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โคำรงสร�างการบัริหารกลุ่มบัริหารวิชีาการ

งานพัฒนาหลักส่ตรฯ

งานวััดผลปีระเมินผลฯ

งานพัฒนาแหล่งเรียนร้่

งานปีระกันคุณภาพการศึึกษาฯ

งานทะเบียน

งานแนะแนวั

งานแผนงาน/สารสนเทศึกลุ่มบริหารวิัชั้าการ

งานพัฒนาการเรียนร้่

งานวิัจัยพัฒนาสื�อนวััตกรรมและเทคโนโลยี

งานนิเทศึภายใน

งานส่งเสริมการเรียนร้่ทางวิัชั้าการแก่ชุั้มชั้นฯ

กิจกรรมพัฒนาผ้่เรียน

งานห้องสมุด

งานธุรการกลุ่มงานวิัชั้าการ

หัวหน�ากลุ่มบัริหารงานบัุคำคำล

รอุงผู้่�อุำานวยการกลุ่มบัริหารงานวิชีาการ

ผู้่�อุำานวยการโรงเรียน
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โคำรงสร�างเวลาเรียน
ตามหลักส่ตรการศึึกษาขุั�นพั้�นฐาน พัุทัธศึักราชี ๒๕๕๑

 เกณฑ์การจบหลักส่ตรระดับมัธยมศึึกษาตอนต้น
 ๑. ผู้้�เรียนเรียนรายว่ิชั้าพัื�นฐาน ๖๖ หน่ว่ยกิตและรายว่ิชั้าเพัิ�มเติมตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด
 ๒. ผู้้�เรยีนต�อำงได�หน่ว่ยกิตตลอำดหลกัสต้รไม่น�อำยกว่่า ๗๗ หน่ว่ยกติโดยเป็ีนรายว่ชิั้าพัื�นฐาน ๖๖ หน่ว่ยกติ
และรายว่ิชั้าเพัิ�มเติมไม่น�อำยกว่่า ๑๑ หน่ว่ยกิต
 ๓. ผู้้�เรียนมีผู้ลการปีระเมิน การอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์และเข้ียนในระดับผู้่านเกณฑ์์การปีระเมินตามทีี่� 
สถานศึึกษากำาหนด
 ๔. ผู้้�เรยีนมผีู้ลการปีระเมนิคณุลกัษณะที่ี�พึังปีระสงค์ในระดับผู่้านเกณฑ์์การปีระเมินตามที่ี�สถานศึกึษากำาหนด
 ๕. ผู้้�เรยีนเข้�าร่ว่มกจิกรรมพัฒันาผู้้�เรยีนและมผีู้ลการปีระเมินผู่้านเกณฑ์์การปีระเมินตามที่ี�สถานศึกึษากำาหนด
 เกณฑ์การจบหลักส่ตรระดับมัธยมศึึกษาตอนปีลาย
 ๑. ผู้้�เรียนเรียนรายว่ิชั้าพัื�นฐาน ๔๑ หน่ว่ยกิตและรายว่ิชั้าเพัิ�มเติมตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด
 ๒. ผู้้�เรยีนต�อำงได�หน่ว่ยกิตตลอำดหลกัสต้รไม่น�อำยกว่่า ๗๗ หน่ว่ยกติโดยเป็ีนรายว่ชิั้าพัื�นฐาน ๔๑ หน่ว่ยกติ
และรายว่ิชั้าเพัิ�มเติมไม่น�อำยกว่่า ๓๖ หน่ว่ยกิต
 ๓. ผู้้�เรียนมีผู้ลการปีระเมิน การอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์และเข้ียนในระดับผู้่านเกณฑ์์การปีระเมินตามทีี่� 
สถานศึึกษากำาหนด
 ๔. ผู้้�เรยีนมผีู้ลการปีระเมนิคณุลกัษณะที่ี�พึังปีระสงค์ในระดับผู่้านเกณฑ์์การปีระเมินตามที่ี�สถานศึกึษากำาหนด
 ๕. ผู้้�เรยีนเข้�าร่ว่มกจิกรรมพัฒันาผู้้�เรยีนและมีผู้ลการปีระเมนิผู่้านเกณฑ์์การปีระเมินตามที่ี�สถานศึกึษากำาหนด

ภาษาไที่ย ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) ม.ต�นเพัิ�ม
คณิตศึาสตร์ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) ปีระว่ัติศึาสตร์ ๓
ว่ิที่ยาศึาสตร์ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖ นก.)
สังคมศึึกษาศึาสนาฯ ๑๖๐ (๓นก.) +๑ ๑๖๐ (๓นก.) +๑ ๑๖๐ (๓นก.)+๑ ๓๒๐ (๖ นก.) +๒ ม.ปีลายเพัิ�ม
สุข้ศึึกษาและพัลศึึกษา ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ ( ๓ นก.) ปีระว่ัติศึาสตร์ ๒
ศึิลปีะ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
การงานอำาชั้ีพั/เที่คโนโลยี ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
ภาษาต่างปีระเที่ศึ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖ นก.)
รว่มเว่ลาเรียนว่ิชั้าพัื�นฐาน ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๑,๖๔๐ (๔๑ นก.)
กิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐

รายว่ิชั้า/กิจกรรมที่ี�สถานศึึกษา
จัดเพัิ�มเติมตามคว่ามพัร�อำม/
จุดเน�น (เพัิ�มเติม)

รว่มเว่ลาเรียนที่ั�งหมด

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ๖

กลุ่มสาระ หมายเหตุ
ระดับมัธยมศึึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึึกษา

ตอนปีลาย

ไม่น�อำยกว่่า ปีีละ ๑๖๐ ชั้ั�ว่โมง

ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั้ั�ว่โมง/ปีี

ไม่น�อำยกว่่า
๑,๔๔๐ ชั้ั�ว่โมง

รว่ม ๓ ปีี ไม่น�อำยกว่่า 
๓,๖๐๐ ชั้ั�ว่โมง
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โคำรงสร�างหลักส่ตร
ชีั�นมัธยมศึึกษาตอุนต�น (ม.๑ - ๓) ปีการศึึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
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โคำรงสร�างหลักส่ตร
และกลุ่มการเรียนระดับัชีั�นมัธยมศึึกษาตอุนปลาย (ม. ๔ - ๖) ปีการศึึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
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ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

วั่าด้วัยการวััดและปีระเมินผลการเรียนตามหลักส่ตรแกนกลางการศึึกษาขั�นพื�นฐาน

พุทธศึักราชั้ ๒๕๕๑ (พ.ศึ. ๒๕๖๒) 

 โดยที่ี�โรงเรียนเตรียมอำุดมศึึกษาพััฒนาการ อำุดรธานี ได�ปีระกาศึใชั้�หลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน 

พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๕๑ ตามคำาสั�งกระที่รว่งศึึกษาธิการ ที่ี� สพัฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงว่ันที่ี� ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑  

เรื�อำง ให�ใชั้�หลกัส้ตรแกนกลางการศึึกษาข้ั�นพืั�นฐาน พัทุี่ธศึกัราชั้ ๒๕๕๑ และกระจายอำำานาจให�สถานศึึกษากำาหนด

หลักส้ตรสถานศึึกษาข้ึ�นใชั้�เอำง เพัื�อำให�สอำดคล�อำงกับคำาสั�งดังกล่าว่

 ฉะนั�น อำาศึยัอำำานาจตามคว่ามในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๑๕ แห่งพัระราชั้บญัญตัริะเบยีบบรหิารราชั้การ

กระที่รว่งศึึกษาธิการ พั.ศึ.๒๕๔๖ และคณะกรรมการการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๕๑ โรงเรียน 

เตรียมอำุดมศึึกษาพััฒนาการ อำุดรธานี จึงว่างระเบียบไว่�ดังต่อำไปีนี�

 ข้�อำ ๑ ระเบียบนี�เรียกว่่า “ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อำุดรธานี ว่่าด�ว่ยการวั่ด 

และปีระเมินผู้ลการเรียนตามหลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๕๑”

 ข้�อำ ๒ ระเบียบนี�ให�ใชั้�บังคับตั�งแต่ปีีการศึึกษา ๒๕๖๒ เปี็นต�นไปี

 ข้�อำ ๓ ให�ยกเลิกระเบียบข้�อำบังคับหรือำคำาสั�งอำื�นใดในส่ว่นที่ี�กำาหนดไว่�ในระเบียบนี� หรือำซึ�งข้ัดหรือำ 

แย�งกับระเบียบนี� ให�ใชั้�ระเบียบนี�แที่น

 ข้�อำ ๔ ระเบียบนี�ให�ใชั้�คว่บค้่กับหลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน โรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษา

พััฒนาการ อำุดรธานี พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๕๑ (พั.ศึ. ๒๕๖๒)

 ข้�อำ ๕ ให�ผู้้�บริหารสถานศึึกษารักษาการให�เปี็นไปีตามระเบียบนี�

หมวัดที� ๑ หลักการวััดและปีระเมินผลการเรียน
 ข้�อำ ๖ การปีระเมินผู้ลการเรียนให�เปี็นไปีตามหลักการในต่อำไปีนี�

  ๖.๑ สถานศึึกษาเป็ีนผู้้�รับผิู้ดชั้อำบการวั่ดผู้ลและปีระเมนิผู้ลการเรยีนข้อำงผู้้�เรยีนโดยเปิีดโอำกาส

ให�ผู้้�ที่ี�เกี�ยว่ข้�อำงมีส่ว่นร่ว่ม

  ๖.๒ การว่ดัและปีระเมนิผู้ลการเรยีนต�อำงสอำดคล�อำงและครอำบคลมุมาตรฐานการเรยีนร้�และ

ตัว่ชั้ี�ว่ัดที่ี�กำาหนดในหลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๕๑
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  ๖.๓ การปีระเมินผู้ลการเรียนต�อำงปีระกอำบด�ว่ย การปีระเมินเพัื�อำปีรับปีรุงพััฒนาผู้้�เรียน  

การจัดการเรียนการสอำน และการปีระเมินผู้ลเพัื�อำตัดสินผู้ลการเรียน

  ๖.๔ การปีระเมินผู้ลเปี็นส่ว่นหนึ�งข้อำงกระบว่นการจัดการเรียนการสอำนต�อำงดำาเนินการ 

ด�ว่ยว่ิธีการที่ี�หลากหลาย เหมาะสมกับสิ�งที่ี�ต�อำงการว่ัด ธรรมชั้าติข้อำงรายว่ิชั้า และระดับชั้ั�น

  ๖.๕ ให�มีการปีระเมินคว่ามสามารถข้อำงผู้้�เรียนในการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียนในแต่ละชั้ั�น

  ๖.๖ ให�มีการปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ข้อำงผู้้�เรียนในแต่ละชั้ั�น

  ๖.๗ ให�มีการปีระเมินคุณภาพัผู้้�เรียนในระดับชั้าติในแต่ละชั้่ว่งชั้ั�น

  ๖.๘ เปีิดโอำกาสให�ผู้้�เรียนและผู้้�มีส่ว่นเกี�ยว่ข้�อำงตรว่จสอำบผู้ลการปีระเมินการเรียนร้�

  ๖.๙ ให�มีการเที่ียบโอำนผู้ลการเรียนระหว่่างสถานศึึกษาและร้ปีแบบการศึึกษาต่าง ๆ 

หมวัดที� ๒ วัิธีการวััดและปีระเมินผลการเรียน
 ข้�อำ ๗ การว่ัดและปีระเมินผู้ลการเรียนร้� เปี็นกระบว่นการที่ี�ให�ผู้้�สอำนใชั้�พััฒนาคุณภาพัผู้้�เรียนเพัื�อำ 

ให�ได�ข้�อำม้ลสารสนเที่ศึ ที่ี�แสดงพััฒนาการคว่ามก�าว่หน�าและคว่ามสำาเร็จที่างการเรียนข้อำงผู้้�เรียน ให�เปี็น 

การปีระเมินเพัื�อำปีรับปีรุงการเรียนมากกว่่าการตัดสินผู้ลการเรียน ปีระกอำบด�ว่ย

  ๗.๑ การปีระเมนิผู้ลระดบัชั้ั�นเรยีนเป็ีนการว่ดัคว่ามก�าว่หน�าที่ั�งด�านคว่ามร้� ที่กัษะกระบว่นการ 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ี�พัึงปีระสงค์

  ๗.๒ การปีระเมินผู้ลระดับสถานศึึกษาเพืั�อำตรว่จสอำบคว่ามก�าว่หน�า การเรียนร้�เปี็นรายปีี  

และชั้่ว่งชั้ั�น สำาหรับสถานศึึกษานำาข้�อำม้ลที่ี�ได�ใชั้�เปี็นแนว่ที่างในการปีรับปีรุงและการพััฒนาการเรียนการสอำน 

และคุณภาพัข้อำงผู้้�เรียนให�เปี็นไปีตามมาตรฐานการเรียนร้� รว่มที่ั�งพัิจารณาตัดสินการเลื�อำนชั้่ว่งชั้ั�น

  ๗.๓ การปีระเมินผู้ลระดับเข้ตพัื�นที่ี�การศึึกษา เปี็นการปีระเมินด�ว่ยแบบปีระเมินผู้ลสัมฤที่ธิ์

ที่างการเรียนที่ี�เปี็นมาตรฐาน เพัื�อำตรว่จสอำบคุณภาพัการศึึกษาข้อำงสถานศึึกษาและคุณภาพัการศึึกษาข้อำงชั้าติ 

สำาหรับนำาผู้ลการปีระเมินไปีว่างแผู้นดำาเนินการปีรับปีรุงแก�ไข้การจัดการเรียนการสอำน และพััฒนาการผู้้�เรียน 

ให�ได�มาตรฐาน

  ๗.๔ การปีระเมินผู้ลสัมฤที่ธิ์ที่างการเรียนระดับชั้าติ เปี็นการปีระเมินด�ว่ยแบบปีระเมินผู้ล

สัมฤที่ธิ์ที่างการเรียนที่ี�เปี็นมาตรฐานระดับชั้าติเพัื�อำตรว่จสอำบคุณภาพัการศึึกษาข้อำงสถานศึึกษาและคุณภาพั 

การศึึกษาข้อำงชั้าติ สำาหรับนำาผู้ลการปีระเมินไปีว่างแผู้นดำาเนินการปีรับปีรุงแก�ไข้การจัดการเรียนการสอำนและ

พััฒนาการผู้้�เรียนให�ได�มาตรฐาน

  ๗.๕ การปีระเมินเพัื�อำตัดสินผู้ลการเรียน เปี็นการปีระเมินเพัื�อำสรุปีคว่ามสำาเร็จในการเรียนร้�

ข้อำงผู้้�เรียนในการจบชั้่ว่งชั้ั�นและจบหลักส้ตรการศึึกษาในระดับต่าง ๆ ซึ�งจะที่ำาให�ผู้้�เรียนได�รับการรับรอำงคว่ามร้�

และวุ่ฒิการศึึกษาจากสถานศึึกษา
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 ข้�อำ ๘ แนว่ดำาเนินการปีระเมินผู้ลการเรียนข้อำงสถานศึึกษา

  เพัื�อำให�การวั่ดและปีระเมินผู้ลการเรียนข้อำงสถานศึึกษาสอำดคล�อำงกับหลักส้ตรแกนกลาง 

การศึึกษาขั้�นพืั�นฐาน พัุที่ธศัึกราชั้ ๒๕๕๑ มีการดำาเนินการตามหลักการกระจายอำำานาจมีการปีระเมินผู้้�เรียน 

ตามหลักการวั่ดและปีระเมินผู้ลการเรยีน มีการตรว่จสอำบและกำากบัติดตามปีระเมนิคณุภาพัการปีระเมนิผู้ลการเรยีน

อำย่างเปี็นระบบและมีปีระสิที่ธิภาพั จึงกำาหนดแนว่ดำาเนินการว่ัดและปีระเมินผู้ลการเรียนข้อำงสถานศึึกษา ดังนี�

  ๘.๑ สถานศึึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักส้ตรและว่ิชั้าการข้อำงสถานศึึกษา โดยคว่าม

เหน็ชั้อำบข้อำงคณะกรรมการสถานศึกึษาข้ั�นพืั�นฐาน กำาหนดรป้ีแบบ ระบบและระเบียบปีระเมินผู้ลข้อำงสถานศึกึษา 

เพัื�อำใชั้�เปี็นแนว่ปีฏิบัติในการปีระเมินผู้ลการเรียนข้อำงสถานศึึกษา

  ๘.๒ สถานศึึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักส้ตรและว่ิชั้าการข้อำงสถานศึึกษา กำาหนด 

ตัว่ชั้ี�ว่ัดในแต่ละรายว่ิชั้า และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนร้�โดยว่ิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนร้� คุณลักษณะ 

อำันพัึงปีระสงค์และมาตรฐานการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียนและหลักส้ตรระดับที่�อำงถิ�น เพัื�อำใชั้�เปี็นเปี้าหมาย 

ในการว่ัดและปีระเมินผู้ลการเรียนร้�รายภาค

  ๘.๓ คณะอำนกุรรมการระดบักลุม่ว่ชิั้าให�คว่ามเหน็ชั้อำบข้อำงรป้ีแบบ ว่ธิกีาร เครื�อำงมอืำสำาหรบั

การปีระเมิน และผู้ลการตัดสินการปีระเมินผู้ลการเรียนรายว่ิชั้าข้อำงผู้้�สอำน

  ๘.๔ ผู้้�สอำนจัดการเรยีนการสอำน ตรว่จสอำบพัฒันาการข้อำงผู้้�เรยีน และปีระเมนิสรปุีผู้ลสมัฤที่ธิ์

ข้อำงผู้้�เรียนด�ว่ยว่ิธีการหลากหลายตามสภาพัจริง โดยนำาตัว่ชั้ี�ว่ัด ไปีใชั้�เปี็นข้�อำม้ลรว่มกับการปีระเมินปีลายภาค

  ๘.๕ หัว่หน�าสถานศึึกษาอำนุมัติผู้ลการเรียนปีลายภาค และการผู้่าน จบการศึึกษา

  ๘.๖ สถานศึกึษาจดัที่ำารายงานผู้ลการดำาเนนิการปีระเมนิผู้ลการเรยีนปีระจำาปีีโดยคว่ามเหน็

ชั้อำบข้อำงคณะกรรมการบรหิารหลกัส้ตรและว่ชิั้าการข้อำงสถานศึกึษา เสนอำต่อำคณะกรรมการสถานศึกึษาข้ั�นพัื�นฐาน

 ข้�อำ ๙ ให�มีการปีระเมินผู้ลการเรียนในด�านต่าง ๆ ปีระกอำบด�ว่ย

  ๙.๑ การปีระเมนิผู้ลการเรยีนในแต่ละรายวิ่ชั้าข้อำงแต่ละกลุม่สาระการเรยีนร้�ซึ�งสถานศึึกษา

ว่เิคราะห์จากมาตรฐานการเรยีนร้� และตัว่ชั้ี�ว่ดั การปีระเมนิรายว่ชิั้าให�ตดัสนิผู้ลการปีระเมนิเป็ีนระดบัผู้ลการเรยีน 

๘ ระดับ ดังนี�

   “๔” หมายถึง  ผู้ลการเรียนดีเยี�ยม

   “๓.๕” หมายถึง  ผู้ลการเรียนดีมาก

   “๓” หมายถึง  ผู้ลการเรียนดี

   “๒.๕” หมายถึง ผู้ลการเรียนค่อำนข้�างดี

   “๒” หมายถึง  ผู้ลการเรียนน่าพัอำใจ

   “๑.๕” หมายถึง  ผู้ลการเรียนพัอำใชั้�

   “๑” หมายถึง  ผู้ลการเรียนผู้่านเกณฑ์์ข้ั�นตำ�าที่ี�กำาหนด

   “๐” หมายถึง  ผู้ลการเรียนตำ�ากว่่าเกณฑ์์ข้ั�นตำ�าที่ี�กำาหนด
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  ๙.๒ การปีระเมินกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน ปีระกอำบด�ว่ย กิจกรรมแนะแนว่ กิจกรรมนักเรียน

และกิจกรรมบำาเพั็ญเพืั�อำสาธารณปีระโยชั้น์ การร่ว่มกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียนเปี็นการปีระเมินคว่ามสามารถ 

และพััฒนาการข้อำงผู้้�เรียน ในการเข้�าร่ว่มกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียนในแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์์ข้อำงแต่ละกิจกรรม 

และตัดสินผู้ลการปีระเมินเปี็น ๒ ระดับ ดังนี�

   “ผู้่าน” หมายถึง  ผู้่านเกณฑ์์ที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

   “ไม่ผู้่าน” หมายถึง  ไม่ผู้่านเกณฑ์์ที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

  ๙.๓  การปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ เปี็นการปีระเมินพััฒนาที่างด�านคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ข้อำงผู้้�เรียน ตามคุณลักษณะที่ี�สถานศึึกษากำาหนด การปีระเมิน

คุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์จะปีระเมินเปี็นรายคุณลักษณะทีุ่กภาคเรียน และตัดสินผู้ลการปีระเมินเปี็น ๔ ระดับ 

ดังนี�

   ดีเยี�ยม หมายถึง ผู้้�เรียนมีพัฤติกรรมตามตัว่บ่งชั้ี�ผู้่านเกณฑ์์ ร�อำยละ ๘๐ - ๑๐๐  

ข้อำงจำานว่นตัว่บ่งชั้ี�คุณลักษณะนั�น ๆ แสดงว่่าผู้้�เรียนมีคุณลักษณะนั�น ๆ จนสามารถเปี็นแบบอำย่างแก่ผู้้�อำื�นได�

   ดี  หมายถึง ผู้้ �เรียนมีพัฤติกรรมตามตัว่บ่งชั้ี�ผู้่านเกณฑ์์ ร�อำยละ ๖๕ - ๗๙  

ข้อำงจำานว่นตัว่บ่งชั้ี�คุณลักษณะนั�น ๆ แสดงว่่าผู้้�เรียนมีคุณลักษณะนั�น ๆ ด�ว่ยการปีฏิบัติด�ว่ยคว่ามเต็มใจ

   ผ่าน หมายถึง ผู้้ �เรียนมีพัฤติกรรมตามตัว่บ่งชั้ี�ผู้่านเกณฑ์์ ร�อำยละ ๕๐ - ๖๔  

ข้อำงจำานว่นตัว่บ่งชั้ี�คุณลักษณะนั�น ๆ ได�ปีฏิบัติตนด�ว่ยคว่ามพัยายามปีฏิบัติตนตามคำาแนะนำา

   ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้้ �เรียนมีพัฤติกรรมตามตัว่บ่งชีั้�ผู้่านเกณฑ์์ ตำ�ากว่่าร�อำยละ ๕๐  

ข้อำงจำานว่นตัว่บ่งชั้ี�ในคุณลักษณะนั�น แสดงว่่าผู้้�เรียนมีคุณลักษณะนั�น ๆ ต�อำงมีผู้้�อำื�นคอำยกระตุ�นเตือำน เมื�อำเลื�อำน

ชั้ั�นจะพัิจารณาจากผู้ลการปีระเมิน ดีเยี�ยม, ดี, ผู้่าน โดยต�อำงมีผู้ลการปีระเมินอำย้่ในระดับ “ผู้่าน” ข้ึ�นไปี

  ๙.๔ การปีระเมินคว่ามสามารถอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน เปี็นการปีระเมินที่ักษะการคิด

และการถ่ายที่อำดคว่ามคดิด�ว่ยที่กัษะการอ่ำาน การคดิ ว่เิคราะห์ ตามเงื�อำนไข้ และวิ่ธกีารที่ี�สถานศึกึษากำาหนดและ

ตัดสินผู้ลการปีระเมินเปี็น ๔ ระดับ ดังนี�

    ดีเยี�ยม

    ดี

    ผู้่าน

    ไม่ผู้่าน

   เมื�อำเลื�อำนชั้ั�นจะพัิจารณาจากผู้ลการปีระเมิน ดีเยี�ยม, ดี, ผู้่าน โดยต�อำงมีผู้ลการปีระเมิน

อำย้่ในระดับ “ผู้่าน” ข้ึ�นไปี

  ๙.๕ การตัดสินผู้ลการเรียนเลื�อำนชัั้�น เปี็นการนำาผู้ลการปีระเมินในด�านต่าง ๆ มาปีระมว่ล

สรุปีเพัื�อำตัดสินให�ผู้้�เรียนผู้่านระดับต่าง ๆ ตามเกณฑ์์การตัดสินผู้ลการเรียนแต่ละระดับชั้ั�น
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 ข้�อำ ๑๐ เกณฑ์์การตดัสนิผู้ลการเรยีนจบหลกัสต้รสถานศึึกษาเพัื�อำให�ผู้้�เรยีนหลกัสต้รการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน

ที่ี�ผู้่านการศึึกษาแต่ละชั้ั�น และจบหลักส้ตรสถานศึึกษาครบถ�ว่นตามโครงสร�างข้อำงหลักส้ตรข้อำงสถานศึึกษา  

และมีคุณภาพัตามมาตรฐานการศึึกษาจึงกำาหนดเกณฑ์์การตัดสินผู้ลการเรียน การจบหลักส้ตรการศึึกษา 

ภาคบังคับไว่�ดังนี�

  ๑๐.๑ เกณฑ์การจบหลักส่ตรระดับมัธยมศึึกษาตอนต้น

   (๑) ผู้้�เรียน เรียนรายว่ิชั้าพัื�นฐานและเพัิ�มเติมโดยเปี็นว่ิชั้าพัื�นฐาน ๖๖ หน่ว่ยกิต 

และรายว่ิชั้าเพัิ�มเติมตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

   (๒) ผู้้�เรียนต�อำงได�หน่ว่ยกิต ตลอำดหลักส้ตรไม่น�อำยกว่่า ๗๗ หน่ว่ยกิต โดยเปี็นรายว่ิชั้า

พัื�นฐาน ๖๖ หน่ว่ยกิต และรายว่ิชั้าเพัิ�มเติมไม่น�อำยกว่่า ๑๑ หน่ว่ยกิต

   (๓) ผู้้�เรียนมีผู้ลการปีระเมิน การอำ่าน คิดว่ิเคราะห์และเข้ียน ในระดับผู้่านเกณฑ์์ 

การปีระเมินตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

   (๔) ผู้้�เรยีนมผีู้ลการปีระเมนิคณุลกัษณะอำนัพังึปีระสงค์ในระดบัผู่้านเกณฑ์์การปีระเมนิ

ตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

   (๕) ผู้้�เรียนเข้�าร่ว่มกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียนและมีผู้ลการปีระเมินผู้่านเกณฑ์์การปีระเมิน

ตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

  ๑๐.๒ เกณฑ์การจบหลักส่ตรระดับมัธยมศึึกษาตอนปีลาย

   (๑) ผู้้�เรียน เรียนรายว่ิชั้าพัื�นฐานและเพัิ�มเติมโดยเปี็นว่ิชั้าพัื�นฐาน๔๑ หน่ว่ยกิตและ

รายว่ิชั้าเพัิ�มเติมตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

   (๒) ผู้้�เรียนต�อำงได�หน่ว่ยกิต ตลอำดหลักส้ตรไม่น�อำยกว่่า ๗๗ หน่ว่ยกิต โดยเปี็นรายว่ิชั้า

พัื�นฐาน ๔๑ หน่ว่ยกิต และรายว่ิชั้าเพัิ�มเติมไม่น�อำยกว่่า ๓๖ หน่ว่ยกิต

   (๓) ผู้้�เรียนมีผู้ลการปีระเมิน การอำ่าน คิดว่ิเคราะห์และเข้ียน ในระดับผู้่านเกณฑ์์ 

การปีระเมินตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

   (๔) ผู้้�เรยีนมผีู้ลการปีระเมนิคณุลกัษณะอำนัพังึปีระสงค์ในระดบัผู่้านเกณฑ์์การปีระเมนิ

ตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

   (๕) ผู้้�เรียนเข้�าร่ว่มกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียนและมีผู้ลการปีระเมินผู้่านเกณฑ์์การปีระเมิน

ตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

หมวัดที� ๓ เกณฑ์การวััดและปีระเมินผลการเรียน
 ข้�อำ ๑๑ การตัดสินผู้ลการเรียนให�ถือำปีฏิบัติดังนี�

  ๑๑.๑ พิัจารณาตัดสนิว่่า ผู้้�เรยีนผู่้านเกณฑ์์การปีระเมนิรายวิ่ชั้าตามกลุม่สาระการเรียนร้�ที่ั�ง ๘ 

กลุ่ม และได�รับผู้ลการเรียน ๑ ถึง ๔
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  ๑๑.๒ การตัดสินพัิจารณาว่่าผู้้ �เรียนจะนับจำานว่นชั้ั�ว่โมง/จำานว่นหน่ว่ยกิตจะต�อำงได�รับ 

