๐ (๖ นก.)	ประวัติศาสตร์ ๓
๒๔๐ (๖ นก.)
๓๒๐ (๖ นก.) +๒ ม.ปลายเพิ่ม
๑๒๐ ( ๓ นก.)	ประวัติศาสตร์ ๒
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๒๔๐ (๖ นก.)
๑,๖๔๐ (๔๑ นก.)
๓๖๐

ไม่น้อยกว่า ปีละ ๑๖๐ ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า
๑,๔๔๐ ชั่วโมง

ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี

รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่า
๓,๖๐๐ ชั่วโมง

เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑.	ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
๒.	ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพืน้ ฐาน ๖๖ หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
๓.	ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก�ำหนด
๔. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีส่ ถานศึกษาก�ำหนด
๕. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีส่ ถานศึกษาก�ำหนด
เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑.	ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
๒.	ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพืน้ ฐาน ๔๑ หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๓.	ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก�ำหนด
๔. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีส่ ถานศึกษาก�ำหนด
๕.	ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีส่ ถานศึกษาก�ำหนด
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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โครงสร้้างหลัักสููตร

ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.๑ - ๓) ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
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โครงสร้้างหลัักสููตร

และกลุ่่�มการเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม. ๔ - ๖) ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
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ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
โดยที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
เรื่อง ใหใ้ ช้หลักสตู รแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และกระจายอ�ำนาจใหส้ ถานศึกษาก�ำหนด
หลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใช้เอง เพื่อให้สอดคล้องกับค�ำสั่งดังกล่าว
ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
	ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ว่าด้วยการวัด
และประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑”
	ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
	ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับหรือค�ำสั่งอื่นใดในส่วนที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
	ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานี พุทธศักราช ๒๕๕๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
	ข้อ ๕ ให้ผู้บริหารสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวดที่ ๑ หลักการวัดและประเมินผลการเรียน

	ข้อ ๖ การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการในต่อไปนี้
		
๖.๑ สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดผลและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
		
๖.๒ การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรแู้ ละ
ตัวชี้วัดที่ก�ำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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๖.๓ การประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
		
๖.๔ การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องด�ำเนินการ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติของรายวิชา และระดับชั้น
		
๖.๕ ให้มีการประเมินความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนในแต่ละชั้น
		
๖.๖ ให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละชั้น
		
๖.๗ ให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติในแต่ละช่วงชั้น
		
๖.๘ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้
		
๖.๙ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ

หมวดที่ ๒ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน

	ข้อ ๗ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อ
ให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ ที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความส�ำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ให้เป็น
การประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนมากกว่าการตัดสินผลการเรียน ประกอบด้วย
		
๗.๑ การประเมินผลระดับชัน้ เรียนเป็นการวัดความก้าวหน้าทัง้ ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
		
๗.๒ การประเมินผลระดับสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า การเรียนรู้เป็นรายปี
และช่วงชั้น ส�ำหรับสถานศึกษาน�ำข้อมูลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้งพิจารณาตัดสินการเลื่อนช่วงชั้น
		
๗.๓ การประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินด้วยแบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เป็นมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของชาติ
ส�ำหรับน�ำผลการประเมินไปวางแผนด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการผู้เรียน
ให้ได้มาตรฐาน
		
๗.๔ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ เป็นการประเมินด้วยแบบประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นมาตรฐานระดับชาติเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพ
การศึกษาของชาติ ส�ำหรับน�ำผลการประเมินไปวางแผนด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาการผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
		
๗.๕ การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินเพื่อสรุปความส�ำเร็จในการเรียนรู้
ของผู้เรียนในการจบช่วงชั้นและจบหลักสูตรการศึกษาในระดับต่าง ๆ ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนได้รับการรับรองความรู้
และวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษา

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN UDONTHANI

33

34

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN
UDONTHANI

	ข้อ ๘ แนวด�ำเนินการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
		
เพื่อให้การวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีการด�ำเนินการตามหลักการกระจายอ�ำนาจมีการประเมินผู้เรียน
ตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียน มีการตรวจสอบและก�ำกับติดตามประเมินคุณภาพการประเมินผลการเรียน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงก�ำหนดแนวด�ำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ดังนี้
		
๘.๑ สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ก�ำหนดรูปแบบ ระบบและระเบียบประเมินผลของสถานศึกษา
เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
		
๘.๒ สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา ก�ำหนด
ตัวชี้วัดในแต่ละรายวิชา และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และมาตรฐานการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนและหลักสูตรระดับท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเป้าหมาย
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายภาค
		
๘.๓ คณะอนุกรรมการระดับกลุม่ วิชาใหค้ วามเห็นชอบของรูปแบบ วิธกี าร เครื่องมือส�ำหรับ
การประเมิน และผลการตัดสินการประเมินผลการเรียนรายวิชาของผู้สอน
		
๘.๔	ผู้สอนจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน และประเมินสรุปผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริง โดยน�ำตัวชี้วัด ไปใช้เป็นข้อมูลรวมกับการประเมินปลายภาค
		
๘.๕ หัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติผลการเรียนปลายภาค และการผ่าน จบการศึกษา
		
๘.๖ สถานศึกษาจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการประเมินผลการเรียนประจ�ำปีโดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
	ข้อ ๙ ให้มีการประเมินผลการเรียนในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
		
๙.๑ การประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาของแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรซู้ ง่ึ สถานศึกษา
วิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั การประเมินรายวิชาให้ตดั สินผลการประเมินเป็นระดับผลการเรียน
๘ ระดับ ดังนี้
			
“๔” หมายถึง 	ผลการเรียนดีเยี่ยม
			
“๓.๕” หมายถึง 	ผลการเรียนดีมาก
			
“๓” หมายถึง 	ผลการเรียนดี
			
“๒.๕” หมายถึง	ผลการเรียนค่อนข้างดี
			
“๒” หมายถึง 	ผลการเรียนน่าพอใจ
			
“๑.๕” หมายถึง 	ผลการเรียนพอใช้
			
“๑” หมายถึง 	ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนด
			
“๐” หมายถึง 	ผลการเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนด
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๙.๒ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน
และกิจกรรมบ�ำเพ็ญเพื่อสาธารณประโยชน์ การร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นการประเมินความสามารถ
และพัฒนาการของผู้เรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรม
และตัดสินผลการประเมินเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
			
“ผ่าน” หมายถึง		ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด
			
“ไม่ผ่าน” หมายถึง
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด
		
๙.๓ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินพัฒนาทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามคุณลักษณะที่สถานศึกษาก�ำหนด การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จะประเมินเป็นรายคุณลักษณะทุกภาคเรียน และตัดสินผลการประเมินเป็น ๔ ระดับ
ดังนี้
			
ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐
ของจ�ำนวนตัวบ่งชี้คุณลักษณะนั้น ๆ แสดงว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะนั้น ๆ จนสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้
			
ดี		 หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๕ - ๗๙
ของจ�ำนวนตัวบ่งชี้คุณลักษณะนั้น ๆ แสดงว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะนั้น ๆ ด้วยการปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
			
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๕๐ - ๖๔
ของจ�ำนวนตัวบ่งชี้คุณลักษณะนั้น ๆ ได้ปฏิบัติตนด้วยความพยายามปฏิบัติตนตามค�ำแนะน�ำ
			
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ ่านเกณฑ์ ต�่ำกว่าร้อยละ ๕๐
ของจ�ำนวนตัวบ่งชี้ในคุณลักษณะนั้น แสดงว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะนั้น ๆ ต้องมีผู้อื่นคอยกระตุ้นเตือน เมื่อเลื่อน
ชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน ดีเยี่ยม, ดี, ผ่าน โดยต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
		
๙.๔ การประเมินความสามารถอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินทักษะการคิด
และการถ่ายทอดความคิดด้วยทักษะการอ่าน การคิด วิเคราะห์ ตามเงื่อนไข และวิธกี ารทีส่ ถานศึกษาก�ำหนดและ
ตัดสินผลการประเมินเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
			
ดีเยี่ยม
ดี
			
			
	ผ่าน
			
ไม่ผ่าน
			
เมื่อเลื่อนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน ดีเยี่ยม, ดี, ผ่าน โดยต้องมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
		
๙.๕ การตัดสินผลการเรียนเลื่อนชั้น เป็นการน�ำผลการประเมินในด้านต่าง ๆ มาประมวล
สรุปเพื่อตัดสินให้ผู้เรียนผ่านระดับต่าง ๆ ตามเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนแต่ละระดับชั้น
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	ข้อ ๑๐ เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนจบหลักสตู รสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนหลักสตู รการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ที่ผ่านการศึกษาแต่ละชั้น และจบหลักสูตรสถานศึกษาครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรของสถานศึกษา
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจึงก�ำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน การจบหลักสูตรการศึกษา
ภาคบังคับไว้ดังนี้
		
๑๐.๑ เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
			
(๑)	ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมโดยเป็นวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
			
(๒)	ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
			
(๓)	ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
			
(๔)	ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
			
(๕)	ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
		
๑๐.๒ เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
			
(๑) ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมโดยเป็นวิชาพื้นฐาน๔๑ หน่วยกิตและ
รายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
			
(๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
			
(๓)	ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
			
(๔)	ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
			
(๕)	ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก�ำหนด

หมวดที่ ๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน

	ข้อ ๑๑ การตัดสินผลการเรียนให้ถือปฏิบัติดังนี้
		
๑๑.๑	พิจารณาตัดสินว่า ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ทัง้ ๘
กลุ่ม และได้รับผลการเรียน ๑ ถึง ๔
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๑๑.๒ การตัดสินพิจ ารณาว่าผู้เรียนจะนับจ�ำนวนชั่วโมง/จ�ำนวนหน่วยกิตจะต้องได้รับ
ผลการเรียน ๑ ถึง ๔
		
๑๑.๓ ได้รับการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เป็นรายภาค และน�ำไปตัดสิน
การเลื่อนชั้น โดยถ้าผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนดให้ได้ผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ให้ได้ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”
		
๑๑.๔ ได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายภาค และน�ำไปตัดสิน
การเลื่อนชั้น โดยถ้าผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนดให้ได้ผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินให้ได้ผลการประเมินเป็น “ไม่ผ่าน”
		
๑๑.๕ ได้รับการตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายภาคโดยถ้าผ่านเกณฑ์
การประเมินให้ได้ผลประเมินเป็น “ผ” และถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ให้ผลประเมินได้ “มผ”
		
๑๑.๖	วัดผลปลายภาคเฉพาะผู้มีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนในรายวิชานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ เสนอผ่านคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ และเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ
		
๑๑.๗	ผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น และไม่ได้รับ
การผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนให้ได้ผลการเรียน “มส”
		
๑๑.๘	ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนดให้ได้ระดับผลการเรียน “๐”
		
๑๑.๙	ผู้เรียนที่ทจุ ริตในการสอบหรือทจุ ริตในงานทีม่ อบหมายให้ท�ำในรายวิชาใด ครัง้ ใด ก็ตาม
ให้ได้คะแนน “๐” ในครั้งนั้น
		
๑๑.๑๐ ผู้เรียนที่ไม่ได้วัดผลรายภาค ไม่ได้ส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำ หรือมีเหตุสุดวิสัย
ที่ท�ำให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ ให้ได้ผลการเรียน “ร”
กรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “ร” เพราะไม่ส่งงานนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
	ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนผลการเรียนให้ถือปฏิบัติดังนี้
		
๑๒.๑ การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”
			
ควรจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัว
ให้และให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ทั้งนี้ต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
			
ถ้าผู้เรียนไม่ด�ำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้นี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน
			
ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีกให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการแก้ผลการเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัติดังนี้
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๑) ให้เรียนซ�้ำรายวิชาถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน
		
๒) ให้เรียนซ�้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษา
			
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียน
แทนรายวิชาใด
		
๑๒.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
			
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” มี ๒ กรณี ดังนี้
			
๑) มีเหตุสุดวิสัย ท�ำให้ ประเมินผลการเรียนไม่ได้ เช่น เจ็บป่วย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบ
หรือส่งผลงานทีต่ ดิ คา้ งอยเู่ สร็จเรียบร้อย หรือแก้ปัญหาเสร็จสิน้ แล้ว ใหไ้ ดร้ ะดับผลการเรียนตามปกติ (ตัง้ แต่ ๐ - ๔)
			
๒) ถ้าสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบ หรือ
ส่งผลงานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อย หรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”
			
การเปลี่ ย นผลการเรี ย น “ร” ให้ ด�ำเนิ น การแก ้ ไขตามสาเหตุ ใ ห ้ เ สร็ จ สิ้ น ภายใน
ปีการศึกษานัน้ ถา้ ผู้เรียนไม่มาด�ำเนินการแก้ “ร” ตามระยะเวลาทีก่ �ำหนดไว้ใหเ้ รียนซ�้ำรายวิชา ยกเว้นมีเหตุสดุ วิสยั
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียนแต่เมื่อพ้นก�ำหนดนี้
แล้วให้ปฏิบัติดังนี้
			
(๑) ให้เรียนซ�้ำรายวิชา ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน
			
(๒) ให้เรียนซ�้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษา
			
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่า
เรียนแทนรายวิชาใด
		
๑๒.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
			
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้
			
๑) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่มีเวลา
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม
หรือเวลาว่าง หรือวันหยุด หรือมอบหมายงานให้ท�ำ จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับรายวิชานั้น
แล้วจึงให้สอบเป็นกรณีพิเศษ ผลการสอบแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”การแก้ “มส” กรณีนี้
ให้กระท�ำให้เสร็จสิน้ ในปีการศึกษานัน้ ถ้าผู้เรียนไม่มาด�ำเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาทีก่ �ำหนดไว้นีใ้ หเ้ รียนซ�้ำ
ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน
แต่เมื่อพ้นก�ำหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
				
ให้เรียนซ�้ำรายวิชา ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน
				
ให้เรียนซ�้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมโดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษา
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๒) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนซ�้ำในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้
ส�ำหรับรายวิชาเพิ่มเติมเท่านั้น
				 ในกรณีทเี่ ปลีย่ นรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียน
แทนรายวิชาใด
ในกรณีภาคเรียนที่ ๒ หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “๐”“ร”“มส” ให้ด�ำเนินการให้เสร็จสิ้น
ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียน
ของผู้เรียนได้ ทั้งนี้ โดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัดควรเป็นผู้พิจารณาประสานให้มีการด�ำเนิน
การเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน
		
๑๒.๔ การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”
			
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก�ำหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมแนะแนว ๒) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม
ลกู เสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ หรือกิจกรรมชมรม โดยผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึง่ ๑ กิจกรรม
และเลือกเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก ๑ กิจกรรม ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
			
ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรม
จนครบตามเวลาทีก่ �ำหนด หรือปฏิบตั กิ จิ กรรมเพื่อพฒ
ั นาคุณลักษณะทีต่ ้องปรับปรุง แก้ไข แล้วจึงเปลีย่ นผลการเรียน
จาก “มผ” เป็น “ผ” ทั้งนี้ด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา
		
๑๒.๕ การเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ไม่ผ่าน” ให้คณะ
กรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด�ำเนินการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม ปรับปรุงแก้ไข หรือตามวิธีการ
ที่คณะกรรมการก�ำหนด เพื่อให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด
	ข้อ ๑๓ การตัดสินให้ผู้เรียนเลื่อนชั้น/ซ�้ำชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
		
๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
		
๒)	ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด คือ
ตัวชี้วัดที่ต้องผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละรายวิชา
		
๓)	ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
		
๔)	ผู้เรียนต้องได้รบั การประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ทสี่ ถานศึกษาก�ำหนด
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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ถ้าผู้เรียนไม่ผ่านให้ด�ำเนินการสอนซ่อมเสริม แล้วท�ำการประเมินจนผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์
การประเมินที่สถานศึกษาก�ำหนด
		
๑๓.๑ การเลื่อนชั้น
			ผู้เรียนจะได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียนและได้รับการเลื่อนชั้นเมื่อสิ้นปีการ
ศึกษาโดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้
			
๑) รายวิชาพื้นฐาน ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา
			
๒) รายวิชาเพิ่มเติม ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด
			
๓)	ผู้เรียนต้องรับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ทสี่ ถานศึกษาก�ำหนด
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
			
๔) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต�่ำกว่า ๑.๐๐
			ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้
รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไป
		
๑๓.๒ การเรียนซ�้ำ
			
สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนเรียนซ�้ำใน ๒ กรณี ดังนี้
			
กรณีที่ ๑ เรียนซ�้ำรายวิชา หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้ง
แล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ�้ำรายวิชานั้น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ�้ำ
ในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน
เป็นต้น
			
กรณีที่ ๒ เรียนซ�้ำชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ
			
	ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต�่ำกว่า ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่า
จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
			
	ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐,ร มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการ
ศึกษานั้น
			ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ลักษณะให้สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการการพิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ�้ำชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้
ผลการเรียนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ�้ำชัน้ ให้อยใู่ นดุลยพินจิ ของสถานศึกษาในการแกไ้ ขผลการเรียน
		
๑๓.๓ การสอนซ่อมเสริม
			
การสอนซ่อมเสริม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นการให้โอกาส
แก่ผู้เรียนให้มีเวลาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้น จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ การ
สอนซ่อมเสริมเป็นการสอนกรณีพเิ ศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ปกติเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
ที่พบในผู้เรียน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
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การสอนซ่อมเสริมสามารถด�ำเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้
			
๑)	ผู้เรียนมีความร/ู้ ทักษะพืน้ ฐานไม่เพียงพอทีจ่ ะศึกษาในแต่ละรายวิชานัน้ ควรจัดการ
ซ่อมเสริม ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน
			
๒) การประเมินระหว่างเรียน ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการหรือ
เจตคติ/คุณลักษณะที่ก�ำหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
			
๓)	ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ และ/หรือต�่ำกว่าเกณฑ์การประเมิน โดยผู้เรียนได้ระดับ
ผลการเรียน “๐” ต้องจัดการสอนซ่อมเสริมก่อนจะให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว
			
๔)	ผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผา่ น สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน ทัง้ นีใ้ ห้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของสถานศึกษา

หมวดที่ ๔ การเทียบโอนผลการเรียน

	ข้อ ๑๔ การเทียบโอนผลการเรียน เป็นการน�ำผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มาประเมินเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
		
แนวการด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการเทียบ
โอนผลการเรียน ดังนี้
		
๑๔.๑	ผู้ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา ทั้งนี้โดยผู้ขอเทียบโอน
จะต้องไม่เป็นผู้ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระบบโดยสถานศึกษาดังกล่าวด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ในภาคเรียนแรก
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน ยกเว้นกรณีมีเหตุจ�ำเป็น
		
๑๔.๒ จ�ำนวนสาระการเรียนรู้ รายวิชา จ�ำนวนหน่วยกิตทีจ่ ะรับเทียบโอน และอายุของผลการเรียน
ที่จะน�ำมาเทียบโอน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา ทั้งนี้เมื่อ
เทียบโอนแล้วต้องมีเวลาเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่จะรับเทียบโอนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน
		
๑๔.๓ การเทียบโอนผลการเรียนให้ด�ำเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๕ คน
	ข้อ ๑๕ การเทียบโอนให้ด�ำเนินการดังนี้
		
๑๕.๑ การเทียบระดับการศึกษา หมายถึงการน�ำผลการเรียน ความรู้และประสบการณ์ที่ได้
จากการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษานอกระบบ ไม่แบ่งระดับมาประเมินเพื่อเทียบเท่าการศึกษาระดับใด
ระดับหนึ่ง มี แนวทางการเทียบระดับการศึกษาดังนี้
			
๑)	ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในระบบ
หรือสถานศึกษานอกระบบที่จัดการศึกษาเป็นระบบเดียวกันกับการศึกษาในระบบ และเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับที่ต�่ำกว่าระดับการศึกษาที่ขอเทียบ ๑ ระดับ ผู้ไม่เคยมีวุฒิการ
ศึกษาใด ๆ จะขอเทียบระดับการศึกษาได้ไม่เกินระดับประถมศึกษา
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๒) ให้สถานศึกษาซึ่งเป็นที่ท�ำการเทียบระดับการศึกษา ด�ำเนินการเทียบระดับด้วย
การประเมินความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ขอเทียบระดับ ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งด้วยการ
ทดสอบ การประเมินแฟ้มผลงาน การสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมคุณลักษณะของผู้เรียนทั้งด้านพุทธิ
พิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ขอเทียบระดับ
			
๓) ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับความรู้และ
ใบประกาศนียบัตรรับรองระดับความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ
		
๑๕.๒ การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การน�ำผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ทักษะ และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนทีเ่ กิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และผลการศึกษา
จากต่างสถานศึกษามาประเมินเป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษา ตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ ทีก่ �ำลังศึกษา มีแนวการ
ด�ำเนินการดังนี้
			
๑) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการของสถานศึกษาก�ำหนดจ�ำนวนรายวิชา
จ�ำนวนหน่วยกิต ที่สถานศึกษาจ�ำกัดให้ผู้เรียนสามารถขอเทียบโอนได้ในการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
แต่ละช่วงชั้น ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องเหลือรายวิชาที่จะต้องศึกษาในสถานศึกษาอีกอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน พร้อมกับ
การก�ำหนดแนวทางและวิธีการเทียบโอนทั้งกรณีเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผู้เรียนศึกษาก่อนเข้าศึกษาใน
สถานศึกษา และกรณีเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนขออนุญาตไปศึกษาต่างสถานศึกษา จะต้องจัดท�ำเป็นระเบียบ
การเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนด้วย
			
๒) สถานศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
ให้ปฏิบัติหน้าที่ก�ำหนดสาระ จัดสร้างเครื่องมือ ส�ำหรับการเทียบโอนผลการเรียน และด�ำเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน
			
๓) คณะกรรมการด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ท�ำการเทียบโอนผลการเรียน
ให้ผู้เรียนในกรณีต่อไปนี้
			
กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิม ที่เรียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
ให้ด�ำเนินการดังนี้
			
๑) ให้ด�ำเนินการให้เสร็จในภาคเรียนแรกที่ผู้เรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
			
๒) ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา
			
๓)	ผู้เรียนยืน่ ค�ำร้องเป็นลายลักษณ์อกั ษรขอเทียบความรตู้ ามรายวิชาในหลักสูตรของ
สถานศึกษา ตามจ�ำนวนรายวิชาที่สถานศึกษาก�ำหนดไว้ในระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
ให้ผู้เรียนยื่นค�ำร้อง พร้อมเอกสารหลักสูตรที่น�ำมาขอเทียบ และเอกสารการศึกษาที่ได้รับมา (ถ้าผู้เรียนมี)
			
๔) คณะกรรมการด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณาหลักสูตรและหลักฐาน
เอกสารเดิมของผู้เรียน เพื่อเปรียบเทียบหลักสูตรที่เรียนมากับหลักสูตรของสถานศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบ
ถ้ามีจุดประสงค์และเนื้อหาสาระตรงกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ให้รับเทียบโอนได้ และให้ได้ระดับผลการเรียน
ตามที่ได้มาในกรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษา แต่ถ้าเป็นกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาต่างระบบ
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ใหค้ ณะกรรมการด�ำเนินการเทียบโอนพิจารณาว่าควรยอมรับผลการเรียนเดิมหรือไม่ ถ้าไม่ยอมรับก็ต้องประเมิน
ให้ใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม
			
๕) คณะกรรมการด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน จัดให้มีการประเมินความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้เรียนใหม่ ตามตัวชี้วัดของรายวิชาที่ผู้เรียนขอเทียบในกรณีที่ผู้เรียนไม่มี
เอกสาร หลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดง หรือหลักสูตรที่ผู้เรียนน�ำมาขอเทียบโอนมีความสอดคล้องกับตัวชี้วดั และ
เนื้อหาสาระของหลักสตู รที่ขอเทียบไม่ถงึ ร้อยละ ๖๐ ผู้เรียนที่ผา่ นการประเมินจะได้รบั การเทียบโอนผลการเรียน
ได้ โดยได้ระดับผลการเรียนตามที่ประเมินได้ ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินจะไม่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน
			
กรณีผู้เรียนขออนุญาตไปศึกษารายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ต่างสถานศึกษาหรือขอศึกษา
ด้วยตนเองให้ด�ำเนินการดังนี้
			