ผู้ลการเรียน ๑ ถึง ๔

  ๑๑.๓ ได�รับการปีระเมินการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน เปี็นรายภาค และนำาไปีตัดสิน 

การเลื�อำนชั้ั�น โดยถ�าผู้่านเกณฑ์์ที่ี�สถานศึึกษากำาหนดให�ได�ผู้ลการปีระเมินเปี็นดีเยี�ยม ดี และผู้่าน ถ�าไม่ผู้่านเกณฑ์์

การปีระเมิน ให�ได�ผู้ลการปีระเมิน “ไม่ผู้่าน”

  ๑๑.๔ ได�รับการปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ข้อำงผู้้�เรียนเปี็นรายภาค และนำาไปีตัดสิน

การเลื�อำนชั้ั�น โดยถ�าผู้่านเกณฑ์์ที่ี�สถานศึึกษากำาหนดให�ได�ผู้ลการปีระเมินเปี็นดีเยี�ยม ดี และผู้่าน ถ�าไม่ผู้่านเกณฑ์์

การปีระเมินให�ได�ผู้ลการปีระเมินเปี็น “ไม่ผู้่าน”

  ๑๑.๕ ได�รับการตัดสินการเข้�าร่ว่มกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียนเปี็นรายภาคโดยถ�าผู้่านเกณฑ์ ์

การปีระเมินให�ได�ผู้ลปีระเมินเปี็น “ผู้” และถ�าไม่ผู้่านเกณฑ์์ให�ผู้ลปีระเมินได� “มผู้”

  ๑๑.๖ วั่ดผู้ลปีลายภาคเฉพัาะผู้้�มีเว่ลาเรียนตลอำดภาคเรียนไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ ๘๐ ข้อำงเว่ลา

เรียนในรายวิ่ชั้านั�น ให�อำย้่ในดุลพิันิจข้อำงคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนร้� เสนอำผู้่านคณะกรรมการบริหาร

หลักส้ตรและว่ิชั้าการเห็นชั้อำบ และเสนอำผู้้�บริหารสถานศึึกษาอำนุมัติ

  ๑๑.๗ ผู้้�เรียนที่ี�มีเว่ลาเรียนไม่ถึงร�อำยละ ๘๐ ข้อำงเว่ลาเรียนในรายว่ิชั้านั�น และไม่ได�รับ 

การผู้่อำนผู้ันให�เข้�ารับการว่ัดผู้ลปีลายภาคเรียนให�ได�ผู้ลการเรียน “มส”

  ๑๑.๘ ผู้้�เรียนที่ี�มีผู้ลการเรียนตำ�ากว่่าเกณฑ์์ที่ี�สถานศึึกษากำาหนดให�ได�ระดับผู้ลการเรียน “๐”

  ๑๑.๙ ผู้้�เรยีนที่ี�ที่จุรติในการสอำบหรอืำที่จุรติในงานที่ี�มอำบหมายให�ที่ำาในรายว่ชิั้าใด ครั�งใด กต็าม 

ให�ได�คะแนน “๐” ในครั�งนั�น

  ๑๑.๑๐ ผู้้�เรียนที่ี�ไม่ได�ว่ัดผู้ลรายภาค ไม่ได�ส่งงานที่ี�ได�รับมอำบหมายให�ที่ำา หรือำมีเหตุสุดว่ิสัย 

ที่ี�ที่ำาให�ปีระเมินผู้ลการเรียนไม่ได� ให�ได�ผู้ลการเรียน “ร”

 กรณีที่ี�ผู้้�เรียนได�ผู้ลการเรียน “ร” เพัราะไม่ส่งงานนั�น จะต�อำงได�รับคว่ามเห็นชั้อำบจากคณะอำนุกรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนร้�

 ข้�อำ ๑๒ การเปีลี�ยนผู้ลการเรียนให�ถือำปีฏิบัติดังนี�

  ๑๒.๑ การเปีลี�ยนผู้ลการเรียน “๐”

   คว่รจัดให�มีการสอำนซ่อำมเสริมในตัว่ชั้ี�ว่ัดที่ี�ผู้้�เรียนสอำบไม่ผู้่านก่อำน แล�ว่จึงสอำบแก�ตัว่ 

ให�และให�สอำบแก�ตัว่ได�ไม่เกิน ๒ ครั�ง ที่ั�งนี�ต�อำงดำาเนินการให�เสร็จสิ�นภายในปีีการศึึกษานั�น

   ถ�าผู้้�เรียนไม่ดำาเนินการสอำบแก�ตัว่ตามระยะเว่ลาทีี่�กำาหนดไว่�นี� ให�อำย้่ในดุลยพิันิจข้อำง

สถานศึึกษาที่ี�จะพัิจารณาข้ยายเว่ลาอำอำกไปีอำีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน

   ถ�าสอำบแก�ตัว่ ๒ ครั�งแล�ว่ ยังได�ระดับผู้ลการเรียน “๐” อำีกให�แต่งตั�งคณะกรรมการ

ดำาเนินการเกี�ยว่กับการแก�ผู้ลการเรียนข้อำงผู้้�เรียนโดยปีฏิบัติดังนี�
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    ๑) ให�เรียนซำ�ารายว่ิชั้าถ�าเปี็นรายว่ิชั้าพัื�นฐาน

    ๒) ให�เรียนซำ�าหรือำเปีลี�ยนรายว่ิชั้าเรียนใหม่ ถ�าเปี็นรายว่ิชั้าเพัิ�มเติม โดยให�อำย้่ใน

ดุลยพัินิจข้อำงสถานศึึกษา

   ในกรณีทีี่�เปีลี�ยนรายวิ่ชั้าเรียนใหม่ ให�หมายเหตุในระเบียนแสดงผู้ลการเรียนว่่าเรียน

แที่นรายว่ิชั้าใด

  ๑๒.๒ การเปีลี�ยนผู้ลการเรียน “ร”

   การเปีลี�ยนผู้ลการเรียน “ร” มี ๒ กรณี ดังนี�

   ๑) มีเหตุสุดว่ิสัย ที่ำาให� ปีระเมินผู้ลการเรียนไม่ได� เชั้่น เจ็บปี่ว่ย เมื�อำผู้้�เรียนได�เข้�าสอำบ

หรอืำส่งผู้ลงานทีี่�ตดิค�างอำย่้เสรจ็เรยีบร�อำย หรอืำแก�ปัีญหาเสรจ็สิ�นแล�ว่ ให�ได�ระดับผู้ลการเรยีนตามปีกต ิ(ตั�งแต่ ๐ - ๔)

   ๒) ถ�าสถานศึึกษาพัิจารณาแล�ว่เห็นว่่าไม่ใชั้่เหตุสุดว่ิสัย เมื�อำผู้้�เรียนได�เข้�าสอำบ หรือำ 

ส่งผู้ลงานที่ี�ติดค�างอำย้่เสร็จเรียบร�อำย หรือำแก�ปีัญหาเสร็จสิ�นแล�ว่ ให�ได�ระดับผู้ลการเรียนไม่เกิน “๑”

   การเปีลี�ยนผู้ลการเรียน “ร” ให�ดำาเนินการแก�ไข้ตามสาเหตุให�เสร็จสิ�นภายใน 

ปีีการศึึกษานั�น ถ�าผู้้�เรยีนไม่มาดำาเนินการแก� “ร” ตามระยะเว่ลาทีี่�กำาหนดไว่�ให�เรียนซำ�ารายวิ่ชั้า ยกเว่�นมเีหตสุดุวิ่สยั 

ให�อำย้่ในดุลยพัินิจข้อำงสถานศึึกษาที่ี�จะข้ยายเว่ลาการแก� “ร” อำอำกไปีอำีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียนแต่เมื�อำพั�นกำาหนดนี�

แล�ว่ให�ปีฏิบัติดังนี�

   (๑) ให�เรียนซำ�ารายว่ิชั้า ถ�าเปี็นรายว่ิชั้าพัื�นฐาน

   (๒) ให�เรียนซำ�าหรือำเปีลี�ยนรายว่ิชั้าเรียนใหม่ ถ�าเปี็นรายว่ิชั้าเพัิ�มเติม โดยให�อำย้่ใน

ดุลยพัินิจข้อำงสถานศึึกษา

   ในกรณีที่ี�เปีลี�ยนรายว่ิชั้าเรียนใหม่ ให�หมายเหตุในระเบียนแสดงผู้ลการเรียนว่่า  

เรียนแที่นรายว่ิชั้าใด

  ๑๒.๓ การเปีลี�ยนผู้ลการเรียน “มส”

   การเปีลี�ยนผู้ลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี�

   ๑) กรณีผู้้�เรียนได�ผู้ลการเรียน “มส” เพัราะมีเว่ลาเรียนไม่ถึงร�อำยละ ๘๐ แต่มีเว่ลา

เรียนไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ ๖๐ ข้อำงเว่ลาเรียนที่ั�งหมด ให�สถานศึึกษาจัดให�เรียนเพัิ�มเติมโดยใชั้�ชั้ั�ว่โมงสอำนซ่อำมเสริม 

หรือำเว่ลาว่่าง หรือำว่ันหยุด หรือำมอำบหมายงานให�ที่ำา จนมีเว่ลาเรียนครบตามที่ี�กำาหนดไว่�สำาหรับรายว่ิชั้านั�น 

แล�ว่จึงให�สอำบเปี็นกรณีพัิเศึษ ผู้ลการสอำบแก� “มส” ให�ได�ระดับผู้ลการเรียนไม่เกิน “๑”การแก� “มส” กรณีนี� 

ให�กระที่ำาให�เสรจ็สิ�นในปีีการศึกึษานั�น ถ�าผู้้�เรียนไม่มาดำาเนนิการแก� “มส” ตามระยะเว่ลาที่ี�กำาหนดไว่�นี�ให�เรยีนซำ�า 

ยกเว่�น มีเหตุสุดว่ิสัย ให�อำย้่ในดุลยพัินิจข้อำงสถานศึึกษาที่ี�จะข้ยายเว่ลาการแก� “มส” อำอำกไปีอำีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน 

แต่เมื�อำพั�นกำาหนดนี�แล�ว่ ให�ปีฏิบัติดังนี�

     ให�เรียนซำ�ารายว่ิชั้า ถ�าเปี็นรายว่ิชั้าพัื�นฐาน

     ให�เรียนซำ�าหรือำเปีลี�ยนรายวิ่ชั้าเรียนใหม่ ถ�าเปี็นรายวิ่ชั้าเพิั�มเติมโดยให�อำย้่ใน

ดุลยพัินิจข้อำงสถานศึึกษา
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   ๒) กรณีผู้้�เรียนได�ผู้ลการเรียน “มส” และมีเว่ลาเรียนน�อำยกว่่าร�อำยละ ๖๐ ข้อำงเว่ลา

เรียนทัี่�งหมด ให�สถานศึึกษาจัดให�เรียนซำ�าในรายวิ่ชั้าพัื�นฐานและรายวิ่ชั้าเพิั�มเติม หรือำเปีลี�ยนรายวิ่ชั้าใหม่ได� 

สำาหรับรายว่ิชั้าเพัิ�มเติมเที่่านั�น

    ในกรณทีี่ี�เปีลี�ยนรายว่ชิั้าเรยีนใหม่ ให�หมายเหตใุนระเบยีนแสดงผู้ลการเรยีนว่่าเรยีน

แที่นรายว่ิชั้าใด

 ในกรณีภาคเรียนทีี่� ๒ หากผู้้�เรียนยังมีผู้ลการเรียน “๐”“ร”“มส” ให�ดำาเนินการให�เสร็จสิ�น 

ก่อำนเปิีดเรยีนปีีการศึกึษาถดัไปี สถานศึกึษาอำาจเปิีดการเรยีนการสอำนในภาคฤดร้�อำนเพัื�อำแก�ไข้ผู้ลการเรยีน

ข้อำงผู้้�เรียนได� ที่ั�งนี� โดยสำานักงานเข้ตพัื�นที่ี�การศึึกษา/ต�นสังกัดคว่รเปี็นผู้้�พัิจารณาปีระสานให�มีการดำาเนิน

การเรียนการสอำนในภาคฤด้ร�อำนเพัื�อำแก�ไข้ผู้ลการเรียนข้อำงผู้้�เรียน

  ๑๒.๔ การเปีลี�ยนผู้ลการเรียน “มผู้”

   หลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๕๑ กำาหนดให�ผู้้�เรียนเข้�าร่ว่ม

กิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน ๓ กิจกรรม คือำ ๑) กิจกรรมแนะแนว่ ๒) กิจกรรมนักเรียน ซึ�งปีระกอำบด�ว่ย กิจกรรม 

ลก้เสือำ เนตรนาร ียวุ่กาชั้าด ผู้้�บำาเพ็ัญปีระโยชั้น์ หรอืำกจิกรรมชั้มรม โดยผู้้�เรยีนเลอืำกอำย่างใดอำย่างหนึ�ง ๑ กจิกรรม

และเลือำกเข้�าร่ว่มกิจกรรมชัุ้มนุม หรือำชั้มรมอำีก ๑ กิจกรรม ๓) กิจกรรมเพัื�อำสังคมและสาธารณปีระโยชั้น์

   ในกรณีทีี่�ผู้้�เรยีนได�ผู้ลการเรยีน “มผู้” สถานศึึกษาต�อำงจัดซ่อำมเสรมิให�ผู้้�เรยีนที่ำากจิกรรม

จนครบตามเว่ลาทีี่�กำาหนด หรอืำปีฏบิติักจิกรรมเพืั�อำพััฒนาคณุลกัษณะทีี่�ต�อำงปีรบัปีรงุ แก�ไข้ แล�ว่จงึเปีลี�ยนผู้ลการเรยีน

จาก “มผู้” เปี็น “ผู้” ที่ั�งนี�ดำาเนินการให�เสร็จสิ�นภายในปีีการศึึกษานั�น ยกเว่�นมีเหตุสุดวิ่สัยให�อำย้่ในดุลยพิันิจ 

ข้อำงสถานศึึกษา

  ๑๒.๕ การเปีลี�ยนแปีลงผู้ลการปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ ระดับ “ไม่ผู้่าน” ให�คณะ

กรรมการปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ดำาเนินการจัดกิจกรรมซ่อำมเสริม ปีรับปีรุงแก�ไข้ หรือำตามว่ิธีการ 

ที่ี�คณะกรรมการกำาหนด เพัื�อำให�ผู้้�เรียนผู้่านเกณฑ์์ที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