๑) ให้ด�ำเนินการโดยผู้เรียนยื่นค�ำร้องไปศึกษาต่างสถานที่หรือต่างรูปแบบต่อคณะ
กรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งจะพิจารณาผลการเรียนและความจ�ำเป็นของผู้เรียนตามระเบียบการจัด
การศึกษา ๓ รูปแบบ ของสถานศึกษาที่จะจัดการศึกษาในระบบ
			
๒) รายวิชาที่ผู้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานที่ หรือต่างรูปแบบต้องมีจุดประสงค์และ
เนื้อหาสาระสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษาที่จะน�ำมาเทียบโอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐
			
๓) กรณีผู้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานศึกษาหรือระบบที่มีสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนแน่นอน ถา้ เห็นควรอนุญาตให้ไปเรียนได้ให้มกี ารประสานงาน เรื่องการจัดการเรียนการสอน การประเมิน
ผล และการรับโอนผลการเรียนก่อน เมื่อได้ตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วจึงจะอนุญาตเมื่อศึกษาส�ำเร็จ ให้รับโอน
ผลการเรียนได้ทันที
			
๔) กรณีผู้เรียนขออนุญาตศึกษาด้วยตนเอง หรือศกึ ษาในสถานศึกษาทีไ่ ม่สามารถติดต่อ
ประสานได้ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาความจ�ำเป็นแล้ว เห็นควรอนุญาต เมื่อผู้เรียนมารายงานผลการเรียน
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนท�ำการเทียบโอนผลการเรียนให้ผู้เรียน เช่นเดียวกันกรณี
การเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผู้เรียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
			
๕) คณะกรรมการด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน รายงานผลการเทียบโอนให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาใหค้ วามเห็นชอบ และเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมตั ิ
ผลการเทียบโอนผลการเรียน

หมวดที่ ๕ เอกสารหลักฐานการศึกษา

	ข้อ ๑๖ ให้สถานศึกษาจัดให้มีเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนต่าง ๆ ดังนี้
		
๑๖.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ. ๑) เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เรียนในแต่ละชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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เพื่อใหเ้ ป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความส�ำเร็จในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคนใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร
เข้าศึกษาต่อท�ำงานหรือด�ำเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
		
๑๖.๒ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ. ๒) เป็นเอกสารที่สถานศึกษา
ออกให้กับผู้ส�ำเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผู้เรียน ให้ผู้เรียนน�ำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงระดับ
วุฒิการศึกษาของตน
		
๑๖.๓ แบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นแบบรายงานรายชื่อข้อมูลของผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาภาคบังคับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานส�ำหรับตรวจสอบยืนยันและรับรอง
ความส�ำเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้ส�ำเร็จการศึกษาแต่ละคน ต่อเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
		
๑๖.๔ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.๔) เป็นเอกสารรายงาน
พัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทีส่ ถานศึกษาก�ำหนดขึน้ เพื่อพฒ
ั นาผู้เรียนเป็นพิเศษ เพื่อการแก้ปัญหาหรือสร้างเอกลักษณ์ให้ผู้เรียนตามวิสยั ทัศน์
ของสถานศึกษา เป็นการรายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละชั้น สถานศึกษาต้องจัดท�ำเอกสารนี้ให้ผู้เรียนทุก ๆ คน ควบคู่
กับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียน เพื่อน�ำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผู้เรียนเพื่อประกอบ
ในการสมัครศึกษาต่อหรือสมัครท�ำงาน
		
๑๖.๕ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ. ๕) เป็นเอกสารส�ำหรับผู้สอนใช้บันทึก
เวลาเรียน ข้อมลู ผลการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละ
คนทีเ่ รียนในห้องเรียนกลุม่ เดียวกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม
และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทัง้ ใช้เป็นหลักฐานส�ำหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน
		
๑๖.๖ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ. ๖) เป็นเอกสารส�ำหรับบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้เรียน
		
๑๖.๗ ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ. ๗) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนเป็นการเฉพาะกิจ
เพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่ส�ำเร็จการศึกษาและส�ำเร็จ
การศึกษาแล้ว
		
๑๖.๘ ระเบียนสะสม (ปพ. ๘) เป็นเอกสารส�ำหรับบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับพัฒนาการและผลงาน
ด้านต่าง ของผู้เรียนทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน
		
๑๖.๙ สมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ. ๙) เป็นสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจัดท�ำขึ้น
เพื่อบันทึกรายการรายวิชาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนในแต่ละชั้น ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
พร้อมด้วยผลการประเมินการเรียนของแต่ละรายวิชา และสถานศึกษาออกให้ผู้เรียนส�ำหรับใช้ศึกษาและน�ำแสดง
ให้บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจได้ทราบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ของสถานศึกษา
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พร้อมด้วยผลการเรียนของผู้เรียนจากการเรียนแต่ละรายวิชา กรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษา ข้อมูลในสมุดบันทึก
ผลการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมไปเป็น
ผลการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหม่

หมวดที่ ๖ บทเฉพาะกาล

	ข้อ ๑๗ ในกรณีนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ซึ่งควรจะจบ
หลักสตู รในปีการศึกษา ๒๕๕๓ หรือก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๓ แต่ไม่สามารถจบหลักสูตรได้ตามก�ำหนดให้ใช้ระเบียบ
ฉบับนี้
	ข้อ ๑๘ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตู รและวิชาการของสถานศึกษารักษาการใหเ้ ป็นไปตาม
ระเบียบนี้
	ข้อ ๑๙ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้เสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติและให้ความ
เห็นชอบก่อนน�ำไปใช้
		ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
		

นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
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แนวปฏิิบััติิการวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�
ตามหลัักสููตรสถานศึึกษา โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
พุุทธศัักราช ๒๕๕๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙)

		
		
		
		
		
		

ส่วนที่ ๑
ส่วนที่ ๒
ส่วนที่ ๓
ส่วนที่ ๔
ส่วนที่ ๕
ส่วนที่ ๖

การประเมินผลการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
เกณฑ์การตัดสินการเลื่อนชั้น และจบหลักสูตร
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เป้าหมายส�ำคัญของการประเมินผลการเรียนหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ เพื่อน�ำผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ในแต่ละรายวิชา ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยการน�ำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนโดยตรง น�ำผลไปปรับปรุงแก้ไขผลการจัด กระบวนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ รวมทัง้ น�ำไปใช้ในการพิจารณาตัดสินความส�ำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียน ตลอดจนความส�ำเร็จ
ของผู้สอนอีกด้วย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานีประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม โรงเรียนได้ด�ำเนินการประเมินผล
ในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. การประเมินผลก่อนเรียน
การประเมินผลก่อนเรียน ก�ำหนดใหค้ รูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ทีต่ ้องประเมินผลก่อนเรียน
เพื่อหาสารสนเทศของผู้เรียนในเบื้องต้น ส�ำหรับน�ำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพื้นฐานของผู้เรียน
ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ แต่จะไม่น�ำผลการประเมินนี้ไปใช้ในการพิจารณา
ตัดสินผลการเรียน การประเมินผลก่อนเรียนประกอบด้วยการประเมินดังต่อไปนี้
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		 ๑.๑ การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียน
			
เป็นการตรวจสอบความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่าง ๆ ของผู้เรียนที่เป็นพื้นฐานของ
เรื่องใหม่ ๆ ที่ผู้เรียนต้องเรียนโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีความพร้อมและพื้นฐานที่จะ
เรียนทุกคนหรือไม่ แล้วน�ำผลการประเมินมาปรับปรุง ซ่อมเสริม หรือเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมและพื้นฐาน
พอเพียงทุกคนซึง่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบความส�ำเร็จในการเรียนไดเ้ ป็นอย่างดี การประเมินพืน้ ฐานและความพร้อม
ของผู้เรียนก่อนเรียน จึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นที่ผู้สอนทุกคนจะต้องด�ำเนินการ เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มี
ความพร้อมในการเรียนทุกครั้งจะท�ำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดหวัง
ความส�ำเร็จได้อย่างแน่นอน
			
การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียนก่อนเรียนมีแนวปฏิบัติดังนี้
			
๑)	วิเคราะห์ความรู้และทักษะที่เป็นพื้นฐานก่อนเรียน
			
๒) เลือกวิธกี ารและจัดท�ำเครื่องมือส�ำหรับประเมินความรู้ และทักษะพืน้ ฐานอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
			
๓) ด�ำเนินการประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานของผู้เรียน
			
๔) น�ำผลการประเมินไปด�ำเนินการปรับปรุงผู้เรียนใหม้ คี วามรแู้ ละทักษะพืน้ ฐานอย่างพอเพียง
ก่อนด�ำเนินการสอน
			
๕) จัดการเรียนการสอนในเรื่องที่จัดเตรียมไว้
		 ๑.๒ การประเมินความรอบรู้ในเรื่องที่จะเรียนก่อนการเรียน
			
เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องที่จะท�ำการสอน เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ในเรื่องที่จะเรียนนั้นมากน้อยเพียงไร เพื่อน�ำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้เรียนแต่ละคนว่า เริ่มต้นเรียนเรื่องนั้น ๆ
โดยมีความรู้เดิมอยู่เท่าไรเพื่อจะได้น�ำไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนภายหลัง การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
ตามแผนการเรียนรู้แล้ว ว่าเกิดพัฒนาการหรือเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่เพียงไร ซึ่งจะท�ำให้ทราบถึงศักยภาพ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน ซึ่งจะใช้เป็นประโยชน์ในการสนองตอบ
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มต่อไป แต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นของการประเมินผลก่อนเรียน
ก็คือผู้สอนสามารถน�ำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเตรียม วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้อง
กับความรู้เดิมของผู้เรียนว่าต้องจัดอย่างเข้มข้นหรือมากน้อยเพียงไร จึงจะท�ำให้แผนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
สามารถท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดด้วยกันทุกคน ในขณะที่ไม่ท�ำให้ผู้เรียนมีพื้น
ความรู้เดิมอยู่แล้วเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย และเสียเวลาเรียนในสิ่งที่ตนรู้แล้ว การประเมินความรอบรู้ก่อนเรียน
มีขั้นตอนการปฏิบัติเหมือนกับการประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียนต่างกันเฉพาะความรู้ ทักษะที่จะ
ประเมินเท่านั้น
๒. การประเมินระหว่างเรียน
		 การประเมินระหว่างเรียนเป็นการประเมินทีม่ งุ่ ตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุจดุ ประสงค์
การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูได้วางแผนไว้หรือไม่ เพื่อน�ำสารสนเทศที่ได้จากการประเมินไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและเกิดพัฒนาการสูงสุด
ตามศักยภาพ
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การประเมินผลระหว่างเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
๒.๑	วางแผนการเรียนรู้และการประเมินผลระหว่างเรียน ผู้สอนจัดท�ำแผนการเรียนรู้ ก�ำหนด
แนวทางการประเมินผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วดั ซึง่ ในแผนการเรียนรจู้ ะระบุภาระงานทีจ่ ะท�ำให้ผู้เรียนบรรลุตาม
ตัวชี้วัดอย่างเหมาะสม
		 ๒.๒ เลือกวิธกี ารประเมินทีส่ อดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรมหลักทีก่ �ำหนดให้ผเู้ รียนปฏิบตั ิ
ทั้งนี้วิธีการประเมินที่เหมาะสมอย่างยิ่งส�ำหรับการประเมินระหว่างเรียน ได้แก่ การประเมินจากสิ่งที่ผู้เรียนได้
แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันเป็นผลจากการเรียนรู้
ตามที่ผู้สอนไดจ้ ดั กระบวนการเรียนรใู้ ห้วิธกี ารประเมินที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการประเมินระหว่างเรียน มีดงั นี้
			
๑) การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล ได้แก่
		 		 (๑) การถามตอบระหว่างท�ำกิจกรรมการเรียน
				 (๒) การพบปะสนทนาพูดคุยกับผู้เรียน
				 (๓) การพบปะสนทนาพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องกับผู้เรียน
				 (๔) การสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ
				 (๕) การอ่านบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียน
				 (๖) การตรวจแบบฝึกหัดและการบ้าน พร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับ
			