 ข้�อำ ๑๓ การตัดสินให�ผู้้�เรียนเลื�อำนชั้ั�น/ซำ�าชั้ั�นระดับมัธยมศึึกษาตอำนต�น 

  ๑) ตดัสนิผู้ลการเรยีนเป็ีนรายว่ชิั้า ผู้้�เรยีนต�อำงมเีว่ลาเรยีนตลอำดภาคเรยีนไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ 

๘๐ ข้อำงเว่ลาเรียนที่ั�งหมดในรายว่ิชั้านั�น ๆ 

  ๒) ผู้้�เรียนต�อำงได�รับการปีระเมินทุี่กตัว่ชีั้�ว่ัด และผู้่านตามเกณฑ์์ทีี่�สถานศึึกษากำาหนด คือำ 

ตัว่ชั้ี�ว่ัดที่ี�ต�อำงผู้่าน ไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ ๖๐ ข้อำงแต่ละรายว่ิชั้า

  ๓) ผู้้�เรียนต�อำงได�รับการตัดสินผู้ลการเรียนทีุ่กรายว่ิชั้า

  ๔) ผู้้�เรยีนต�อำงได�รบัการปีระเมนิ และมผีู้ลการปีระเมนิผู่้านตามเกณฑ์์ทีี่�สถานศึึกษากำาหนด 

ในการอำ่าน คิดว่ิเคราะห์และเข้ียน คุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ และกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน
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  ถ�าผู้้�เรียนไม่ผู้่านให�ดำาเนินการสอำนซ่อำมเสริม แล�ว่ที่ำาการปีระเมินจนผู้้�เรียนสามารถผู้่านเกณฑ์์

การปีระเมินที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

  ๑๓.๑ การเลื�อำนชั้ั�น

   ผู้้�เรียนจะได�รับการตัดสินผู้ลการเรียนทีุ่กภาคเรียนและได�รับการเลื�อำนชัั้�นเมื�อำสิ�นปีีการ

ศึึกษาโดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์์ ดังนี�

   ๑) รายว่ิชั้าพัื�นฐาน ได�รับการตัดสินผู้ลการเรียนผู้่านทีุ่กรายว่ิชั้า

   ๒) รายว่ิชั้าเพัิ�มเติม ได�รับการตัดสินผู้ลการเรียนผู้่านตามเกณฑ์์ที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

   ๓) ผู้้�เรียนต�อำงรับการปีระเมนิและมีผู้ลการปีระเมนิผู่้านตามเกณฑ์์ทีี่�สถานศึึกษากำาหนด

ในการอำ่าน คิดว่ิเคราะห์และเข้ียน คุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์และกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน

   ๔) ระดับผู้ลการเรียนเฉลี�ยในปีีการศึึกษานั�นคว่รได�ไม่ตำ�ากว่่า ๑.๐๐ 

   ที่ั�งนี�รายว่ิชั้าใดที่ี�ไม่ผู้่านเกณฑ์์การปีระเมิน สถานศึึกษาสามารถซ่อำมเสริมผู้้�เรียนให�ได�

รับการแก�ไข้ในภาคเรียนถัดไปี

  ๑๓.๒ การเรียนซำ�า

   สถานศึึกษาจะจัดให�ผู้้�เรียนเรียนซำ�าใน ๒ กรณี ดังนี�

   กรณีที่ี� ๑ เรียนซำ�ารายว่ิชั้า หากผู้้�เรียนได�รับการสอำนซ่อำมเสริมและสอำบแก�ตัว่ ๒ ครั�ง

แล�ว่ไม่ผู้่านเกณฑ์์การปีระเมิน ให�เรียนซำ�ารายว่ิชั้านั�น ที่ั�งนี�ให�อำย้่ในดุลยพัินิจข้อำงสถานศึึกษาในการจัดให�เรียนซำ�า

ในชั้่ว่งใดชั้่ว่งหนึ�งที่ี�สถานศึึกษาเห็นว่่าเหมาะสม เชั้่น พัักกลางว่ัน ว่ันหยุด ชั้ั�ว่โมงว่่างหลังเลิกเรียน ภาคฤด้ร�อำน 

เปี็นต�น

   กรณีที่ี� ๒ เรียนซำ�าชั้ั�น มี ๒ ลักษณะ คือำ

    ผู้้�เรียนมีระดับผู้ลการเรียนเฉลี�ยในปีีการศึึกษานั�นตำ�ากว่่า ๑.๐๐ และมีแนว่โน�มว่่า

จะเปี็นปีัญหาต่อำการเรียนในระดับชั้ั�นที่ี�ส้งข้ึ�น

    ผู้้�เรียนมีผู้ลการเรียน ๐,ร มส เกินครึ�งหนึ�งข้อำงรายว่ิชั้าที่ี�ลงที่ะเบียนเรียนในปีีการ

ศึึกษานั�น

   ที่ั�งนี� หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ�ง หรือำทัี่�ง ๒ ลักษณะให�สถานศึึกษาแต่งตั�ง 

คณะกรรมการการพัิจารณา หากเห็นว่่าไม่มีเหตุผู้ลอำันสมคว่รก็ให�ซำ�าชัั้�น โดยยกเลิกผู้ลการเรียนเดิมและให�ใชั้� 

ผู้ลการเรยีนใหม่แที่น หากพิัจารณาแล�ว่ไม่ต�อำงเรยีนซำ�าชัั้�น ให�อำย่้ในดุลยพิันิจข้อำงสถานศึึกษาในการแก�ไข้ผู้ลการเรยีน

  ๑๓.๓ การสอำนซ่อำมเสริม

   การสอำนซ่อำมเสริม เปี็นส่ว่นหนึ�งข้อำงกระบว่นการจัดการเรียนร้�และเปี็นการให�โอำกาส

แก่ผู้้�เรียนให�มีเว่ลาเรียนร้�สิ�งต่าง ๆ เพัิ�มข้ึ�น จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนร้�/ตัว่ชั้ี�ว่ัดที่ี�กำาหนดไว่� การ

สอำนซ่อำมเสรมิเป็ีนการสอำนกรณพีัเิศึษนอำกเหนอืำไปีจากการสอำนตามแผู้นจดัการเรยีนร้�ปีกตเิพัื�อำแก�ไข้ข้�อำบกพัร่อำง

ที่ี�พับในผู้้�เรียน โดยจัดกระบว่นการเรียนร้�ที่ี�หลากหลายและคำานึงถึงคว่ามแตกต่างระหว่่างบุคคลข้อำงผู้้�เรียน
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   การสอำนซ่อำมเสริมสามารถดำาเนินการได�ในกรณีดังต่อำไปีนี�

   ๑) ผู้้�เรียนมคีว่ามร้�/ทัี่กษะพืั�นฐานไม่เพีัยงพัอำทีี่�จะศึึกษาในแต่ละรายวิ่ชั้านั�น คว่รจดัการ

ซ่อำมเสริม ปีรับคว่ามร้�/ที่ักษะพัื�นฐาน

   ๒) การปีระเมินระหว่่างเรียน ผู้้�เรียนไม่สามารถแสดงคว่ามร้� ที่ักษะกระบว่นการหรือำ

เจตคติ/คุณลักษณะที่ี�กำาหนดไว่�ตามมาตรฐานการเรียนร้�/ตัว่ชั้ี�ว่ัด

   ๓) ผู้ลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์์ และ/หรือำตำ�ากว่่าเกณฑ์์การปีระเมิน โดยผู้้�เรียนได�ระดับ

ผู้ลการเรียน “๐” ต�อำงจัดการสอำนซ่อำมเสริมก่อำนจะให�ผู้้�เรียนสอำบแก�ตัว่

   ๔) ผู้้�เรยีนมผีู้ลการเรยีนไม่ผู่้าน สามารถจัดสอำนซ่อำมเสรมิในภาคฤด้ร�อำน ที่ั�งนี�ให�อำย่้ใน

ดุลยพัินิจข้อำงสถานศึึกษา

หมวัดที� ๔ การเทียบโอนผลการเรียน
 ข้�อำ ๑๔ การเที่ียบโอำนผู้ลการเรียน เปี็นการนำาผู้ลการเรียนซึ�งเปี็นคว่ามร้� ที่ักษะ และปีระสบการณ์ข้อำง

ผู้้�เรียนทีี่�เกิดจากการศึึกษาในระบบ การศึึกษานอำกระบบ และการศึึกษาตามอัำธยาศัึย มาปีระเมินเปี็นส่ว่นหนึ�ง

ข้อำงการศึึกษาตามหลักส้ตรใดหลักส้ตรหนึ�ง

  แนว่การดำาเนินการเทีี่ยบโอำนผู้ลการเรียนให�เปี็นไปีตามระเบียบสถานศึึกษาว่่าด�ว่ยการเทีี่ยบ

โอำนผู้ลการเรียน ดังนี�

  ๑๔.๑ ผู้้�ข้อำเที่ียบโอำนต�อำงข้ึ�นที่ะเบียนเปี็นนักเรียนข้อำงสถานศึึกษา ที่ั�งนี�โดยผู้้�ข้อำเที่ียบโอำน 

จะต�อำงไม่เปี็นผู้้�ที่ี�กำาลังศึึกษาอำย้่ในระบบโดยสถานศึึกษาดังกล่าว่ดำาเนินการเที่ียบโอำนผู้ลการเรียน ในภาคเรียนแรก

ที่ี�ข้ึ�นที่ะเบียนเปี็นนักเรียน ยกเว่�นกรณีมีเหตุจำาเปี็น

  ๑๔.๒ จำานว่นสาระการเรยีนร้� รายว่ชิั้า จำานว่นหน่ว่ยกติที่ี�จะรับเที่ยีบโอำน และอำายขุ้อำงผู้ลการเรยีน

ที่ี�จะนำามาเทีี่ยบโอำน ให�อำย้่ในดุลพิันิจข้อำงคณะกรรมการบริหารหลักส้ตรและวิ่ชั้าการข้อำงสถานศึึกษา ที่ั�งนี�เมื�อำ

เที่ียบโอำนแล�ว่ต�อำงมีเว่ลาเรียนอำย้่ในสถานศึึกษาที่ี�จะรับเที่ียบโอำนไม่น�อำยกว่่า ๑ ภาคเรียน

  ๑๔.๓ การเที่ยีบโอำนผู้ลการเรียนให�ดำาเนนิการในรป้ีข้อำงคณะกรรมการการเที่ยีบโอำนผู้ลการเรยีน

จำานว่นไม่น�อำยกว่่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๕ คน

 ข้�อำ ๑๕ การเที่ียบโอำนให�ดำาเนินการดังนี�

  ๑๕.๑ การเที่ียบระดับการศึึกษา หมายถึงการนำาผู้ลการเรียน คว่ามร้�และปีระสบการณ์ที่ี�ได�

จากการศึึกษาตามอำัธยาศึัย และการศึึกษานอำกระบบ ไม่แบ่งระดับมาปีระเมินเพัื�อำเที่ียบเที่่าการศึึกษาระดับใด

ระดับหนึ�ง มี แนว่ที่างการเที่ียบระดับการศึึกษาดังนี�

   ๑) ผู้้�ข้อำเทีี่ยบระดับการศึึกษาจะต�อำงไม่เปี็นผู้้�ทีี่�กำาลังศึึกษาอำย้่ในสถานศึึกษาในระบบ 

หรือำสถานศึึกษานอำกระบบทีี่�จัดการศึึกษาเปี็นระบบเดียว่กันกับการศึึกษาในระบบ และเปี็นผู้้�สำาเร็จการศึึกษา 

ตามหลักส้ตรข้อำงกระที่รว่งศึึกษาธิการ ในระดับที่ี�ตำ�ากว่่าระดับการศึึกษาที่ี�ข้อำเที่ียบ ๑ ระดับ ผู้้�ไม่เคยมีวุ่ฒิการ

ศึึกษาใด ๆ จะข้อำเที่ียบระดับการศึึกษาได�ไม่เกินระดับปีระถมศึึกษา
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   ๒) ให�สถานศึึกษาซึ�งเปี็นที่ี�ที่ำาการเที่ียบระดับการศึึกษา ดำาเนินการเที่ียบระดับด�ว่ย

การปีระเมินคว่ามร้�คว่ามสามารถ และปีระสบการณ์ข้อำงผู้้�ข้อำเทีี่ยบระดับ ด�ว่ยวิ่ธีการทีี่�หลากหลายทัี่�งด�ว่ยการ

ที่ดสอำบ การปีระเมินแฟ้มผู้ลงาน การสังเกตพัฤติกรรมต่าง ๆ ให�ครอำบคลุมคุณลักษณะข้อำงผู้้�เรียนที่ั�งด�านพัุที่ธิ

พัิสัย จิตพัิสัย และที่ักษะพัิสัย ตามเกณฑ์์มาตรฐานข้อำงหลักส้ตรที่ี�ข้อำเที่ียบระดับ

   ๓) ผู้้�ผู้่านการปีระเมินจะได�รับหลักฐานแสดงผู้ลการปีระเมินเที่ียบระดับคว่ามร้�และ 

ใบปีระกาศึนียบัตรรับรอำงระดับคว่ามร้�ข้อำงกระที่รว่งศึึกษาธิการ

  ๑๕.๒ การเที่ียบโอำนผู้ลการเรียน หมายถึง การนำาผู้ลการเรียนซึ�งเปี็นคว่ามร้�ที่ักษะ และ

ปีระสบการณ์ข้อำงผู้้�เรยีนที่ี�เกิดจากการศึกึษาในระบบ การศึกึษานอำกระบบ การศึกึษาตามอำธัยาศึยั และผู้ลการศึกึษา 

จากต่างสถานศึึกษามาปีระเมนิเป็ีนส่ว่นหนึ�งข้อำงการศึึกษา ตามหลกัส้ตรใดหลกัส้ตรหนึ�งที่ี�กำาลงัศึกึษา มแีนว่การ

ดำาเนินการดังนี�

   ๑) คณะกรรมการบรหิารหลกัส้ตร และวิ่ชั้าการข้อำงสถานศึึกษากำาหนดจำานว่นรายวิ่ชั้า 

จำานว่นหน่ว่ยกิต ที่ี�สถานศึึกษาจำากัดให�ผู้้�เรียนสามารถข้อำเที่ียบโอำนได�ในการศึึกษาตามหลักส้ตรข้อำงสถานศึึกษา

แต่ละชั้่ว่งชั้ั�น ที่ั�งนี�ผู้้�เรียนจะต�อำงเหลือำรายว่ิชั้าที่ี�จะต�อำงศึึกษาในสถานศึึกษาอำีกอำย่างน�อำย ๑ ภาคเรียน พัร�อำมกับ