๒) การประเมินจากการปฏิบัติ (Performance Assessment)
		 		 เป็นวิธกี ารประเมินงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบตั เิ พื่อใหไ้ ด้ข้อมลู
สารสนเทศว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด
				 การประเมินการปฏิบัติผู้สอนต้องเตรียมการในสิ่งส�ำคัญ ๒ ประการ คือ
				 (๑) ภาระงานหรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ (Tasks)
				 (๒) เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
				วิธีการประเมินการปฏิบัติจะเป็นไปตามลักษณะงาน ดังนี้
				 ก. ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนก�ำหนดให้ผู้เรียนท�ำเป็นรายบุคคล/กลุม่ จะประเมิน
วิธีการท�ำงานตามขั้นตอนและผลงานของผู้เรียน
				ข. ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจ�ำวันจะประเมินด้วย
วิธีการสังเกต จดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เรียน
				 ค. การสาธิต ได้แก่ การให้ผู้เรียนแสดงหรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ก�ำหนด เช่น
การใช้เครื่องมือปฏิบัติงาน การท�ำกายบริหาร การเล่นดนตรี จะประเมินวิธีการและขั้นตอนในการสาธิตของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการสังเกต
				 ง. การท�ำโครงงาน การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก�ำหนด
ให้ผู้สอนต้องมอบหมายให้ผู้เรียนได้ปฏิบตั โิ ครงงานอย่างน้อย ๑ โครงงานในทุกช่วงชัน้ ดังนัน้ ผู้สอนจึงต้องก�ำหนด
ภาระงานในลักษณะของโครงงานให้ผู้เรียนปฏิบัติในรูปแบบหนึ่ง ใน ๔ รูปแบบต่อไปนี้
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					 (๑) โครงงานส�ำรวจ
					 (๒) โครงงานสิ่งประดิษฐ์
					 (๓) โครงงานแก้ปัญหาหรือการทดลองศึกษาค้นคว้า
					 (๔) โครงงานอาชีพ
				วิธีการประเมินผลโครงงาน ใช้การประเมิน ๓ ระยะ คือ
				 ๑) ระยะก่อนท�ำโครงงาน โดยประเมินความพร้อมด้านการเตรียมการ และความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน
				 ๒) ระยะท�ำโครงงาน โดยประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน วิธีการและขั้นตอนก�ำหนดไว้
และการปรับปรุงงานระหว่างปฏิบัติงาน
				 ๓) ระยะสิน้ สุดการท�ำโครงงาน โดยประเมินผลงานและวิธกี ารน�ำเสนอผลการด�ำเนินโครงงาน
				 การก�ำหนดให้ผู้เรียนท�ำโครงงาน สามารถท�ำได้ ๓ แบบ คือ
				 ๑) โครงงานรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกปฏิบัติงานตามความสามารถ
ความถนัด และความสนใจ
				 ๒) โครงงานกลุ่ม เป็นการท�ำโครงงานขนาดใหญ่และซับซ้อนต้องให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถต่างกันหลายด้านช่วยกันท�ำ การประเมินโครงงานควรเน้นการประเมินกระบวนการกลุ่ม
				 ๓) โครงงานผสมระหว่างรายบุคคลกับกลุม่ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนท�ำร่วมกัน แต่เมื่อ
เสร็จงานแล้วให้แต่ละคนรายงานผลด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่ม
				 ในการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวมาข้างต้น ผู้สอนจ�ำเป็นต้องสร้างเครื่องมือ
เพื่อใช้ประกอบการประเมินการปฏิบัติ เช่น
				
แบบวััดภาคปฏิิบัติั ิ
				
แบบสัังเกตพฤติิกรรม
				
แบบตรวจสอบรายการ
				
เกณฑ์์การให้้คะแนน (Rubrics)
				 เป็นต้น
			
๓) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
			
การประเมินสภาพจริง เป็นการประเมินจากการปฏิบตั งิ านหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่
โดยงานหรือกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ผู้เรียนปฏิบตั จิ ะเป็นงาน หรือสถานการณ์ทเี่ ป็นจริง (Real life) หรือใกลเ้ คียง
กับชีวิตจริง จึงเป็นงานที่มีสถานการณ์ซับซ้อน (Complexity) และเป็นองค์รวม (Holistic) มากกว่างานปฏิบัติ
ในกิจกรรมการเรียนทั่วไป
			วิธกี ารประเมินสภาพจริงไม่มคี วามแตกต่างจากการปฏิบตั ิ (Performance Assessment)
เพียงแต่อาจมีความยุ่งยากในการประเมินมากกว่า เนื่องจากเป็นสถานการณ์จริง หรือต้องจัดสถานการณ์ให้ใกล้จริง
แต่จะเกิดประโยชน์กบั ผู้เรียนมาก เพราะจะท�ำให้ทราบความสามารถทีแ่ ท้จริงของผู้เรียนว่า มีจดุ เด่นและข้อบกพร่อง
ในเรื่องใด อันจะน�ำไปสู่การแก้ไขที่ตรงประเด็นที่สุด
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๔) การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment)
				 การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน เป็นวิธีการประเมินที่ช่วยส่งเสริมให้การประเมินตาม
สภาพจริงมีความสมบูรณ์สะท้อนศักยภาพทีแ่ ท้จริงของผู้เรียนมากขึน้ โดยการให้ผู้เรียนไดเ้ ก็บรวบรวม (Collect)
ผลงานจากการปฏิบตั จิ ริงทัง้ ในชัน้ เรียนหรือในชีวติ จริงทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรตู้ ามสาระการเรียนรตู้ า่ ง ๆ มาจัด
แสดงอย่างเป็นระบบ (Organized) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็น (Reflect) ความพยายาม เจตคติ
แรงจูงใจ พัฒนาการ และความสัมฤทธิ์ผล (Achievement) ของการเรียนรู้ของผู้เรียน การวางแผนด�ำเนินงาน
การประเมินด้วยแฟ้มผลงานที่สมบูรณ์จะช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมินจากแฟ้มสะสมงานแทนการประเมิน
จากการปฏิบัติจริง
				 การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานมีแนวทางในการด�ำเนินงานดังนี้
				 ๑) ก�ำหนดโครงสร้างของแฟ้มสะสมงานจากวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงานว่า
ต้องการสะท้อนสิง่ ใดเกีย่ วกับความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียน ทัง้ นี้อาจพิจารณาจากตัวชี้วดั ตามสาระการ
เรียนรู้ที่สะท้อนได้จากการให้ผู้เรียนจัดท�ำแฟ้มสะสมงาน
				 ๒) ก�ำหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสม
งาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ท�ำแฟ้มสะสมงาน
				 ๓) ก�ำหนดให้วิธีการประเมินงานเพื่อพัฒนาชิ้นงาน ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้
มีความสามารถสูงสุด ทั้งนี้ครูควรจัดท�ำเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ส�ำหรับให้ผู้เรียนน�ำไปใช้เป็นข้อชี้น�ำใน
การพัฒนางาน
				 ๔) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางาน โดยมีส่วนร่วมในการประเมินจาก
ทุกฝ่าย แล้วน�ำข้อมูลที่สอดคล้องกันไปเป็นสารสนเทศหลัก ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ส�ำหรับให้ผู้
เรียนใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
				 ๕) จัดให้มีการน�ำเสนอผลงานที่ได้สะสมไว้ โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ซึ่งผู้สอนและ
ผู้เรียนควรวางแผนร่วมกันในการคัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด ทั้งนี้การน�ำเสนอชิ้นงานแต่ละชิ้นควรมีหลักฐาน
การพัฒนางานและการประเมินผลงานด้วยตนเอง เกณฑ์การประเมินผลงานประกอบไว้ด้วย ในการใช้วิธี
การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน ผู้สอนควรค�ำนึงด้วยว่าแฟ้มสะสมงานมีหลายประเภท การเลือกใช้แฟ้มสะสมงาน
ประเภทใด ควรค�ำนึงถึงรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมงานให้เหมาะสม เพื่อให้แฟ้มสะสมงาน
ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนด้วย
		 ๒.๓ ก�ำหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนกับการประเมินผลปลายภาคเรียน หรือปลายปี
การประเมินระหว่างเรียนมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ เพื่อมุ่งน�ำสารสนเทศ มาพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนของผู้เรียน การประเมินระหว่างเรียนที่ด�ำเนินการอย่างถูกต้อง เข้มงวด และจริงจัง จะให้ผลการ
ประเมินที่สะท้อนภาพความส�ำเร็จ และศักยภาพของผู้เรียนได้ถูกต้อง สมบูรณ์ และน่าเชื่อถือ ดังนั้น ควรให้น�้ำ
หนักความส�ำคัญของการประเมินระหว่างเรียนในสัดส่วนที่มากกว่าการประเมินตอนปลายภาคเรียนหรือปลายปี
ทั้งนี้โดยค�ำนึงถึงธรรมชาติของรายวิชาและตัวชี้วัดเป็นส�ำคัญ แต่อย่างไรก็ตามในการประเมินเพื่อตัดสินผลการ
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เรียนรายวิชาปลายภาคเรียนหรือปลายปี ต้องน�ำผลการประเมินระหว่างเรียนไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนด้วย
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามสัดส่วนและแนวด�ำเนินการในระเบียบที่สถานศึกษาผู้ก�ำหนด
		 ๒.๔ จัดท�ำเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ผู้สอนต้องจัดท�ำเอกสารบันทึกข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผลระหว่างเรียนอย่างเป็นระบบชัดเจน เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมผู้เรียน ใช้เป็นหลักฐานส�ำหรับการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องและใช้เป็นหลักฐานส�ำหรับตรวจสอบการ
ปฏิบตั งิ านของผู้สอน ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความยุตธิ รรมในการประเมิน ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามระเบียบ
ที่สถานศึกษาก�ำหนด
			ข้อมูลหลักฐานการประเมินระหว่างที่พึงแสดง ได้แก่
			
๑)	วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
			
๒)	ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียนตามวิธีการประเมิน เช่น บันทึกการสังเกต
พฤติกรรม บันทึกคะแนนจากผลการประเมินชิ้นงาน บันทึกคะแนนการประเมินโครงงาน บันทึกเกี่ยวกับ
การประเมินแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น
๓. การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน
การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนเป็นการประเมิน เพื่อมุง่ ตรวจสอบความส�ำเร็จของผู้เรียนเมื่อผา่ น
การเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่ง หรือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาปลายปี/ปลายภาคประกอบด้วย
		 ๓.๑ การประเมินหลังเรียน
		
เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องที่ได้เรียนจบแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
ตัวชี้วัดที่คาดหวังหรือไม่ เมื่อน�ำไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนเรียนว่าผู้เรียนเกิดพัฒนาการขึ้นมากน้อย
เพียงไร ท�ำให้สามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพียงไร และกิจกรรมการเรียนที่จัดขึ้น
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนอย่างไร ข้อมูลจากการประเมินภายหลังการเรียน สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้มากมาย ได้แก่
			
๑)	ปรับปรุงแก้ไขซ่อมเสริมผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัด หรือจุดประสงค์ของการเรียน
			
๒)	ปรับปรุงแก้ไขวิธีเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
			
๓)	ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
			
การประเมินหลังเรียนนี้ ถ้าจะให้สอดคล้องกับการประเมินก่อนเรียนเพื่อการเปรียบเทียบ
พัฒนาการของผู้เรียนส�ำหรับการวิจัยในชั้นเรียน ควรใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินชุดเดียวกันหรือคู่ขนานกัน
		 ๓.๒ การประเมินผลการเรียนปลายภาค
		
เป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามตัว
ชี้วัด การประเมินผลนี้นอกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อการสรุปตัดสินความส�ำเร็จของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา ราย
ภาค เป็นส�ำคัญแล้ว ยังใช้เป็นข้อมลู ส�ำหรับปรับปรุงแก้ไข ซ่อมเสริมผู้เรียนทีไ่ ม่ผา่ นการประเมินตัวชี้วดั ของแต่ละ
รายวิชา ให้เกิดพัฒนาการและมีผลการเรียนตามตัวชี้วัดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย
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การประเมินผลการเรียนปลายภาค สามารถใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินได้อย่าง
หลากหลาย ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ กิจกรรมและช่วงเวลาในการประเมิน อย่างไรก็ดีเพื่อให้การ
ประเมินผลการเรียนดังกล่าวมีสว่ นทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์และสนับสนุนการเรียนการสอน จึงใหน้ �ำผลการประเมินผล
ระหว่างเรียนไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการเรียนปลายภาค โดยสัดส่วนการประเมินผลระหว่างเรียนมากกว่า
การประเมินผลปลายภาคเรียน
			วิธีการปฏิบัติการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม
			
การด�ำเนินการประเมินผลตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ ๘ กลุม่ โรงเรียนไดก้ �ำหนดวิธกี ารปฏิบตั ดิ งั นี้
			
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการร่วมกันก�ำหนดหลักการประเมินผล ๘ กลุม่ สาระ ดังนี้
			
๑.	ทุกกลุ่มสาระให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะ โดยมีการประเมินผลดังนี้
			 ๑.๑ การประเมินผลก่อนเรียน
					 ๑.๑.๑	ประเมินผลก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียน
และจัดกิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเรียน
					 ๑.๑.๒	ประเมินก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรอบรู้ในเนื้อหา และทักษะที่จะ
เริ่มเรียน เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการเรียนหลังเรียน แสดงการพัฒนาการของผู้เรียน
					 ๑.๑.๓ การประเมินผลระหว่างเรียน ให้มีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ และ
สอดคล้องกับตัวชี้วัด โดยใช้การประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งวิธีการวัด เครื่องมือ และ
แหล่งข้อมูล เพื่อมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน และน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขจนผู้เรียนสามารถ
บรรลุตามเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนดไว้ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ในกรณีที่
ผู้เรียนต้องการพัฒนาปรับปรุงผลการเรียนให้สูงขึน้ ให้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขผลงาน/
ชิ้นงานตนเองจนเต็มศักยภาพของผู้เรียนภายในเวลาที่ก�ำหนดให้
					 ๑.๑.๔ การประเมินรายภาค ในการประเมินผลปลายภาคสามารถประเมินจาก
การปฏิบัติ การสื่อสาร เช่น การสัมภาษณ์จากผลงาน/ชิ้นงาน โครงงานหรือแบบทดสอบ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด
			
๒. การก�ำหนดสัดส่วนระหว่างเรียนกับการประเมินปลายภาค ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
แต่ละกลุ่มร่วมกันก�ำหนดตามหลักการที่คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการดังนี้
				 ๒.๑ การประเมินผลระหว่างเรียน ใหม้ กี ารประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของการ
ประเมินผลทั้งหมด ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ให้มีการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
				 ๒.๒ การประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลปลายภาค ให้มีการประเมิน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะ
				 ๒.๓ ในรายวิชาเดียวกันให้มกี ารก�ำหนดสัดส่วนระหว่างเรียนกับปลายภาค และวางแผน
ประเมินผลตลอดภาคเรียนร่วมกัน
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				 ๒.๔ ในกรณีที่มีการประเมินผลด้วยแบบทดสอบ ให้มีการประเมินโดยใช้วิธีการ
ให้ผู้เรียนตอบแบบทดสอบอัตนัย โดยมีการให้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของการทดสอบครั้งนั้น
			
๓. การจัดท�ำเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ประกอบด้วย
				 ๓.๑ ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดท�ำแผนการประเมินผลในรายวิชาของตนเองตลอด
ภาคเรียน โดยมีหัวข้อดังนี้
					 ๑) การประเมินผลก่อนเรียน
					 ๒) การประเมินระหว่างเรียน
					 ๓) การประเมินปลายภาค
					 ๔)	อัตราส่วนน�้ำหนักคะแนนระหว่างความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P)
และคุณลักษณะ (A) และรายละเอียดน�้ำหนักคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุวิธีการวัด เครื่องมือวัด
และประเมินผลในแต่ละตัวชี้วัด
					 ๕) ก�ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย คุณลักษณะตามธรรมชาติ
วิชา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ทัง้ นีใ้ ห้ใช้แบบสรุปผลการประเมินตามแบบบันทึกทีแ่ นบท้าย
คู่มือนี้
				 ๓.๒ จัดท�ำแบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินทีแ่ สดงสารสนเทศของผู้เรียน ทัง้ นีเ้ พื่อใช้
เป็นแหล่งข้อมลู ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมผู้เรียน และใช้เป็นหลักฐานส�ำหรับสื่อสารกับผู้เกีย่ วข้อง และใช้เป็น
หลักฐานส�ำหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอน ดังนั้นข้อมูลควรแสดงถึงร่องรอยการพัฒนา พร้อมระบุ
ข้อสังเกตที่เน้นข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งระหว่างเรียนและปลายภาค
				 ๓.๓ จัดท�ำแบบบันทึกการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
เพื่อแสดงร่องรอยหลักฐานการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน และสรุปผลการประเมิน
ตามแบบสรุปผลการประเมินแนบท้ายคู่มือนี้
				 ๓.๔ จัดท�ำแบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อแสดงร่องรอย
หลักฐานการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน และสรุปผลการประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินแนบท้ายคู่มือนี้
				 ๓.๕ น�ำผลการประเมินจากข้อ ๓.๒, ๓.๓ และ ๓.๔ มาสรุปและบันทึกลงในแบบ ปพ.๕
			
๔. การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม
				 ๔.๑ การตัดสินผลการเรียนให้น�ำผลการประเมินระหว่างเรียนรวมกับผลการประเมิน
ปลายภาค โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
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ตารางแสดงคะแนน และระดัับผลการเรีียน

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ

ความหมาย

๘๐ - ๑๐๐	ผลการเรียนดีเยี่ยม
๗๕ - ๗๙	ผลการเรียนดีมาก
๗๐ - ๗๔	ผลการเรียนดี
๖๕ - ๖๙	ผลการเรียนค่อนข้างดี
๖๐ - ๖๔	ผลการเรียนน่าพอใจ
๕๕ - ๕๙	ผลการเรียนพอใช้	
๕๐ - ๕๔	ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนด
๐ - ๔๙	ผลการเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนด

ระดับผลการเรียน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

				 เมื่อครูผู้สอนตัดสินผลการเรียนแล้วให้ด�ำเนินการดังนี้
				 ส่งผลการตัดสินให้อนุกรรมการกลุ่มสาระพิจารณาให้การเห็นชอบ/แก้ไข แล้วส่งให้
คณะกรรมการบริหารหลักสตู รและวิชาการพิจารณาเห็นชอบ เพื่อน�ำเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมตั ผิ ลการเรียน
				 ส่งผลการเรียนให้ ครูที่ปรึกษากรอกผลการเรียนลงในแบบ ปพ.๖ และนายทะเบียน
วัดผลกรอกในแบบ ปพ.๑
			
๕. การให้ผลการเรียน “ร”
				 ๕.๑ การให้ผลการเรียน “ร” หมายถึง ผู้เรียนที่มีลักษณะดังนี้
					 ๑)	ผู้เรียนไม่ได้รับการประเมิน หรือประเมินแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระหว่างเรียน
					 ๒)	ผู้เรียนไม่ได้รับการประเมินปลายภาค
				 ๕.๒	วิธีการให้ผลการเรียน “ร” เมื่อผู้สอนพบว่าผู้เรียนไม่ได้เข้ารับการประเมินผล
ระหว่างเรียนหรือปลายภาค ให้ผู้สอนรายงานพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ
ผลการเรียน “ร” แล้วประกาศผลให้นักเรียนทราบ
			
๖. การให้ผลการเรียน “มส”
				 ๖.๑ การให้ผลการเรียน “มส” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลา
ทั้งหมด
				 ๖.๒	วิธีการให้ผลการเรียน “มส” ให้ผู้สอนรายงานพร้อมแนบเวลาเรียนของผู้เรียน
เสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติผลการเรียน “มส” ก่อนประเมินผลปลายภาค ๒ สัปดาห์
			
๗. การแก้ไข “๐”		
				 ๗.๑	ผู้เรียนน�ำใบแจ้งความจ�ำนงการแก้ไข “๐” พบครูผู้สอนประจ�ำวิชา
				 ๗.๒	ผู้สอนด�ำเนินการพัฒนาผู้เรียนในผลการเรียนรู้ทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์ จนผู้เรียนสามารถ
บรรลุผลตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ โดยให้ผลการเรียนไม่เกิน “๑”

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN UDONTHANI

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN
UDONTHANI

				 ๗.๓	ผู้สอนรวบรวมและสรุปผลการแก้ไข “๐” ไปยังงานวัดผลของโรงเรียนเพื่อเสนอ
ต่อผู้บริหารอนุมัติ และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
			
๘. การแก้ไข “ร”		
				 ๘.๑	ผู้เรียนน�ำใบแจ้งความจ�ำนงการแก้ไข “ร” พบครูผู้สอนประจ�ำวิชา
				 ๘.๒	ผู้สอนด�ำเนินการตามสาเหตุของผลการเรียน “ร” นั้น ๆ โดยให้ผลการเรียน
ตามเกณฑ์ข้อ ๔
				 ๘.๓	ผู้สอนรวบรวมและสรุปผลการแก้ไข “ร” ไปยังงานวัดผลของโรงเรียนผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารอนุมัติ แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
			
๙. การแก้ไข “มส”		
				 ๙.๑	ผู้เรียนน�ำใบแจ้งความจ�ำนงไปพบครูผู้สอนประจ�ำวิชา
				 ๙.๒	ผู้สอนพิจารณาว่าผู้เรียนมีข้อบกพร่องอะไร ให้ด�ำเนินการพัฒนาแก้ไขในสิ่งนั้น
จนบรรลุเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนดไว้ โดยให้ผลการเรียนไม่เกิน “๑”
				 ๙.๓	ผู้สอนรวบรวมและสรุปผลการแก้ไข “มส” ส่งงานวัดผลของโรงเรียนผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
			
๑๐. การแก้ไข “๐”“ร” และ “มส” ให้ด�ำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ สัปดาห์
หลังจากได้รับแจ้งประกาศของงานวัดผลโรงเรียน

ส่วนที่ ๒ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ให้ผู้เรียนในทุกระดับชั้นการศึกษาได้พัฒนา
ความสามารถของตนเองตามความถนัดและความสนใจให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของความ
เป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา
มีการด�ำเนินการอย่างมีเป้าหมายชัดเจน มีรูปแบบ และวิธีการที่ครูที่ปรึกษากิจกรรมและผู้เรียนร่วมกันก�ำหนด
ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก�ำหนด จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับชั้น
๑. ลักษณะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ
		 ๑.๑ กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งครูทุกคนต้องท�ำหน้าที่แนะแนว
ให้ค�ำปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท�ำ
		 ๑.๒ กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจรตั้งแต่ศึกษา
วิิเคราะห์์ วางแผน ปฏิิบััติิตามแผน ประเมิิน และปรัับปรุุงการทำำ�งาน โดยเน้้นการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างเป็็นกลุ่่�ม
ได้แก่ โครงงาน กิจกรรมตามความสนใจชุมนุมวิชาการ กิจกรรมพัฒนานิสัยรักการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และ
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เขียน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
		 ๑.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้ผู้เรียนบ�ำเพ็ญตนใหเ้ ป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ
ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
๒. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม
		 ๑)	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมประเมินการปฏิบตั กิ จิ กรรมของผู้เรียนตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม
โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง
		 ๒)	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก�ำหนดไว้หรือไม่
		 ๓) ตัดสินให้ผู้เรียนที่ผา่ นจุดประสงค์ส�ำคัญของกิจกรรม มีผลงานชิน้ งานหรือหลักฐานประกอบ
และมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ให้เป็นผู้ผ่านการประเมินผลการร่วมกิจกรรม ผู้เรียนทีม่ ผี ลการประเมิน
บกพร่องในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง จะเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินผลการร่วมกิจกรรม จะต้องซ่อมเสริมข้อบกพร่อง
ให้ผ่านเกณฑ์ก่อน จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่านกิจกรรม
๓. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเลื่อนชั้น/จบหลักสูตร
		 เป็นการประเมินสรุปผลการผ่านกิจกรรมตลอดปีการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อน�ำผลไปพิจารณา
ตัดสินการเลื่อนชั้น โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
		 ๓.๑ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งรวบรวมผลการประเมินแต่ละกิจกรรมมาตัดสินตามเกณฑ์
การตัดสินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และรายงานผลต่อผู้ปกครอง
		 ๓.๒ คณะกรรมการสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
		 ๓.๓	ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาตัดสินอนุมัติผลการประเมินรายภาค
		 ๓.๔ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ รวบรวมผลการประเมินรายภาค ตัดสิน
ผลการเลื่อนชั้น/จบหลักสูตร เสนอผู้บริหารอนุมัติ
๔. เกณฑ์ตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
		 ๔.๑ เกณฑ์การตัดสินรายกิจกรรมพิจารณาจาก
			