การกำาหนดแนว่ที่างและว่ิธีการเที่ียบโอำนที่ั�งกรณีเที่ียบโอำนผู้ลการเรียนเดิมที่ี�ผู้้ �เรียนศึึกษาก่อำนเข้�าศึึกษาใน 

สถานศึึกษา และกรณีเทีี่ยบโอำนผู้ลการเรยีนทีี่�ผู้้�เรยีนข้อำอำนญุาตไปีศึึกษาต่างสถานศึึกษา จะต�อำงจดัที่ำาเป็ีนระเบียบ

การเที่ียบโอำนผู้ลการเรียนข้อำงสถานศึึกษาให�สอำดคล�อำงกับกฎกระที่รว่งว่่าด�ว่ยการเที่ียบโอำนผู้ลการเรียนด�ว่ย

   ๒) สถานศึกึษาแต่งตั�งคณะกรรมการดำาเนนิการเที่ยีบโอำนผู้ลการเรยีนข้อำงสถานศึกึษา

ให�ปีฏิบัติหน�าที่ี�กำาหนดสาระ จัดสร�างเครื�อำงมือำ สำาหรับการเทีี่ยบโอำนผู้ลการเรียน และดำาเนินการเทีี่ยบโอำน 

ผู้ลการเรียน

   ๓) คณะกรรมการดำาเนินการเทีี่ยบโอำนผู้ลการเรียน ที่ำาการเทีี่ยบโอำนผู้ลการเรียน 

ให�ผู้้�เรียนในกรณีต่อำไปีนี�

   กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิม ที่ี�เรียนศึึกษามาก่อำนเข้�าศึึกษาในสถานศึึกษา 

ให�ดำาเนินการดังนี�

   ๑) ให�ดำาเนินการให�เสร็จในภาคเรียนแรกที่ี�ผู้้�เรียนเข้�าศึึกษาในสถานศึึกษา

   ๒) ให�เที่ียบโอำนผู้ลการเรียนเปี็นรายว่ิชั้า

   ๓) ผู้้�เรยีนยื�นคำาร�อำงเป็ีนลายลกัษณ์อำกัษรข้อำเที่ยีบคว่ามร้�ตามรายว่ชิั้าในหลกัสต้รข้อำง

สถานศึึกษา ตามจำานว่นรายว่ิชั้าที่ี�สถานศึึกษากำาหนดไว่�ในระเบียบการเทีี่ยบโอำนผู้ลการเรียนข้อำงสถานศึึกษา 

ให�ผู้้�เรียนยื�นคำาร�อำง พัร�อำมเอำกสารหลักส้ตรที่ี�นำามาข้อำเที่ียบ และเอำกสารการศึึกษาที่ี�ได�รับมา (ถ�าผู้้�เรียนมี)

   ๔) คณะกรรมการดำาเนินการเที่ียบโอำนผู้ลการเรียนพัิจารณาหลักส้ตรและหลักฐาน

เอำกสารเดิมข้อำงผู้้�เรียน เพืั�อำเปีรียบเทีี่ยบหลักส้ตรที่ี�เรียนมากับหลักส้ตรข้อำงสถานศึึกษาในรายวิ่ชั้าที่ี�ข้อำเที่ียบ  

ถ�ามีจุดปีระสงค์และเนื�อำหาสาระตรงกันไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ ๖๐ ให�รับเที่ียบโอำนได� และให�ได�ระดับผู้ลการเรียน

ตามที่ี�ได�มาในกรณีที่ี�ผู้้�เรียนย�ายสถานศึึกษา แต่ถ�าเปี็นกรณีเที่ียบโอำนผู้ลการเรียนจากสถานศึึกษาต่างระบบ  
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ให�คณะกรรมการดำาเนนิการเทีี่ยบโอำนพัจิารณาว่่าคว่รยอำมรบัผู้ลการเรยีนเดมิหรอืำไม่ ถ�าไม่ยอำมรบักต็�อำงปีระเมนิ

ให�ใหม่ด�ว่ยว่ิธีการต่าง ๆ ที่ี�เหมาะสม

   ๕) คณะกรรมการดำาเนินการเทีี่ยบโอำนผู้ลการเรียน จัดให�มีการปีระเมินคว่ามร้� 

คว่ามสามารถ และปีระสบการณ์ข้อำงผู้้�เรียนใหม่ ตามตัว่ชีั้�ว่ัดข้อำงรายว่ิชั้าที่ี�ผู้้�เรียนข้อำเทีี่ยบในกรณีทีี่�ผู้้�เรียนไม่มี

เอำกสาร หลักฐานการศึกึษาเดิมมาแสดง หรอืำหลกัสต้รที่ี�ผู้้�เรยีนนำามาข้อำเที่ยีบโอำนมคีว่ามสอำดคล�อำงกบัตวั่ชั้ี�ว่ดัและ

เนื�อำหาสาระข้อำงหลกัสต้รทีี่�ข้อำเที่ยีบไม่ถงึร�อำยละ ๖๐ ผู้้�เรยีนที่ี�ผู่้านการปีระเมนิจะได�รบัการเทีี่ยบโอำนผู้ลการเรยีน

ได� โดยได�ระดับผู้ลการเรียนตามที่ี�ปีระเมินได� ส่ว่นผู้้�ที่ี�ไม่ผู้่านการปีระเมินจะไม่ได�รับการเที่ียบโอำนผู้ลการเรียน

   กรณีผู้้�เรียนข้อำอำนุญาตไปีศึึกษารายวิ่ชั้าใดรายวิ่ชั้าหนึ�ง ต่างสถานศึึกษาหรือำข้อำศึึกษา

ด�ว่ยตนเอำงให�ดำาเนินการดังนี�

   ๑) ให�ดำาเนินการโดยผู้้�เรียนยื�นคำาร�อำงไปีศึึกษาต่างสถานที่ี�หรือำต่างร้ปีแบบต่อำคณะ

กรรมการเที่ียบโอำนผู้ลการเรียน ซึ�งจะพัิจารณาผู้ลการเรียนและคว่ามจำาเปี็นข้อำงผู้้�เรียนตามระเบียบการจัด 

การศึึกษา ๓ ร้ปีแบบ ข้อำงสถานศึึกษาที่ี�จะจัดการศึึกษาในระบบ

   ๒) รายว่ิชั้าที่ี�ผู้้�เรียนข้อำไปีศึึกษาต่างสถานที่ี� หรือำต่างร้ปีแบบต�อำงมีจุดปีระสงค์และ

เนื�อำหาสาระสอำดคล�อำงกับรายว่ิชั้าในหลักส้ตรข้อำงสถานศึึกษาที่ี�จะนำามาเที่ียบโอำนไม่น�อำยกว่่า

ร�อำยละ ๖๐

   ๓) กรณีผู้้�เรียนข้อำไปีศึึกษาต่างสถานศึึกษาหรือำระบบที่ี�มีสถานศึึกษาจัดการเรียน 

การสอำนแน่นอำน ถ�าเหน็คว่รอำนญุาตให�ไปีเรยีนได�ให�มกีารปีระสานงาน เรื�อำงการจดัการเรยีนการสอำน การปีระเมนิ

ผู้ล และการรับโอำนผู้ลการเรียนก่อำน เมื�อำได�ตกลงร่ว่มกันเรียบร�อำยแล�ว่จึงจะอำนุญาตเมื�อำศึึกษาสำาเร็จ ให�รับโอำน

ผู้ลการเรียนได�ที่ันที่ี

   ๔) กรณีผู้้�เรียนข้อำอำนุญาตศึึกษาด�ว่ยตนเอำง หรอืำศึึกษาในสถานศึึกษาทีี่�ไม่สามารถตดิต่อำ

ปีระสานได� ถ�าคณะกรรมการพิัจารณาคว่ามจำาเปี็นแล�ว่ เห็นคว่รอำนุญาต เมื�อำผู้้�เรียนมารายงานผู้ลการเรียน  

ให�คณะกรรมการดำาเนินการเทีี่ยบโอำนผู้ลการเรียนที่ำาการเทีี่ยบโอำนผู้ลการเรียนให�ผู้้�เรียน เชั้่นเดียว่กันกรณ ี

การเที่ียบโอำนผู้ลการเรียนเดิมที่ี�ผู้้�เรียนศึึกษามาก่อำนเข้�าศึึกษาในสถานศึึกษา

   ๕) คณะกรรมการดำาเนินการเที่ียบโอำนผู้ลการเรียน รายงานผู้ลการเที่ียบโอำนให� 

คณะกรรมการบรหิารหลกัส้ตรและวิ่ชั้าการข้อำงสถานศึกึษาให�คว่ามเหน็ชั้อำบ และเสนอำผู้้�บรหิารสถานศึึกษาอำนมุตัิ

ผู้ลการเที่ียบโอำนผู้ลการเรียน

หมวัดที� ๕ เอกสารหลักฐานการศึึกษา
 ข้�อำ ๑๖ ให�สถานศึึกษาจัดให�มีเอำกสารหลักฐานการปีระเมินผู้ลการเรียนต่าง ๆ ดังนี�

  ๑๖.๑ ระเบียนแสดงผู้ลการเรียน (Transcript) (ปีพั. ๑) เปี็นเอำกสารบันที่ึกผู้ลการเรียนข้อำง 

ผู้้�เรียนตามสาระการเรียนร้�กลุ่มว่ิชั้าและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ี�ได�เรียนในแต่ละชั้ั�นข้อำงหลักส้ตรการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน
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เพัื�อำให�เป็ีนหลักฐานแสดงสถานภาพัและคว่ามสำาเรจ็ในการศึกึษาข้อำงผู้้�เรยีนแต่ละคนใชั้�เป็ีนหลกัฐานในการสมคัร

เข้�าศึึกษาต่อำที่ำางานหรือำดำาเนินการในเรื�อำงอำื�นที่ี�เกี�ยว่ข้�อำง

  ๑๖.๒ หลักฐานแสดงวุ่ฒิการศึึกษา (ใบปีระกาศึนียบัตร) (ปีพั. ๒) เปี็นเอำกสารที่ี�สถานศึึกษา

อำอำกให�กับผู้้�สำาเร็จการศึึกษาและรับรอำงวุ่ฒิการศึึกษาข้อำงผู้้�เรียน ให�ผู้้�เรียนนำาไปีใชั้�เปี็นหลักฐานแสดงระดับ 

วุ่ฒิการศึึกษาข้อำงตน

  ๑๖.๓ แบบรายงานผู้้�สำาเร็จการศึึกษา (ปีพั.๓) เปี็นแบบรายงานรายชืั้�อำข้�อำม้ลข้อำงผู้้�สำาเร็จ 

การศึึกษาภาคบังคับหลักส้ตรการศึึกษาขั้�นพืั�นฐาน เพืั�อำใชั้�เปี็นหลักฐานสำาหรับตรว่จสอำบยืนยันและรับรอำง 

คว่ามสำาเร็จและวุ่ฒิการศึึกษาข้อำงผู้้�สำาเร็จการศึึกษาแต่ละคน ต่อำเข้ตพัื�นที่ี�การศึึกษาและกระที่รว่งศึึกษาธิการ

  ๑๖.๔ แบบแสดงผู้ลการพััฒนาคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ (ปีพั.๔) เปี็นเอำกสารรายงาน

พััฒนาการด�านคุณลักษณะข้อำงผู้้�เรียนเกี�ยว่กับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัำนพัึงปีระสงค์ 

ที่ี�สถานศึกึษากำาหนดข้ึ�นเพืั�อำพัฒันาผู้้�เรยีนเป็ีนพิัเศึษ เพืั�อำการแก�ปัีญหาหรอืำสร�างเอำกลกัษณ์ให�ผู้้�เรยีนตามวิ่สยัที่ศัึน์

ข้อำงสถานศึึกษา เปี็นการรายงานผู้ลการปีระเมินทีี่�แสดงถึงสภาพัหรือำระดับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  

หรือำคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ข้อำงผู้้�เรียนในแต่ละชั้ั�น สถานศึึกษาต�อำงจัดที่ำาเอำกสารนี�ให�ผู้้�เรียนทีุ่ก ๆ คน คว่บค้่

กับระเบียนแสดงผู้ลการเรียนข้อำงผู้้�เรียน เพืั�อำนำาไปีใชั้�เปี็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะข้อำงผู้้�เรียนเพืั�อำปีระกอำบ 

ในการสมัครศึึกษาต่อำหรือำสมัครที่ำางาน

  ๑๖.๕ แบบแสดงผู้ลการพััฒนาคณุภาพัข้อำงผู้้�เรียน (ปีพั. ๕) เป็ีนเอำกสารสำาหรบัผู้้�สอำนใชั้�บนัที่กึ

เว่ลาเรยีน ข้�อำมล้ผู้ลการว่ดัและปีระเมนิผู้ลการเรยีน ข้�อำมล้การพัฒันาคณุลกัษณะอำนัพังึปีระสงค์ข้อำงผู้้�เรยีนแต่ละ

คนที่ี�เรยีนในห�อำงเรยีนกลุม่เดยีว่กนั เพัื�อำใชั้�เป็ีนข้�อำมล้ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอำน ปีรบัปีรงุ แก�ไข้ ส่งเสรมิ 

และตดัสนิผู้ลการเรยีนข้อำงผู้้�เรยีน รว่มที่ั�งใชั้�เป็ีนหลกัฐานสำาหรบัตรว่จสอำบ ยนืยนั สภาพัการเรยีน การมส่ีว่นร่ว่ม

ในกิจกรรมต่าง ๆ และผู้ลสัมฤที่ธิ์ข้อำงผู้้�เรียนแต่ละคน

  ๑๖.๖ แบบรายงานผู้ลการพัฒันาคณุภาพัผู้้�เรยีนรายบคุคล (ปีพั. ๖) เป็ีนเอำกสารสำาหรบับนัที่กึ

ข้�อำม้ลเกี�ยว่กับผู้ลการเรียน พััฒนาการในด�านต่าง ๆ และข้�อำม้ลอำื�น ๆ ข้อำงผู้้�เรียน

  ๑๖.๗ ใบรับรอำงผู้ลการศึึกษา (ปีพั. ๗) เปี็นเอำกสารที่ี�สถานศึึกษาอำอำกให�ผู้้�เรียนเปี็นการเฉพัาะกจิ

เพัื�อำรับรอำงสถานภาพัที่างการศึึกษาข้อำงผู้้�เรียนเปี็นการชัั้�ว่คราว่ ที่ั�งกรณีผู้้�เรียนยังไม่สำาเร็จการศึึกษาและสำาเร็จ

การศึึกษาแล�ว่

  ๑๖.๘ ระเบยีนสะสม (ปีพั. ๘) เป็ีนเอำกสารสำาหรบับนัทึี่กข้�อำม้ลเกี�ยว่กบัพััฒนาการและผู้ลงาน

ด�านต่าง ข้อำงผู้้�เรียนที่ั�งที่ี�สถานศึึกษาและที่ี�บ�าน เพัื�อำปีระโยชั้น์ในการแนะแนว่ผู้้�เรียนในทีุ่ก ๆ ด�าน

  ๑๖.๙ สมุดบันที่ึกผู้ลการเรียน (ปีพั. ๙) เปี็นสมุดบันที่ึกผู้ลการเรียนร้�ที่ี�สถานศึึกษาจัดที่ำาข้ึ�น

เพัื�อำบันที่ึกรายการรายว่ิชั้าต่าง ๆ ที่ี�ผู้้�เรียนจะต�อำงเรียนในแต่ละชั้ั�น ตามโครงสร�างหลักส้ตรข้อำงสถานศึึกษา  

พัร�อำมด�ว่ยผู้ลการปีระเมนิการเรยีนข้อำงแต่ละรายว่ชิั้า และสถานศึกึษาอำอำกให�ผู้้�เรยีนสำาหรบัใชั้�ศึกึษาและนำาแสดง

ให�บุคคลหรือำหน่ว่ยงานที่ี�สนใจได�ที่ราบโครงสร�างหลักส้ตรและรายละเอำียดข้อำงรายว่ิชั้าต่าง ๆ ข้อำงสถานศึึกษา 



TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN  UDONTHANI

45

โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN
UDONTHANI

พัร�อำมด�ว่ยผู้ลการเรียนข้อำงผู้้�เรียนจากการเรียนแต่ละรายว่ิชั้า กรณีที่ี�ผู้้�เรียนย�ายสถานศึึกษา ข้�อำม้ลในสมุดบันที่ึก

ผู้ลการเรียนร้�จะเปี็นปีระโยชั้น์ในการนำาไปีใชั้�เปี็นข้�อำม้ลในการเที่ียบโอำนผู้ลการเรียนจากสถานศึึกษาเดิมไปีเปี็น

ผู้ลการเรียนตามหลักส้ตรข้อำงสถานศึึกษาใหม่

หมวัดที� ๖ บทเฉพาะกาล
 ข้�อำ ๑๗ ในกรณีนักเรียนที่ี�เรียนตามหลักส้ตรการศึึกษาขั้�นพัื�นฐาน พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๔๔ ซึ�งคว่รจะจบ

หลกัสต้รในปีีการศึกึษา ๒๕๕๓ หรือำก่อำนปีีการศึกึษา ๒๕๕๓ แต่ไม่สามารถจบหลกัสต้รได�ตามกำาหนดให�ใชั้�ระเบยีบ

ฉบับนี�

 ข้�อำ ๑๘ ให�ปีระธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสต้รและว่ชิั้าการข้อำงสถานศึกึษารักษาการให�เป็ีนไปีตาม

ระเบียบนี�

 ข้�อำ ๑๙ กรณีมีการเปีลี�ยนแปีลงแก�ไข้ ให�เสนอำคณะกรรมการการศึึกษาข้ั�นพืั�นฐานอำนุมัติและให�คว่าม

เห็นชั้อำบก่อำนนำาไปีใชั้�

  ปีระกาศึ ณ ว่ันที่ี� ๑ เดือำน พัฤษภาคม พั.ศึ. ๒๕๖๒

  

นายอนันต์ศึักดิ์  ภ่พลผัน

ผ่้อำานวัยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
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แนวปฏิิบััติการวัดและประเมินผู้ลการเรียนร่�
ตามหลักส่ตรสถานศึึกษา โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี

พัุทัธศึักราชี ๒๕๕๑ (พั.ศึ. ๒๕๕๙)

  ส่ว่นที่ี� ๑ การปีระเมินผู้ลการเรียนร้� ๘ กลุ่มสาระ

  ส่ว่นที่ี� ๒  การปีระเมินกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน

  ส่ว่นที่ี� ๓  การปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์

  ส่ว่นที่ี� ๔ การปีระเมินการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน

  ส่ว่นที่ี� ๕  เกณฑ์์การตัดสินการเลื�อำนชั้ั�น และจบหลักส้ตร

  ส่ว่นที่ี� ๖ การปีระเมินผู้ลสัมฤที่ธิ์ที่างการเรียนระดับชั้าติ

  แนวัปีฏิบัติการวััดและปีระเมินผลการเรียนร่้
 เปี้าหมายสำาคัญข้อำงการปีระเมินผู้ลการเรียนหลักส้ตรสถานศึึกษาตามแนว่ที่างหลักส้ตรแกนกลาง 

การศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๕๑ คือำ เพัื�อำนำาผู้ลการปีระเมินไปีพััฒนาผู้้�เรียนให�บรรลุมาตรฐานการเรียนร้�

ในแต่ละรายว่ิชั้า ข้อำงกลุ่มสาระการเรียนร้�ต่าง ๆ  โดยการนำาผู้ลการปีระเมินไปีใชั้�เปี็นข้�อำม้ลในการปีรับปีรุง แก�ไข้ 

ส่งเสริมการเรียนร้�และพััฒนาการข้อำงผู้้�เรียนโดยตรง นำาผู้ลไปีปีรับปีรุงแก�ไข้ผู้ลการจัด กระบว่นการเรียนร้�ให�มี

ปีระสทิี่ธภิาพัยิ�งขึ้�น รว่มทัี่�งนำาไปีใชั้�ในการพิัจารณาตดัสนิคว่ามสำาเรจ็ที่างการศึึกษาข้อำงผู้้�เรยีน ตลอำดจนคว่ามสำาเรจ็

ข้อำงผู้้�สอำนอำีกด�ว่ย

 การว่ัดและปีระเมินผู้ลการเรียนร้�ตามหลักส้ตรการศึึกษาข้อำงสถานศึึกษา โรงเรียนเตรียมอำุดมศึึกษา

พััฒนาการ อำุดรธานีปีระกอำบด�ว่ย

ส่วันที� ๑ การปีระเมินผลการเรียนร่้ตามกลุ่มสาระการเรียนร่้ ๘ กลุ่ม
 การปีระเมินผู้ลการเรียนร้�ตามกลุ่มสาระการเรียนร้�ที่ั�ง ๘ กลุ่ม โรงเรียนได�ดำาเนินการปีระเมินผู้ล 

ในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อำไปีนี�

 ๑. การปีระเมินผลก่อนเรียน

การปีระเมนิผู้ลก่อำนเรยีน กำาหนดให�คร้ผู้้�สอำนในแต่ละรายวิ่ชั้าทุี่กกลุม่สาระการเรยีนร้�ทีี่�ต�อำงปีระเมนิผู้ลก่อำนเรยีน 

เพัื�อำหาสารสนเที่ศึข้อำงผู้้�เรียนในเบื�อำงต�น สำาหรับนำาไปีจัดกระบว่นการเรียนร้�ให�สอำดคล�อำงกับพัื�นฐานข้อำงผู้้�เรียน 

ตามแนว่ที่างการจัดกระบว่นการเรียนร้�ที่ี�เน�นผู้้�เรียนเปี็นสำาคัญ แต่จะไม่นำาผู้ลการปีระเมินนี�ไปีใชั้�ในการพัิจารณา

ตัดสินผู้ลการเรียน การปีระเมินผู้ลก่อำนเรียนปีระกอำบด�ว่ยการปีระเมินดังต่อำไปีนี�
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  ๑.๑ การปีระเมินควัามพร้อมและพื�นฐานของผ่้เรียน

   เปี็นการตรว่จสอำบคว่ามร้� ที่ักษะ และคว่ามพัร�อำมต่าง ๆ ข้อำงผู้้�เรียนทีี่�เปี็นพืั�นฐานข้อำง 

เรื�อำงใหม่ ๆ ที่ี�ผู้้�เรียนต�อำงเรียนโดยใชั้�ว่ิธีการที่ี�เหมาะสม เพัื�อำจะได�ที่ราบว่่าผู้้�เรียนมีคว่ามพัร�อำมและพัื�นฐานที่ี�จะ

เรียนทีุ่กคนหรือำไม่ แล�ว่นำาผู้ลการปีระเมินมาปีรับปีรุง ซ่อำมเสริม หรือำเตรียมผู้้�เรียนให�มีคว่ามพัร�อำมและพัื�นฐาน

พัอำเพัยีงที่กุคนซึ�งจะช่ั้ว่ยให�ผู้้�เรยีนปีระสบคว่ามสำาเรจ็ในการเรยีนได�เป็ีนอำย่างด ีการปีระเมนิพัื�นฐานและคว่ามพัร�อำม 

ข้อำงผู้้�เรียนก่อำนเรียน จึงมีคว่ามสำาคัญและจำาเปี็นที่ี�ผู้้ �สอำนทีุ่กคนจะต�อำงดำาเนินการ เพัื�อำเตรียมผู้้�เรียนให�ม ี

คว่ามพัร�อำมในการเรียนทีุ่กครั�งจะที่ำาให�การเรียนการสอำนเปี็นไปีอำย่างมีปีระสิที่ธิภาพั และสามารถคาดหวั่ง 

คว่ามสำาเร็จได�อำย่างแน่นอำน

   การปีระเมินคว่ามพัร�อำมและพัื�นฐานข้อำงผู้้�เรียนก่อำนเรียนมีแนว่ปีฏิบัติดังนี�

   ๑) ว่ิเคราะห์คว่ามร้�และที่ักษะที่ี�เปี็นพัื�นฐานก่อำนเรียน

   ๒) เลอืำกว่ธิกีารและจดัที่ำาเครื�อำงมือำสำาหรบัปีระเมินคว่ามร้� และที่กัษะพัื�นฐานอำย่างเหมาะสม

และมีปีระสิที่ธิภาพั

   ๓) ดำาเนินการปีระเมินคว่ามร้�และที่ักษะพัื�นฐานข้อำงผู้้�เรียน

   ๔) นำาผู้ลการปีระเมนิไปีดำาเนินการปีรบัปีรงุผู้้�เรยีนให�มคีว่ามร้�และที่กัษะพัื�นฐานอำย่างพัอำเพัยีง

ก่อำนดำาเนินการสอำน

   ๕) จัดการเรียนการสอำนในเรื�อำงที่ี�จัดเตรียมไว่�

  ๑.๒ การปีระเมินควัามรอบร่้ในเรื�องที�จะเรียนก่อนการเรียน

   เปี็นการปีระเมินผู้้�เรียนในเรื�อำงที่ี�จะที่ำาการสอำน เพัื�อำตรว่จสอำบว่่าผู้้�เรียนมีคว่ามร้�และที่ักษะ

ในเรื�อำงที่ี�จะเรียนนั�นมากน�อำยเพัียงไร เพัื�อำนำาไปีเปี็นข้�อำม้ลเบื�อำงต�นข้อำงผู้้�เรียนแต่ละคนว่่า เริ�มต�นเรียนเรื�อำงนั�น ๆ 

โดยมีคว่ามร้�เดิมอำย้่เที่่าไรเพัื�อำจะได�นำาไปีเปีรียบเที่ียบกับผู้ลการเรียนภายหลัง การเข้�าร่ว่มกิจกรรมการเรียน 

ตามแผู้นการเรียนร้�แล�ว่ ว่่าเกิดพััฒนาการหรือำเกิดการเรียนร้�เพัิ�มข้ึ�นหรือำไม่เพัียงไร ซึ�งจะที่ำาให�ที่ราบถึงศึักยภาพั

ในการเรียนร้�ข้อำงผู้้�เรียน และปีระสิที่ธิภาพัในการจัดกิจกรรมการเรียน ซึ�งจะใชั้�เปี็นปีระโยชั้น์ในการสนอำงตอำบ

การเรียนร้�ข้อำงผู้้�เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มต่อำไปี แต่ปีระโยชั้น์ที่ี�เกิดข้ึ�นในเบื�อำงต�นข้อำงการปีระเมินผู้ลก่อำนเรียน  

ก็คือำผู้้�สอำนสามารถนำาผู้ลการปีระเมินไปีใชั้�เปี็นข้�อำม้ลในการจัดเตรียม ว่ิธีการจัดกิจกรรมการเรียนให�สอำดคล�อำง

กับคว่ามร้�เดิมข้อำงผู้้�เรียนว่่าต�อำงจัดอำย่างเข้�มข้�นหรือำมากน�อำยเพัียงไร จึงจะที่ำาให�แผู้นการเรียนร้�มีปีระสิที่ธิภาพั 

สามารถที่ำาให�ผู้้�เรียนเกิดการเรียนร้�และพััฒนาการต่าง ๆ  ตามตัว่ชั้ี�ว่ัดด�ว่ยกันทีุ่กคน ในข้ณะที่ี�ไม่ที่ำาให�ผู้้�เรียนมีพัื�น

คว่ามร้�เดิมอำย้่แล�ว่เกิดคว่ามร้�สึกเบื�อำหน่าย และเสียเว่ลาเรียนในสิ�งที่ี�ตนร้�แล�ว่ การปีระเมินคว่ามรอำบร้�ก่อำนเรียน

มีข้ั�นตอำนการปีฏิบัติเหมือำนกับการปีระเมินคว่ามพัร�อำมและพืั�นฐานข้อำงผู้้�เรียนต่างกันเฉพัาะคว่ามร้� ที่ักษะทีี่�จะ

ปีระเมินเที่่านั�น

 ๒. การปีระเมินระหวั่างเรียน

  การปีระเมินระหว่่างเรยีนเป็ีนการปีระเมนิที่ี�มุง่ตรว่จสอำบพัฒันาการข้อำงผู้้�เรยีนว่่าบรรลจุดุปีระสงค์

การเรียนร้�ตามแผู้นการจัดการเรียนร้�ทีี่�คร้ได�ว่างแผู้นไว่�หรือำไม่ เพืั�อำนำาสารสนเที่ศึทีี่�ได�จากการปีระเมินไปีส้่ 

การปีรับปีรุงแก�ไข้ข้�อำบกพัร่อำงข้อำงผู้้�เรียน และส่งเสริมผู้้�เรียนให�มีคว่ามร้�คว่ามสามารถและเกิดพััฒนาการส้งสุด

ตามศึักยภาพั
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  การปีระเมินผู้ลระหว่่างเรียนมีแนว่ที่างในการปีฏิบัติตามข้ั�นตอำน ดังนี�

  ๒.๑ วัางแผนการเรียนร่้และการปีระเมินผลระหวั่างเรียน ผู้้�สอำนจัดที่ำาแผู้นการเรียนร้� กำาหนด

แนว่ที่างการปีระเมนิผู้ลให�สอำดคล�อำงกบัตวั่ชั้ี�ว่ดั ซึ�งในแผู้นการเรยีนร้�จะระบภุาระงานที่ี�จะที่ำาให�ผู้้�เรยีนบรรลตุาม

ตัว่ชั้ี�ว่ัดอำย่างเหมาะสม

  ๒.๒ เลือกวัธิกีารปีระเมินที�สอดคล้องกบัภาระงานหรือกจิกรรมหลกัที�กำาหนดให้ผ่เ้รยีนปีฏบิตัิ 

ที่ั�งนี�ว่ิธีการปีระเมินที่ี�เหมาะสมอำย่างยิ�งสำาหรับการปีระเมินระหว่่างเรียน ได�แก่ การปีระเมินจากสิ�งที่ี�ผู้้�เรียนได�

แสดงให�เห็นว่่ามีคว่ามร้� ที่ักษะ และคว่ามสามารถ ตลอำดจนมีคุณลักษณะที่ี�พัึงปีระสงค์อำันเปี็นผู้ลจากการเรียนร้� 

ตามที่ี�ผู้้�สอำนได�จดักระบว่นการเรยีนร้�ให�ว่ธิกีารปีระเมนิที่ี�ผู้้�สอำนสามารถเลอืำกใชั้�ในการปีระเมนิระหว่่างเรยีน มดีงันี�

   ๑) การปีระเมินด้วัยการสื�อสารส่วันบุคคล ได้แก่

     (๑) การถามตอำบระหว่่างที่ำากิจกรรมการเรียน

    (๒) การพับปีะสนที่นาพั้ดคุยกับผู้้�เรียน

    (๓) การพับปีะสนที่นาพั้ดคุยกับผู้้�เกี�ยว่ข้�อำงกับผู้้�เรียน

    (๔) การสอำบปีากเปีล่าเพัื�อำปีระเมินคว่ามร้� คว่ามเข้�าใจ และที่ัศึนคติ

    (๕) การอำ่านบันที่ึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ข้อำงผู้้�เรียน

    (๖) การตรว่จแบบฝึกหัดและการบ�าน พัร�อำมให�ข้�อำม้ลปี้อำนกลับ

   ๒) การปีระเมินจากการปีฏิบัติ (Performance Assessment)

     เป็ีนว่ธิกีารปีระเมนิงานหรือำกิจกรรมที่ี�ผู้้�สอำนมอำบหมายให�ผู้้�เรยีนปีฏบัิตเิพัื�อำให�ได�ข้�อำมล้

สารสนเที่ศึว่่า ผู้้�เรียนเกิดการเรียนร้�มากน�อำยเพัียงใด

    การปีระเมินการปีฏิบัติผู้้�สอำนต�อำงเตรียมการในสิ�งสำาคัญ ๒ ปีระการ คือำ

    (๑) ภาระงานหรือำกิจกรรมที่ี�จะให�ผู้้�เรียนปีฏิบัติ (Tasks)

    (๒) เกณฑ์์การให�คะแนน (Rubrics)

    ว่ิธีการปีระเมินการปีฏิบัติจะเปี็นไปีตามลักษณะงาน ดังนี�

    ก. ภาระงานหรือำกจิกรรมทีี่�ผู้้�สอำนกำาหนดให�ผู้้�เรยีนที่ำาเป็ีนรายบุคคล/กลุม่ จะปีระเมิน

ว่ิธีการที่ำางานตามข้ั�นตอำนและผู้ลงานข้อำงผู้้�เรียน

    ข้. ภาระงานหรือำกิจกรรมที่ี�ผู้้�เรียนปีฏิบัติเปี็นปีกติในชั้ีว่ิตปีระจำาว่ันจะปีระเมินด�ว่ย

ว่ิธีการสังเกต จดบันที่ึกเหตุการณ์เกี�ยว่กับผู้้�เรียน

    ค. การสาธิต ได�แก่ การให�ผู้้�เรียนแสดงหรือำปีฏิบัติกิจกรรมตามทีี่�กำาหนด เชั้่น  

การใชั้�เครื�อำงมือำปีฏิบัติงาน การที่ำากายบริหาร การเล่นดนตรี จะปีระเมินวิ่ธีการและข้ั�นตอำนในการสาธิตข้อำง 

ผู้้�เรียนด�ว่ยว่ิธีการสังเกต

    ง. การที่ำาโครงงาน การจัดการเรียนร้�ตามหลักส้ตรการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน กำาหนด 

ให�ผู้้�สอำนต�อำงมอำบหมายให�ผู้้�เรยีนได�ปีฏบิติัโครงงานอำย่างน�อำย ๑ โครงงานในที่กุช่ั้ว่งชั้ั�น ดงันั�นผู้้�สอำนจงึต�อำงกำาหนด

ภาระงานในลักษณะข้อำงโครงงานให�ผู้้�เรียนปีฏิบัติในร้ปีแบบหนึ�ง ใน ๔ ร้ปีแบบต่อำไปีนี�
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     (๑) โครงงานสำารว่จ

     (๒) โครงงานสิ�งปีระดิษฐ์

     (๓) โครงงานแก�ปีัญหาหรือำการที่ดลอำงศึึกษาค�นคว่�า

     (๔) โครงงานอำาชั้ีพั

    ว่ิธีการปีระเมินผู้ลโครงงาน ใชั้�การปีระเมิน ๓ ระยะ คือำ

    ๑) ระยะก่อำนที่ำาโครงงาน โดยปีระเมินคว่ามพัร�อำมด�านการเตรียมการ และคว่าม 

เปี็นไปีได�ในการปีฏิบัติงาน

    ๒) ระยะที่ำาโครงงาน โดยปีระเมินการปีฏิบัติจริงตามแผู้น ว่ิธีการและข้ั�นตอำนกำาหนดไว่� 

และการปีรับปีรุงงานระหว่่างปีฏิบัติงาน

    ๓) ระยะสิ�นสดุการที่ำาโครงงาน โดยปีระเมนิผู้ลงานและวิ่ธีการนำาเสนอำผู้ลการดำาเนนิโครงงาน

    การกำาหนดให�ผู้้�เรียนที่ำาโครงงาน สามารถที่ำาได� ๓ แบบ คือำ

    ๑) โครงงานรายบุคคล เปีิดโอำกาสให�ผู้้�เรียนได�เลือำกปีฏิบัติงานตามคว่ามสามารถ 

คว่ามถนัด และคว่ามสนใจ

    ๒) โครงงานกลุ่ม เปี็นการที่ำาโครงงานข้นาดใหญ่และซับซ�อำนต�อำงให�ผู้้ �เรียนทีี่�มี 

คว่ามสามารถต่างกันหลายด�านชั้่ว่ยกันที่ำา การปีระเมินโครงงานคว่รเน�นการปีระเมินกระบว่นการกลุ่ม

    ๓) โครงงานผู้สมระหว่่างรายบคุคลกบักลุม่ เป็ีนโครงงานที่ี�ผู้้�เรยีนที่ำาร่ว่มกนั แต่เมื�อำ

เสร็จงานแล�ว่ให�แต่ละคนรายงานผู้ลด�ว่ยตนเอำง โดยไม่ต�อำงได�รับการชั้่ว่ยเหลือำจากสมาชั้ิกในกลุ่ม

    ในการปีระเมินการปีฏิบัติงานดังกล่าว่มาข้�างต�น ผู้้�สอำนจำาเปี็นต�อำงสร�างเครื�อำงมือำ 

เพัื�อำใชั้�ปีระกอำบการปีระเมินการปีฏิบัติ เชั้่น

     แบบวั่ดภาคปีฏิบัติ

     แบบสังเกตพัฤติกรรม

     แบบตรว่จสอำบรายการ

     เกณฑ์์การให�คะแนน (Rubrics)

    เปี็นต�น

   ๓) การปีระเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)

    การปีระเมนิสภาพัจรงิ เป็ีนการปีระเมนิจากการปีฏบิตังิานหรอืำกจิกรรมอำย่างใดอำย่างหนึ�ง 

โดยงานหรือำกจิกรรมทีี่�มอำบหมายให�ผู้้�เรยีนปีฏบิตัจิะเป็ีนงาน หรอืำสถานการณ์ทีี่�เป็ีนจรงิ (Real life) หรือำใกล�เคยีง

กับชั้ีว่ิตจริง จึงเปี็นงานที่ี�มีสถานการณ์ซับซ�อำน (Complexity) และเปี็นอำงค์รว่ม (Holistic) มากกว่่างานปีฏิบัติ

ในกิจกรรมการเรียนที่ั�ว่ไปี

    วิ่ธีการปีระเมินสภาพัจริงไม่มคีว่ามแตกต่างจากการปีฏิบตั ิ(Performance Assessment) 

เพัียงแต่อำาจมีคว่ามยุ่งยากในการปีระเมินมากกว่่า เนื�อำงจากเปี็นสถานการณ์จริง หรือำต�อำงจัดสถานการณ์ให�ใกล�จริง 

แต่จะเกิดปีระโยชั้น์กับผู้้�เรียนมาก เพัราะจะที่ำาให�ที่ราบคว่ามสามารถที่ี�แที่�จรงิข้อำงผู้้�เรยีนว่่า มจีดุเด่นและข้�อำบกพัร่อำง

ในเรื�อำงใด อำันจะนำาไปีส้่การแก�ไข้ที่ี�ตรงปีระเด็นที่ี�สุด
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   ๔) การปีระเมินด้วัยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment)

    การปีระเมินด�ว่ยแฟ้มสะสมงาน เปี็นว่ิธีการปีระเมินที่ี�ชั้่ว่ยส่งเสริมให�การปีระเมินตาม

สภาพัจริงมคีว่ามสมบ้รณ์สะที่�อำนศัึกยภาพัทีี่�แที่�จรงิข้อำงผู้้�เรยีนมากขึ้�น โดยการให�ผู้้�เรยีนได�เกบ็รว่บรว่ม (Collect) 

ผู้ลงานจากการปีฏบิตัจิรงิทัี่�งในชัั้�นเรยีนหรอืำในชีั้ว่ติจรงิทีี่�เกี�ยว่ข้�อำงกบัการเรยีนร้�ตามสาระการเรยีนร้�ต่าง ๆ  มาจดั

แสดงอำย่างเปี็นระบบ (Organized) โดยมีจุดปีระสงค์เพัื�อำสะที่�อำนให�เห็น (Reflect) คว่ามพัยายาม เจตคติ  

แรงจ้งใจ พััฒนาการ และคว่ามสัมฤที่ธิ์ผู้ล (Achievement) ข้อำงการเรียนร้�ข้อำงผู้้�เรียน การว่างแผู้นดำาเนินงาน 

การปีระเมินด�ว่ยแฟ้มผู้ลงานที่ี�สมบ้รณ์จะชั้่ว่ยให�ผู้้�สอำนสามารถปีระเมินจากแฟ้มสะสมงานแที่นการปีระเมิน 

จากการปีฏิบัติจริง

    การปีระเมินด�ว่ยแฟ้มสะสมงานมีแนว่ที่างในการดำาเนินงานดังนี�

    ๑) กำาหนดโครงสร�างข้อำงแฟ้มสะสมงานจากว่ัตถุปีระสงค์ข้อำงแฟ้มสะสมงานว่่า 

ต�อำงการสะที่�อำนสิ�งใดเกี�ยว่กบัคว่ามสามารถและพัฒันาการข้อำงผู้้�เรยีน ที่ั�งนี�อำาจพัจิารณาจากตวั่ชั้ี�ว่ดัตามสาระการ

เรียนร้�ที่ี�สะที่�อำนได�จากการให�ผู้้�เรียนจัดที่ำาแฟ้มสะสมงาน

    ๒) กำาหนดวิ่ธีการเก็บรว่บรว่มผู้ลงานให�สอำดคล�อำงกับวั่ตถุปีระสงค์ข้อำงแฟ้มสะสม

งาน เพัื�อำให�ผู้้�เรียนได�ที่ำาแฟ้มสะสมงาน

    ๓) กำาหนดให�ว่ิธีการปีระเมินงานเพัื�อำพััฒนาชั้ิ�นงาน ซึ�งส่งผู้ลถึงการพััฒนาผู้้�เรียนให�

มีคว่ามสามารถส้งสุด ที่ั�งนี�คร้คว่รจัดที่ำาเกณฑ์์การให�คะแนน (Rubrics) สำาหรับให�ผู้้�เรียนนำาไปีใชั้�เปี็นข้�อำชั้ี�นำาใน

การพััฒนางาน

    ๔) ส่งเสริมให�เกิดคว่ามร่ว่มมือำในการพััฒนางาน โดยมีส่ว่นร่ว่มในการปีระเมินจาก

ทีุ่กฝ่าย แล�ว่นำาข้�อำม้ลที่ี�สอำดคล�อำงกันไปีเปี็นสารสนเที่ศึหลัก ในการให�ข้�อำม้ลปี้อำนกลับ (Feedback) สำาหรับให�ผู้้�

เรียนใชั้�ในการปีรับปีรุงแก�ไข้ข้�อำบกพัร่อำง

    ๕) จัดให�มีการนำาเสนอำผู้ลงานที่ี�ได�สะสมไว่� โดยใชั้�ว่ิธีการที่ี�เหมาะสม ซึ�งผู้้�สอำนและ 

ผู้้�เรียนคว่รว่างแผู้นร่ว่มกันในการคัดเลือำกชั้ิ�นงานที่ี�ดีที่ี�สุด ที่ั�งนี�การนำาเสนอำชั้ิ�นงานแต่ละชั้ิ�นคว่รมีหลักฐาน 

การพััฒนางานและการปีระเมินผู้ลงานด�ว่ยตนเอำง เกณฑ์์การปีระเมินผู้ลงานปีระกอำบไว่�ด�ว่ย ในการใชั้�ว่ิธ ี

การปีระเมนิโดยแฟ้มสะสมงาน ผู้้�สอำนคว่รคำานงึด�ว่ยว่่าแฟ้มสะสมงานมหีลายปีระเภที่ การเลอืำกใชั้�แฟ้มสะสมงาน

ปีระเภที่ใด คว่รคำานึงถึงร้ปีแบบและแนว่ที่างในการพััฒนาแฟ้มสะสมงานให�เหมาะสม เพืั�อำให�แฟ้มสะสมงาน 