๑) เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด
			
๒)	ผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
			
๓)	ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและผ่านจุดประสงค์ส�ำคัญของแต่ละกิจกรรมก�ำหนด ทุกข้อ
		 ๔.๒	ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์ ข้อ ๔.๑ ถือว่าผ่านรายกิจกรรม
		 ๔.๓ เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนต้องไดร้ บั ผลการประเมินผ่านทัง้ กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ถือว่าผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
		 ๔.๔ เกณฑ์การผ่านเลื่อนชัน้ /จบหลักสตู ร ผู้เรียนต้องไดร้ บั ผลการประเมิน ผ่าน ทุกกิจกรรมรายภาค
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๕. แนวทางการซ่อมเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
		 ๕.๑ กรณีไม่ผ่านเนื่องจากเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ คณะกรรมการพัฒนาและการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก�ำหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนไปปฏิบตั ติ ามเวลาทีก่ �ำหนด ภายใตก้ ารควบคุมดแู ลของที่ปรึกษา
กิจกรรมนั้น ๆ จนกว่าผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ อาจารย์ประจ�ำกิจกรรม สรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อตัดสินผลการผ่านกิจกรรมรายภาค
		 ๕.๒ กรณีไม่ผ่านจุดประสงค์ส�ำคัญของกิจกรรมให้คณะกรรมการมอบหมายภาระงานที่ ผู้เรียน
ไม่ผ่านไปปฏิบัติภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม จนกว่าผู้เรียนจะปฏิบัติตามภาระงานนั้นได้
ให้ที่ปรึกษาสรุปผลการปฏิบัติส่งให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินการซ่อมเสริม เพื่อตัดสินผลการผ่าน
กิจกรรมเป็นรายภาค
		 ๕.๓ คณะกรรมการสรุปผลการประเมินทัง้ กรณีใน ข้อ ๕.๑ และ ข้อ ๕.๒ ส่งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการ เห็นชอบและเสนอผู้บริหารอนุมัติต่อไป

ส่วนที่ ๓ การพัฒนาและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ความส�ำคัญ ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
		 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยที่มีการจัดการศึกษาเป็นวิธี
การหลักที่ส�ำคัญที่สุด การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้ที่มีการพัฒนาการทั้งด้านปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การพัฒนาจิตใจจึงถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง
ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตราที่ ๒๓ “การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ” มาตรา ๒๔ วรรค ๔ “จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง
ๆ อย่างเป็นสัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
		 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงก�ำหนด
ไว้ใน จุดหมายของหลักสูตรเป็นข้อแรก คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง
มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และก�ำหนดให้สถานศึกษาได้สร้างหลักสูตรสถานศึกษาด้วยตนเอง ทัง้ นีเ้ พื่อใหเ้ ป็นหลักสตู รทีต่ อบสนอง
ต่อความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามความต้องการจ�ำเป็นของชุมชนท้องถิน่ ของตนอง โดยที่
สถานศึกษาจะต้องร่วมกับชุมชนก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมทีส่ อดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความจ�ำเป็นของชุมชน และท้องถิ่น และก�ำหนด เป็นเกณฑ์การจบหลักสูตรข้อหนึ่ง ในแต่ละ
ระดับ คือ ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด
๒. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
		 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้
สามารถอยรู่ ว่ มกับผู้อืน่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ได้ก�ำหนดให้สถานศึกษา
ทุกแห่ง พัฒนาผู้เรียน ดังนี้
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		 ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
		 ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
		 ๓. มีวินัย
		 ๔. ใฝ่เรียนรู้
		 ๕. อยู่อย่างพอเพียง
		 ๖. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
		 ๗. รักความเป็นไทย
		 ๘. มีจิตสาธารณะ
		 ความหมายและตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์
		 ๒.๑ คุณลักษณะ : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
			
ความหมาย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกด้วยกาย วาจาและใจ
			
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
			
๒.๑.๑ มีความจงรักดีภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
			
๒.๑.๒	ปฏิบัติตนตามหลักธรรมศาสนา
		 ๒.๒ คุณลักษณะ : ซื่อสัตย์สุจริต
			
ความหมายซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกด้วยกาย วาจาและใจ
			
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ ซื่อสัตย์สุจริต
			
๒.๒.๑ ไม่น�ำสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตน
			
๒.๒.๒ ไม่พูดเท็จทั้งต่อหน้าและลับหลัง
		 ๒.๓ คุณลักษณะ : มีวินัย
			
ความหมาย มีวินัย หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ จดจ่อ ตั้งใจ
มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียน และการเป็นอยู่ของตนเอง และผู้อยู่ในความดูแลตลอดจนสังคม
อย่างเต็มความสามารถด้วยความผูกพัน เพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่ก�ำหนด ยอมรับ
ผลการกระท�ำทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีขึ้นด้วย
			
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ มีวินัย
			
๒.๓.๑ มีความพยายามปฏิบัติภารกิจ หน้าที่การงาน การศึกษา หรือหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
			
๒.๓.๒ ตรงต่อเวลา
			
๒.๓.๓	ท�ำงานโดยค�ำนึงถึงคุณภาพของงาน
			
๒.๓.๔ ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
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		 ๒.๔ คุณลักษณะ : ใฝ่เรียนรู้
			
ความหมาย ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความใฝ่เรียน ใฝ่รู้
			
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ ใฝ่เรียนรู้
			
๒.๔.๑ มีการซักถามปัญหาในและนอกบทเรียนสม�่ำเสมอ
			
๒.๔.๒ รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียนประกอบการเรียนรู้
		 ๒.๕ คุณลักษณะ : อยู่อย่างพอเพียง
			
ความหมาย อยอู่ ย่างพอเพียง หมายถึง ลักษณะของบุคคลทีแ่ สดงถึงการประพฤติปฏิบตั ติ น
เป็นผู้ประหยัดเวลา ทรัพย์ และแรงงาน ทั้งของตนเองและส่วนรวม ตลอดจนวางแผนออมเพื่ออนาคต
			
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ อยู่อย่างพอเพียง
			
๒.๕.๑ เลือกใช้สิ่งของที่เหมาะสมกับสถานภาพของตนและการใช้งาน
			
๒.๕.๒ ใช้น�้ำ ใช้ไฟ อย่างระมัดระวัง และเฉพาะส่วนที่จ�ำเป็น
		 ๒.๖ คุณลักษณะ : มุ่งมั่นในการท�ำงาน
			
ความหมาย มุ่งมั่นในการท�ำงาน หมายถึง ความสามารถทางร่างกาย ความคิด จิตใจ
ที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส�ำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค
			
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ มุ่งมั่นในการท�ำงาน
			
๒.๖.๑ มีความเข้มแข็ง พยายามเอาชนะปัญหาอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ
			
๒.๖.๒ มีจิตใจหนักแน่น สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมให้เป็นปกติเมื่อพบกับ
ปัญหาหรือสิ่งยั่วยุต่าง ๆ
		 ๒.๗ คุณลักษณะ : รักความเป็นไทย
			
ความหมาย รัก ความเป็นไทย หมายถึง ลักษณะของบุค คลที่แ สดงถึงการปฏิบัติตน
ทั้งกาย ใจ และความคิดที่ค�ำนึงถึงความเป็นไทย
			
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ รักความเป็นไทย
			
๒.๗.๑ ใช้สิ่งของที่ผลิตในประเทศ
			
๒.๗.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม – ประเพณีไทยและแต่งกาย แบบไทย
			
๒.๗.๓ ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
		 ๒.๘ คุณลักษณะ : มีจิตสาธารณะ
			
ความหมาย มีจิตสาธารณะ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการใช้วาจา ใจ และกาย
ต่อบุคคลอื่น ด้วยความเมตตา ให้ความช่วยเหลือ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
			
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ มีจิตสาธารณะ
			
๒.๘.๑ ร่วมกิจกรรมการบ�ำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น วัด, โบราณสถาน
			
๒.๘.๒	อาสาปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์
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๓. เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
		 ๓.๑ เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
			
๑) เกณฑ์ระดับคุณภาพ
				 ระดับคุณภาพ
				 ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ของจ�ำนวนครั้ง
								ของการประเมินทั้งหมด
				 ดี		 หมายถึง 	ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ ร้อยละ ๖๕ - ๗๙ ของจ�ำนวนครั้ง
								ของการประเมินทั้งหมด
				ผ่าน		 หมายถึง 	ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ ร้อยละ ๕๐ - ๖๔ ของจ�ำนวนครั้ง
								ของการประเมินทั้งหมด
				 ไม่ผ่าน หมายถึง	ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ ร้อยละต�่ำ ๕๐ ของจ�ำนวนครั้ง
								ของการประเมินทั้งหมด
			
๒) เกณฑ์การตัดสินการผ่านแต่ละตัวบ่งชี้
				ผู้เรียนต้องมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้อยู่ในระดับผ่านขึ้นไป ถือว่าผ่านแต่ละตัวบ่งชี้
		 ๓.๒ เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
			
๓.๒.๑ ให้คิดค่าฐานนิยม (Mode) จากเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้มาเป็นระดับคุณภาพ
ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละข้อ
			
๓.๒.๒ ให้คดิ ค่าฐานนิยม จากเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ ๘ ข้อ สรุปเป็นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของรายวิชานั้น ๆ
			
๓.๒.๓ ให้คิดค่าฐานนิยม จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา สรุปเป็นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายบุคคล
		 ๓.๓ เกณฑ์การตัดสินแต่ละคุณลักษณะ
			ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

แนวทางการพััฒนาและประเมิินคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์

๑. ระดับผู้ปฏิบัติ
		 ในการพััฒนาและประเมิินคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์นั้้�น โรงเรีียนกำำ�หนดให้้ผู้้�สอนทุุกรายวิิชา
ผู้้รั� บั ผิิดชอบงาน/โครงการ/กิิจกรรม และกิิจกรรมพััฒนาผู้้เ� รีียนที่่น� อกเหนืือจากครููผู้ส้� อนรายวิิชาต่่าง ๆ ได้้ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
		 ๑.๑ ครูผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ทุกรายวิชา ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาของตนโดยสอด
แทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาในคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึง่ ทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ๆ โดยให้ระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกแผน
		 ๑.๒	ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัง้ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
ชุมนุมต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากรายวิชาต่าง ๆ ให้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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		 ๑.๓	ผู้รับผิดชอบทั้ง ข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ด�ำเนินการพัฒนาพร้อมกับประเมินผลและปรับปรุง
ผู้เรียนเป็นระยะ ๆ เพื่อแสดงพัฒนาการของผู้เรียน บันทึกร่องรอยหลักฐานการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อ
เนื่อง เมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียน/ปลายปี หรือสิ้นโครงการ/กิจกรรม ให้มีการประเมินและสรุปผลบันทึกลงใน แบบ
ปพ. ๕ และระบุ จุดเด่น จุดด้อย ของผู้เรียนแต่ละคน ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ พร้อมแนบข้อมูลบันทึกหลักฐาน
ร่องรอยการประเมินและปรับปรุงประกอบส่งให้คณะกรรมการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์
		 ๑.๔ คณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระรวบรวมผลการประเมินทั้งหมด และสรุปผลการประเมินลง
ในใบ แบบ ปพ. ๕ ส่งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะของสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อด�ำเนินการต่อไป
๒. ระดับคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
		 ให้มีการประเมินและตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกภาคเรียน/ปี
โดยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้นละ
๓ - ๕ คน ด�ำเนินการดังนี้
		 ๒.๑ คณะกรรมการทุกระดับชั้น ศึกษาและท�ำความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของเกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ ตลอดจนแนวทางการประเมินที่สถานศึกษาก�ำหนดไว้
		 ๒.๒ คณะกรรมการประเมินแต่ละระดับชั้น น�ำผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จาก
ผู้ปฏิบัติใน ข้อ ๑ มาร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน และข้อมูลจากการบันทึกร่องรอยหลักฐานที่แนบมาเป็น
รายบุคคลเทียบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ แล้วตัดสินผลการประเมิน สรุปผลการประเมิน บันทึกลงใน แบบ ปพ. ๕
ระบุจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ และเสนอ
ผู้บริหารอนุมัติผลการประเมิน
		 ๒.๓ กรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถตัดสินผลการประเมิน เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ ให้คณะ
กรรมการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบ จนสามารถตัดสินผลการประเมินได้
		 ๒.๔ นายทะเบียนน�ำผลการตัดสินมาด�ำเนินการจัดท�ำ ปพ.๔ และหลักฐานการศึกษาอื่นที่
เกี่ยวข้อง และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
๓. การประเมินการเลื่อนชั้น/การจบหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ น�ำผลการประเมินรายภาค/รายปี มาร่วมพิจารณาและ
ตัดสินผลการเลื่อนชั้น/จบหลักสูตร

แนวทางในการซ่่อมเสริิมคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์

๑. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะร่วมกันพิจารณาว่า ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะใดทีต่ ้องพัฒนาปรับปรุง
๒. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพร้อมระยะเวลาโดยมอบ
หมาย ให้ที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด�ำเนินการติดตามช่วยเหลือแนะน�ำการปฏิบตั งิ านตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการก�ำหนด
๓. กิจกรรม ในการพัฒนาปรับปรุงผู้เรียน
		 ๓.๑ ก�ำหนดภาระงานหรือกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับตัวบ่งชี้ของคุณลักษณะทีต่ ้องพัฒนาปรับปรุง
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		 ๓.๒	ผู้เรียนร่วมกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับคุณลักษณะทีต่ ้องพัฒนาปรับปรุงทัง้ ในและนอกโรงเรียน
		 ๓.๓	ผู้เรียนเสนอโครงงาน/งาน ทีส่ อดคล้องกับคุณลักษณะทีต่ ้องพัฒนาปรับปรุงให้คณะกรรมการ
ประเมินคุณลักษณะเห็นชอบ
๔.	ผู้เรียนปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการก�ำหนดหรือเห็นชอบ และรายงานผลการปฏิบัติให้ที่
ปรึกษาในระบบดูแลทราบเป็นระยะ ๆ พร้อมกับมีผู้รับรองผลการปฏิบัติโดยที่ปรึกษาบันทึกข้อคิดเห็นในการ
ปฏิบัติกิจกรรมจนเสร็จสิ้นกิจกรรม
๕.	ที่ปรึกษาในระบบดูแล บันทึกผลแสดงพัฒนาการคุณลักษณะของผู้เรียนที่แสดงร่องรอยหลักฐาน
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ รวบรวมผลการปฏิบัติส่งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะพิจารณาร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบตั กิ จิ กรรมเทียบกับเกณฑ์
ทีก่ �ำหนด แล้วประเมินและตัดสินผลการซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติต่อไป
๗. นายทะเบียนวัดผลด�ำเนินการจัดท�ำ ปพ.๔ และแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนที่ ๔ การพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จ�ำนวน ๓ ข้อ คือ

๑.	อ่านและเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลเป็นระบบ และเขียนเสนอ
ความคิดได้
		 ตัวบ่งชี้ที่ ๑		 เขียนรายงานเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าได้
		 ตัวบ่งชี้ที่ ๒		 ตอบค�ำถามจากเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าได้
		 ตัวบ่งชี้ที่ ๓		 เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
		 ตัวบ่งชี้ที่ ๔		 เขียนสรุปจากเรื่องที่อ่านได้
๒. น�ำความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการแก้ปัญหา ตัดสินใจ คาดคะเนเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ และสรุปเป็นแนวปฏิบัติได้
		 ตัวบ่งชี้ที่ ๑		ท�ำโครงงาน/รายงานในเรื่องที่สนใจได้ตามศักยภาพ
		 ตัวบ่งชี้ที่ ๒		 น�ำเสนอโครงงาน/รายงานได้ตามศักยภาพ
		 ตัวบ่งชี้ที่ ๓		 เนื้อหาในการท�ำโครงงาน/รายงานสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
		 ตัวบ่งชี้ที่ ๔		 เขียนขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้
๓. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเขียนถ่ายทอดความคิดเพื่อการสื่อสารได้
		 ตัวบ่งชี้ที่ ๑		 เขียนเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ได้ตามศักยภาพ
		 ตัวบ่งชี้ที่ ๒		 เขียน/วาดภาพจากจินตนาการในเรื่องที่ตนสนใจได้
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แนวทางและวิิธีีการประเมิิน

การประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน โรงเรียนจะใช้แนวทางการวัดและการ
ประเมินจากการปฏิบตั จิ ริง (Authentic Performance Measurement) จึงก�ำหนดแนวทางและวิธกี ารประเมิน
ให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น�ำไปใช้ในการประเมินดังนี้
๑.	วิธีการประเมิน
		 ๑.๑ ความสามารถจริงของผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมทางการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในส่วนที่
เกี่ยวกับการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน โดยการสังเกตของครู
		 ๑.๒ มอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า แล้วเขียนเป็นรายงาน
		 ๑.๓	ผลงานเชิงประจักษ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ และเขียนที่รวบรวมและ
น�ำเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน
		 ๑.๔ การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบ หรือเขียนเรียงความ
		 ๑.๕ การเขียนรายงานจากการปฏิบัติโครงงาน
๒. เกณฑ์การประเมิน ผลงาน : การเขียนจากการอ่าน คิด วิเคราะห์
		 ๒.๑ การใช้กระบวนการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
		 ๒.๒ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ
		 ๒.๓ ใช้กระบวนการเขียนสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เกณฑ์ระดับคุณภาพ ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
		 เกณฑ์ระดับคุณภาพ : การอ่าน
ระดับ
		 ดีเยี่ยม ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน ล�ำดับเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ระบุประเด็น
ส�ำคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติของผู้เขียน
		 ดี		 ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน ล�ำดับเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ระบุประเด็น
ส�ำคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติของผู้เขียนไม่ครบถ้วน
		 ผ่าน		 ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน ล�ำดับเรื่องที่อ่านค่อนข้างถูกต้อง ระบุ
ประเด็นส�ำคัญของเรื่องที่อ่านได้ไม่สมบูรณ์ ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติของผู้เขียนเพียงเล็กน้อย
		 ไม่ผ่าน ระบุสาระของเรื่องที่อา่ นไดไ้ ม่ครบถ้วน ล�ำดับเรื่องที่อา่ นผิดพลาดเล็กน้อย ระบุประเด็น
ส�ำคัญของเรื่องที่อ่านไม่ถูกต้อง ไม่ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติของผู้เขียน
เกณฑ์ระดับคุณภาพ : การคิด วิเคราะห์
ระดับ
		 ดีเยี่ยม แสดงความคิดเห็นชัดเจน มีเหตุผลระบุข้อมูลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือมีความคิดที่
แปลกใหม่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม
		 ดี		 แสดงความคิดเห็นค่อนข้างชัดเจน มีเหตุผลระบุข้อมูลสนับสนุนมีความคิด ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยสังคมรอบข้างตนเอง
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		 ผ่าน		 แสดงความคิดเห็นทีม่ เี หตุผลระบุข้อมลู สนับสนุนที่พอรับไดม้ คี วามคิดทีเ่ ป็น ประโยชน์
ต่อตนเอง
		 ไม่ผ่าน แสดงความคิดเห็นมีเหตุผลไม่ชัดเจน ขาดข้อมูลสนับสนุน มีความคิดที่ยัง มองไม่เห็น
ประโยชน์ที่ชัดเจน
เกณฑ์ระดับคุณภาพ : การเขียน
ระดับ
		 ดีเยี่ยม มีจดุ ประสงค์ในการเขียนชัดเจนไดเ้ นื้อหาสาระ รูปแบบการเขียนถกู ต้องมีขนั้ ตอนการเขียน
ชัดเจนง่ายต่อการติดตาม ใช้ไวยากรณ์และสะกดค�ำถกู ต้อง พัฒนาส�ำนวนภาษาทีส่ ื่อความหมายได้ชัดเจนกะทัดรัด
		 ดี		 มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนได้เนื้อหาสาระ รูปแบบการเขียนถูกต้องมีขั้นตอนการ
เขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม ใช้ไวยากรณ์และสะกดค�ำผิดพลาดไม่เกิน ๓ แห่ง พัฒนาส�ำนวนภาษาที่สื่อความ
หมายได้ชัดเจน
		 ผ่าน
มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนและค่อนข้างได้เนื้อหาสาระ รูปแบบการเขียนถูกต้อง
มีขั้นตอนการเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม ใช้ไวยากรณ์และสะกดค�ำผิดพลาดมากกว่า ๓ แห่ง ขาดการพัฒนา
ส�ำนวนภาษาที่สื่อความหมายได้ชัดเจน
		 ไม่ผ่าน ขาดจุดประสงค์ในการเขียนและเนื้อหาสาระน้อย ใช้ไวยากรณ์และสะกดค�ำผิดพลาดมาก
ขาดการพัฒนาส�ำนวนภาษาที่สื่อความหมาย
๔. การสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
		 ๔.๑ ให้คิดค่าฐานนิยม (Mode) จากเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน มาเป็น
ระดับคุณภาพของแต่ละรายวิชา
		 ๔.๒ ให้คดิ ค่าฐานนิยม จากเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ของแต่ละรายวิชา
สรุปเป็นผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ของผู้เรียนรายบุคคล
๕. เกณฑ์การตัดสินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
		 ๕.๑ ระดับรายภาค
			ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับคุณภาพ ผ่าน ขึ้นไป
ถือว่า ผ่าน
		 ๕.๒ การเลื่อนชั้น/จบหลักสูตร
			ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ผ่านทุกรายภาค

แนวทางการพััฒนาและการประเมิินการอ่่าน คิิด วิิเคราะห์์ และเขีียน

ระดับผู้ปฏิบัติ
กลุ่มครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑. แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระ และสอดคล้องกับมาตรฐานการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ที่สถานศึกษาก�ำหนด
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๒.	ผู้สอนทุกรายวิชาน�ำแนวทางทีก่ �ำหนดไว้ใน ข้อ ๑ วางแผนการจัดกิจกรรมและด�ำเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
๓.	ผู้สอนทุกรายวิชาด�ำเนินการประเมินและปรับปรุงความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
เป็นระยะ ๆ เมื่อสิ้นภาคเรียน/ปลายปี ประเมินผลพร้อมบันทึกร่องรอยหลักฐานในการพัฒนาปรับปรุง และ
รวบรวมหลักฐานการประเมินไว้ทีห่ มวดวิชาเพื่อใช้เป็นหลักฐานส�ำหรับตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผู้สอน ซึง่ จะ
แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และความยุติธรรมในการประเมิน
๔. บันทึกสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ลงใน แบบ ปพ.๕
แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
๕.	ผู้สอนในแต่ละกลุม่ สาระร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของผลการประเมินแต่ละรายวิชา
แล้วสรุปผลการประเมินในระดับกลุ่มสาระลงใน แบบ ปพ.๕ แบบสรุปผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
ส่งคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ในระดับโรงเรียนต่อไป
กลุม่ ผรู้ บั ผิดชอบกิจกรรมพัฒนาเรียนรู้ และกลุม่ ผรู้ บั ผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมในระดับโรงเรียน
๑.	วางแผนก�ำหนดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนที่สอดคล้องกับ
กิิจกรรมในภาระงานที่่�ตนเองรัับผิิดชอบ
๒. ด�ำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาตามแผนที่วางไว้ และประเมินพัฒนาปรับปรุงผู้เรียนเป็นระยะ ๆ
พร้อมบันทึกร่องรอยหลักฐาน
๓. เมื่อสิ้นภาคเรียน ให้มีการประเมินผล และสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนดไว้
พร้อมให้ข้อสังเกตที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย ของผู้เรียน บันทึกใน แบบ ปพ. ๕ และรวบรวมหลักฐานร่องรอย
การพัฒนาปรับปรุงไว้ที่ผู้ปฏิบตั ิ เพื่อเป็นหลักฐานส�ำหรับตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผู้ปฏิบตั ิ ส่งผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการประเมินระดับโรงเรียนต่อไป
ระดับคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ของสถานศึกษา
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน จ�ำนวน ๓ - ๕ คน ในแต่ละระดับชั้น
เป็นรายภาค
๒. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
๓. น�ำผลการประเมินการอ่านจากระดับผู้ปฏิบัติร่วมกันประเมิน เพื่อตัดสินความสามารถในการอ่าน
คิด วิเคราะห์ และเขียน ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
๔. กรณีทคี่ ณะกรรมการไม่สามารถตัดสินได้ คณะกรรมการขอข้อมูลจากผู้ปฏิบตั เิ พิม่ เติม หรือทดสอบ
ความสามารถซ�้ำ แล้วจึงตัดสินผล
๕. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินเพื่อเสนอผู้บริหารโรงเรียนอนุมัติผลการประเมิน
๖. นายทะเบียนวัดผลบันทึกลงใน ปพ.๑ แล้วแจ้งผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแจ้งผู้ปกครอง
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แนวทางในการซ่่อมเสริิมและประเมิินผลการซ่่อมเสริิมการอ่่าน คิิด วิิเคราะห์์ และเขีียน

๑. คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ร่วมกันพิจารณาว่าผู้เรียนมีจดุ ทีต่ ้องพัฒนา
ปรับปรุงด้านใด แต่งตั้งที่ปรึกษาโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกรรมการด�ำเนินการซ่อมเสริม
๒. ก�ำหนดภาระงานให้ผู้เรียนพัฒนา ปรับปรุง ในด้านที่ต้องพัฒนาปรับปรุงโดย
		 ๒.๑ กรณีไม่ผ่านการประเมินการอ่าน
			
๒.๑.๑ คณะกรรมการประเมินก�ำหนดภาระงานใหน้ กั เรียนอ่าน บันทึกการอ่านพร้อมส่ง
เอกสารที่ได้อ่านไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง หรือกรรมการก�ำหนดเรื่อง ๕ เรื่อง ให้อ่าน ภายในเวลาที่ก�ำหนด
			
๒.๑.๒ คณะกรรมการประเมินผลการอ่านโดยตั้งประเด็นค�ำถามที่สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมิน ผู้เรียนตอบโดยการเขียนตอบหรือตอบปัญหาปากเปล่าก็ได้
			
๒.๑.๓ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
			
๒.๑.๔ คณะกรรมการประเมินตัดสินผลการอ่านให้ผ่าน และไดร้ ะดับไม่เกิน “ผ่าน” กรณี
ที่ซ่อมเสริมไม่ผ่านให้คณะกรรมการประเมินก�ำหนดให้ผู้เรียนพัฒนาตามวิธีการ ข้อ ๒.๑.๑ ถึง ๒.๑.๓ จนกว่า
ผู้เรียนจะได้รับการตัดสิน ผ่าน
		 ๒.๒ กรณีผู้เรียนไม่ผ่านการคิด วิเคราะห์
			
๒.๒.๑ คณะกรรมการประเมินก�ำหนดภาระงานให้ผู้เรียนไปฝึกคิด วิเคราะห์ ในเรื่องที่
สนใจภายใน ๑ สัปดาห์
			
๒.๒.๒ คณะกรรมการประเมิน ประเมินการคิด วิเคราะห์ โดยตั้งประเด็นค�ำถาม
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ผู้เรียนตอบโดยการเขียนตอบ หรือตอบปากเปล่า
			
๒.๒.๓ คณะกรรมการประเมินตัดสินผลการคิด วิเคราะห์ โดยให้ผลการประเมินไม่เกิน
“ผ่าน”
			
๒.๒.๔ ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ผา่ น ให้คณะกรรมการประเมินก�ำหนดให้ผู้เรียนพัฒนา
ตามวิธีการใน ข้อ ๒.๒.๑ - ๒.๒.๓ จนกว่าผู้เรียนจะได้รับการตัดสิน ผ่าน
		 ๒.๓ กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินการเขียน
			
๒.๓.๑ คณะกรรมการประเมิน ก�ำหนดภาระงานให้ผู้เรียนไปฝึกเขียนในเรื่องที่สนใจ
ภายใน ๑ สัปดาห์ ภายใต้การควบคุมดูแลของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือ
			
๒.๓.๒	ผู้เรียนส่งผลงานการเขียนที่ได้พัฒนาแล้วแก่คณะกรรมการประเมิน
			
๒.๓.๓ คณะกรรมการประเมินท�ำการประเมินผลงานการเขียนประกอบการสัมภาษณ์
นักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการเขียน
			
๒.๓.๔ คณะกรรมการตัดสินผลการเขียนโดยให้ผลการประเมินไม่เกิน “ผ่าน”
			
๒.๓.๕ ในกรณีที่ผลการประเมินยังไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการประเมินก�ำหนดให้ผู้เรียน
พัฒนาตามวิธีการ ข้อ ๒.๓.๑ - ๒.๓.๔ จนกว่าผู้เรียนจะได้รับการตัดสินผ่าน
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๓. คณะกรรมการประเมิ น การอ่ า นตั ด สิ น ผลการประเมิ น การอ่ า น ส่ ง ผลการประเมิ น เสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และรวบรวมส่งให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติ นายทะเบียนวัดผลบันทึกลง ปพ.๑ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสินการเลื่อนชั้น และเกณฑ์การจบหลักสูตรการตัดสินการเลื่อนชั้น

ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนัน้ ผู้สอนต้องค�ำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมลู
ของผู้เรียนทุกดา้ นอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียนรวมทัง้ สอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตาม
ศักยภาพ
ระดับมัธยมศึกษา
๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
๒)	ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด คือ ตัวชี้วัด
ที่ต้องผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละรายวิชา
๓)	ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
๔)	ผู้เรียนต้องได้รบั การประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ทสี่ ถานศึกษาก�ำหนด ในการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การพิจารณาเลื่อนชั้นในระดับมัธยมศึกษา ถ้าหากผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้
แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ�ำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถาน
ศึกษาจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ�้ำชั้นได้ โดยทั้งนี้จะค�ำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑)	ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมโดยเป็นวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติม
ตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
๒)	ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
๓)	ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก�ำหนด
๔)	ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีส่ ถานศึกษา
ก�ำหนด
๕)	ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีส่ ถานศึกษา
ก�ำหนด
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เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑)	ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมโดยเป็นวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติม
ตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
๒)	ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๓)	ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก�ำหนด
๔)	ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถาน
ศึกษาก�ำหนด
๕)	ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีส่ ถานศึกษา
ก�ำหนด

ส่วนที่ ๖ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (National test)

ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นระดับมาตรฐาน
ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดให้มีการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น
เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้
๑.	ผู้แทนสถานศึกษาเข้ารับการประชุมชี้แจงวิธีการด�ำเนินการทดสอบร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่
๒. จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยประธานกรรมการ
คณะกรรมการกลาง กรรมการควบคุมห้องสอบ คณะกรรมการตรวจค�ำตอบชนิดเขียนตอบ และกรรมการรับ - ส่ง
ข้อสอบ ส่งไปให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่เพื่อแต่งตั้ง
๓. คณะกรรมการบริหารหลักสตู รและวิชาการประชุมชีแ้ จงคณะกรรมการด�ำเนินการประเมินคุณภาพ
ตามค�ำสั่งจากข้อ ๒ ถึงวิธีการด�ำเนินการสอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ตรงกัน ตามแนวปฏิบัติในคู่มือ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อให้เกิดความยุติธรรม และเป็นไปตามการด�ำเนินการสอบ
แบบทดสอบมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
๔. คณะกรรมการกลางจัดพิมพ์รายชื่อพร้อมก�ำหนดรหัส/เลขทีน่ กั เรียนตามจ�ำนวนนักเรียน/ห้องเรียน
ที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือ น�ำไปประกาศไว้หน้าห้องสอบแต่ละห้อง เพื่อให้นักเรียนได้ทราบว่าตนเองเลขที่เท่าไร สอบ
ห้องที่เท่าใด พร้อมติดเลขที่ของนักเรียนไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ
๕. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการประชุมชีแ้ จงนักเรียนใหต้ ระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ทั้งในด้านส่วนตัว ระดับโรงเรียน ระดับเขต และระดับชาติ ควรให้
ความร่วมมือ ตั้งใจในการสอบอย่างเต็มความสามารถ
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๖. กรณีทนี่ กั เรียนไม่ไดร้ บั การประเมินตามวันเวลาทีก่ �ำหนด ให้สถานศึกษาแต่งตัง้ ผู้รับผิดชอบ ติดตาม
และประสานงานกับเขตพื้นที่ด�ำเนินการประเมินให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากทราบรายชื่อนักเรียนที่ยัง
ไม่ได้รับการประเมิน
๗. เมื่อส�ำนักงานเขตพืน้ ทีแ่ จ้งผลการประเมินมายังสถานศึกษา ใหน้ �ำผลการประเมินมาทบทวนคุณภาพ
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสตู รและวิชาการ กับคณะกรรมการสถานศึกษา และแจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผลและด�ำเนินการต่อไป โดยเฉพาะผู้เรียนและครูผู้สอนน�ำไปพิจารณาในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองต่อไป
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ภาคผนวก
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๔๗๘ 					
								
							

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเรียนซ�้ำชั้น
เรียน	ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ตามที่ กระทรวงศึกาาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
และไดก้ �ำหนดแนวปฏิบตั กิ ารวัดและประเมินผลการเรียนรตู้ ามหลักสตู รดังกล่าว เพื่อใหส้ ถานศึกษาน�ำไปปฏิบตั นิ น้ั
เพื่อเป็นการสรา้ งความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน และตรงกันในประเด็นของการเรียนซ�้ำชัน้ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้
๑. การวัดและประเมินผลการเรียน ให้สถานศึกษาจัดให้มกี ารวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน
เป็นระยะระหว่างเรียน โดยใช้เทคนิคการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เพื่อตรวจสอบพัฒนาการ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน ถ้าพบปัญหาหรือข้อบกพร่องในตัวผู้เรียน ต้องด�ำเนินการช่วยเหลือและ
ซ่อมเสริมทันที โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต้องพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้
๒. การสอนซ่อมเสริม เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ หรือเจตคติ/
คุณลักษณะตามารตฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามหลักสูตร กรณีผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์หรือ
ได้ระดับผลการเรียน “๐” สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนที่จะสอบแก้ตัว โดยใช้เวลานอกเหนือ
ไปจากการสอนปกติ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
๓. การสอบแก้ตัว ให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว ๒ ครั้ง โดยด�ำเนินการดังนี้
		 ๓.๑ สอบแกต้ วั ครัง้ ที่ ๑ ให้ผู้เรียนยืน่ ค�ำร้องสอบแกต้ วั โดยใหค้ รูผู้สอนประจ�ำวิชาหรือครูประจ�ำชัน้
สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนหรือภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป
		 ๓.๒ สอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ กรณีสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ แล้วไม่ผ่าน หรือไม่มาสอบแก้ตัวในครั้งที่ ๑
สถานศึกษาให้โอกาสแก้ตัวอีก ๑ ครั้ง โดยสถานศึกษาแต่งตั้งกรรมการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวให้เสร็จสิ้น
ก่อนเปิดภาคเรียนหรือในภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป
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๔. การเรียนซ�้ำรายวิชา ผู้เรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินรายวิชา หรือยังได้ระดับผลการเรียน “๐” ให้สถานศึกษาด�ำเนินการดังนี้
		 ๔.๑ ถา้เป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ�้ำรายวิชานั้น
		 ๔.๒ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ�้ำรายวิชานั้นหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินจิ ของสถานศึกษาในกรณีเปลีย่ นรายวิชาเรียนใหม่ใหห้ มายเหตุในระเบียบแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนวิชาใด
		 ในกรณีเรียนซ�้ำรายวิชาให้อยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน
วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น
๕. การเรียนซ�้ำชัน้ หากพบปัญหาทีเ่ กิดในกรณีใดกรณีหนึง่ ซึง่ มีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียน
ในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้
		 ระดับประถมศึกษา
		 ๑.)	ผู้เรียนไม่ผา่ นรายวิชาเกินครึง่ หนึง่ ของรายวิชาทีเ่ รียนตามโครางสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษา
		 ๒.) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ เมื่อได้รับการประเมินแล้วยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่ได้
		 ระดับมัธยมศึกษา
การเรียนซ�้ำชัน้ ของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาเมื่อผู้เรียนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่ หรือทงั้ ๒ ข้อ ดังนี้
		 ๑.)	ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยนในปีการศึกษานั้นต�่ำกว่า ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
		 ๒.)	ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น
	ทั้งนี้ การพิจารณาให้ผู้เรียนซ�้ำชั้นหรือซ�้ำรายวิชา ให้สถานศึกษาด�ำเนินการในรูปของคณะกรรมการ
และให้สถานศึกษาแจ้งผู้ปกครองทราบเหตุผลของการเรียนซ�้ำชั้น/ซ�้ำรายวิชา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดและสังกัดอืน่ ทีต่ ง้ั อยูภ่ ายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ของท่านทราบและด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักวิชาการและมารตฐานการศึกษา
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๗ - ๖๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๕
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