ชั้่ว่ยพััฒนาคว่ามคิดสร�างสรรค์ข้อำงผู้้�เรียนด�ว่ย

  ๒.๓ กำาหนดสดัส่วันการปีระเมนิระหว่ัางเรยีนกบัการปีระเมนิผลปีลายภาคเรยีน หรอืปีลายปีี 

การปีระเมินระหว่่างเรียนมีว่ัตถุปีระสงค์สำาคัญ เพัื�อำมุ่งนำาสารสนเที่ศึ มาพััฒนาผู้้�เรียนและปีรับปีรุงกระบว่นการ

จัดการเรียนข้อำงผู้้�เรียน การปีระเมินระหว่่างเรียนทีี่�ดำาเนินการอำย่างถ้กต�อำง เข้�มงว่ด และจริงจัง จะให�ผู้ลการ

ปีระเมินที่ี�สะที่�อำนภาพัคว่ามสำาเร็จ และศึักยภาพัข้อำงผู้้�เรียนได�ถ้กต�อำง สมบ้รณ์ และน่าเชั้ื�อำถือำ ดังนั�น คว่รให�นำ�า

หนักคว่ามสำาคัญข้อำงการปีระเมินระหว่่างเรียนในสัดส่ว่นที่ี�มากกว่่าการปีระเมินตอำนปีลายภาคเรียนหรือำปีลายปีี 

ที่ั�งนี�โดยคำานึงถึงธรรมชั้าติข้อำงรายวิ่ชั้าและตัว่ชั้ี�ว่ัดเปี็นสำาคัญ แต่อำย่างไรก็ตามในการปีระเมินเพืั�อำตัดสินผู้ลการ
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เรียนรายว่ิชั้าปีลายภาคเรียนหรือำปีลายปีี ต�อำงนำาผู้ลการปีระเมินระหว่่างเรียนไปีใชั้�ในการตัดสินผู้ลการเรียนด�ว่ย 

ที่ั�งนี�ให�เปี็นไปีตามสัดส่ว่นและแนว่ดำาเนินการในระเบียบที่ี�สถานศึึกษาผู้้�กำาหนด

  ๒.๔ จัดทำาเอกสารบันทึกข้อม่ลสารสนเทศึของผ่้เรียน ผู้้�สอำนต�อำงจัดที่ำาเอำกสารบันที่ึกข้�อำม้ล

สารสนเที่ศึเกี�ยว่กับการปีระเมินผู้ลระหว่่างเรียนอำย่างเปี็นระบบชัั้ดเจน เพืั�อำใชั้�เปี็นแหล่งข้�อำม้ลในการปีรับปีรุง 

แก�ไข้ ส่งเสริมผู้้�เรียน ใชั้�เปี็นหลักฐานสำาหรับการสื�อำสารกับผู้้�เกี�ยว่ข้�อำงและใชั้�เปี็นหลักฐานสำาหรับตรว่จสอำบการ

ปีฏบิตังิานข้อำงผู้้�สอำน ซึ�งแสดงให�เหน็ถงึคว่ามโปีร่งใสและคว่ามยตุธิรรมในการปีระเมนิ ที่ั�งนี�ให�เป็ีนไปีตามระเบยีบ

ที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

   ข้�อำม้ลหลักฐานการปีระเมินระหว่่างที่ี�พัึงแสดง ได�แก่

   ๑) ว่ิธีการและเครื�อำงมือำที่ี�ใชั้�ในการเก็บข้�อำม้ล

   ๒) ข้�อำม้ลเกี�ยว่กับคว่ามสามารถข้อำงผู้้�เรียนตามวิ่ธีการปีระเมิน เชั้่น บันทึี่กการสังเกต

พัฤติกรรม บันที่ึกคะแนนจากผู้ลการปีระเมินชั้ิ�นงาน บันที่ึกคะแนนการปีระเมินโครงงาน บันที่ึกเกี�ยว่กับ 

การปีระเมินแฟ้มสะสมงาน เปี็นต�น

 ๓. การปีระเมินเพื�อสรุปีผลการเรียน

   การปีระเมนิเพัื�อำสรุปีผู้ลการเรยีนเป็ีนการปีระเมนิ เพัื�อำมุง่ตรว่จสอำบคว่ามสำาเรจ็ข้อำงผู้้�เรยีนเมื�อำผู่้าน

การเรียนร้�ในชั้่ว่งเว่ลาหนึ�ง หรือำสิ�นสุดการเรียนรายว่ิชั้าปีลายปีี/ปีลายภาคปีระกอำบด�ว่ย

  ๓.๑ การปีระเมินหลังเรียน

    เปี็นการปีระเมินผู้้�เรียนในเรื�อำงที่ี�ได�เรียนจบแล�ว่ เพัื�อำตรว่จสอำบว่่าผู้้�เรียนเกิดการเรียนร้�ตาม

ตัว่ชั้ี�ว่ัดที่ี�คาดหว่ังหรือำไม่ เมื�อำนำาไปีเปีรียบเที่ียบกับผู้ลการปีระเมินก่อำนเรียนว่่าผู้้�เรียนเกิดพััฒนาการข้ึ�นมากน�อำย

เพัียงไร ที่ำาให�สามารถปีระเมินได�ว่่าผู้้�เรียนมีศึักยภาพัในการเรียนร้�เพัียงไร และกิจกรรมการเรียนที่ี�จัดขึ้�น 

มีปีระสิที่ธิภาพัในการพััฒนาผู้้�เรียนอำย่างไร ข้�อำม้ลจากการปีระเมินภายหลังการเรียน สามารถนำาไปีใชั้�ปีระโยชั้น์

ได�มากมาย ได�แก่

   ๑) ปีรับปีรุงแก�ไข้ซ่อำมเสริมผู้้�เรียนให�บรรลุตัว่ชั้ี�ว่ัด หรือำจุดปีระสงค์ข้อำงการเรียน

   ๒) ปีรับปีรุงแก�ไข้ว่ิธีเรียนข้อำงผู้้�เรียนให�มีปีระสิที่ธิภาพัยิ�งข้ึ�น

   ๓) ปีรับปีรุงแก�ไข้และพััฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน

   การปีระเมินหลังเรียนนี� ถ�าจะให�สอำดคล�อำงกับการปีระเมินก่อำนเรียนเพืั�อำการเปีรียบเทีี่ยบ

พััฒนาการข้อำงผู้้�เรียนสำาหรับการว่ิจัยในชั้ั�นเรียน คว่รใชั้�ว่ิธีการและเครื�อำงมือำปีระเมินชัุ้ดเดียว่กันหรือำค้่ข้นานกัน

  ๓.๒ การปีระเมินผลการเรียนปีลายภาค

    เปี็นการปีระเมินผู้ลเพัื�อำตรว่จสอำบผู้ลสัมฤที่ธิ์ข้อำงผู้้�เรียนในการเรียนรายว่ิชั้าต่าง ๆ ตามตัว่

ชั้ี�ว่ัด การปีระเมินผู้ลนี�นอำกจากจะมีจุดปีระสงค์เพัื�อำการสรุปีตัดสินคว่ามสำาเร็จข้อำงผู้้�เรียนในแต่ละรายว่ิชั้า ราย

ภาค เป็ีนสำาคญัแล�ว่ ยงัใชั้�เป็ีนข้�อำม้ลสำาหรับปีรบัปีรงุแก�ไข้ ซ่อำมเสรมิผู้้�เรยีนทีี่�ไม่ผู่้านการปีระเมนิตวั่ชีั้�ว่ดัข้อำงแต่ละ

รายว่ิชั้า ให�เกิดพััฒนาการและมีผู้ลการเรียนตามตัว่ชั้ี�ว่ัดอำย่างครบถ�ว่นสมบ้รณ์ด�ว่ย
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   การปีระเมินผู้ลการเรียนปีลายภาค สามารถใชั้�ว่ิธีการและเครื�อำงมือำการปีระเมินได�อำย่าง

หลากหลาย ให�สอำดคล�อำงกับตัว่ชีั้�ว่ัด เนื�อำหาสาระ กิจกรรมและชั้่ว่งเว่ลาในการปีระเมิน อำย่างไรก็ดีเพืั�อำให�การ

ปีระเมนิผู้ลการเรียนดงักล่าว่มส่ีว่นทีี่�เกี�ยว่ข้�อำงสมัพัันธ์และสนบัสนนุการเรยีนการสอำน จงึให�นำาผู้ลการปีระเมนิผู้ล

ระหว่่างเรยีนไปีใชั้�เป็ีนข้�อำมล้ในการปีระเมนิผู้ลการเรยีนปีลายภาค โดยสดัส่ว่นการปีระเมนิผู้ลระหว่่างเรยีนมากกว่่า

การปีระเมินผู้ลปีลายภาคเรียน

   วัิธีการปีฏิบัติการปีระเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนร่้ ๘ กลุ่ม

   การดำาเนนิการปีระเมนิผู้ลตามกลุม่สาระการเรยีนร้� ๘ กลุ่ม โรงเรยีนได�กำาหนดว่ธิกีารปีฏิบตัดัิงนี�

   คณะกรรมการบริหารหลกัสต้รและว่ชิั้าการร่ว่มกันกำาหนดหลกัการปีระเมินผู้ล ๘ กลุม่สาระ ดงันี�

   ๑. ทีุ่กกลุ่มสาระให�มีการปีระเมินผู้ลทีุ่กรายว่ิชั้าให�ครอำบคลุมที่ั�งด�านคว่ามร้� ที่ักษะ 

กระบว่นการ และคุณลักษณะ โดยมีการปีระเมินผู้ลดังนี�

     ๑.๑ การปีระเมินผู้ลก่อำนเรียน

     ๑.๑.๑ ปีระเมินผู้ลก่อำนเรียนเพัื�อำตรว่จสอำบคว่ามพัร�อำมและพัื�นฐานข้อำงผู้้�เรียน

และจัดกิจกรรมซ่อำมเสริมเพัื�อำให�มีคว่ามร้�พัื�นฐานเพัียงพัอำที่ี�จะเรียน

     ๑.๑.๒ ปีระเมินก่อำนเรียนเพัื�อำตรว่จสอำบคว่ามรอำบร้�ในเนื�อำหา และที่ักษะที่ี�จะ

เริ�มเรียน เพัื�อำเปี็นข้�อำม้ลเปีรียบเที่ียบผู้ลการเรียนหลังเรียน แสดงการพััฒนาการข้อำงผู้้�เรียน

     ๑.๑.๓ การปีระเมินผู้ลระหว่่างเรียน ให�มีการปีระเมินผู้ลเปี็นระยะ ๆ และ

สอำดคล�อำงกับตัว่ชีั้�ว่ัด โดยใชั้�การปีระเมินผู้ลตามสภาพัจริงด�ว่ยวิ่ธีการทีี่�หลากหลายทัี่�งว่ิธีการวั่ด เครื�อำงมือำ และ

แหล่งข้�อำม้ล เพัื�อำมุ่งตรว่จสอำบพััฒนาการข้อำงผู้้�เรียน และนำาผู้ลการปีระเมินไปีปีรับปีรุงแก�ไข้จนผู้้�เรียนสามารถ

บรรลุตามเกณฑ์์ข้ั�นตำ�าที่ี�กำาหนดไว่� โดยใชั้�ว่ิธีการทีี่�หลากหลายเหมาะสมกับศึักยภาพัข้อำงแต่ละบุคคล ในกรณีที่ี� 

ผู้้�เรียนต�อำงการพััฒนาปีรับปีรงุผู้ลการเรียนให�ส้งข้ึ�น ให�ผู้้�สอำนเปีดิโอำกาสให�ผู้้�เรยีนได�พััฒนาปีรับปีรงุแก�ไข้ผู้ลงาน/

ชั้ิ�นงานตนเอำงจนเต็มศึักยภาพัข้อำงผู้้�เรียนภายในเว่ลาที่ี�กำาหนดให�

     ๑.๑.๔ การปีระเมนิรายภาค ในการปีระเมนิผู้ลปีลายภาคสามารถปีระเมนิจาก

การปีฏิบัติ การสื�อำสาร เชั้่น การสัมภาษณ์จากผู้ลงาน/ชั้ิ�นงาน โครงงานหรือำแบบที่ดสอำบ ที่ั�งนี�ให�สอำดคล�อำงกับ 

ตัว่ชั้ี�ว่ัด

   ๒.  การกำาหนดสัดส่ว่นระหว่่างเรียนกับการปีระเมินปีลายภาค ให�กลุ่มสาระการเรียนร้�

แต่ละกลุ่มร่ว่มกันกำาหนดตามหลักการที่ี�คณะกรรมการการบริหารหลักส้ตรและว่ิชั้าการดังนี�

    ๒.๑ การปีระเมนิผู้ลระหว่่างเรยีน ให�มกีารปีระเมนิผู้ลไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ ๖๐ ข้อำงการ

ปีระเมินผู้ลที่ั�งหมด ยกเว่�นกลุ่มสาระการเรียนร้�ศึิลปีะ และกลุ่มสาระการเรียนร้�การงานอำาชั้ีพัและเที่คโนโลยี  

ให�มีการปีระเมินผู้ลไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ ๗๐

    ๒.๒ การปีระเมินผู้ลระหว่่างเรียนและการปีระเมินผู้ลปีลายภาค ให�มีการปีระเมิน 

ที่ั�งด�านคว่ามร้� ที่ักษะ กระบว่นการ และคุณลักษณะ

    ๒.๓ ในรายว่ชิั้าเดยีว่กนัให�มกีารกำาหนดสดัส่ว่นระหว่่างเรียนกบัปีลายภาค และว่างแผู้น

ปีระเมินผู้ลตลอำดภาคเรียนร่ว่มกัน



TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN  UDONTHANI

53

โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN
UDONTHANI

    ๒.๔ ในกรณีทีี่�มีการปีระเมินผู้ลด�ว่ยแบบที่ดสอำบ ให�มีการปีระเมินโดยใชั้�ว่ิธีการ 

ให�ผู้้�เรียนตอำบแบบที่ดสอำบอำัตนัย โดยมีการให�คะแนนคิดเปี็นร�อำยละ ๗๐ ข้อำงการที่ดสอำบครั�งนั�น

   ๓. การจัดที่ำาเอำกสารบันที่ึกข้�อำม้ลสารสนเที่ศึข้อำงผู้้�เรียน ปีระกอำบด�ว่ย

    ๓.๑ ผู้้ �สอำนแต่ละรายว่ิชั้าจัดที่ำาแผู้นการปีระเมินผู้ลในรายว่ิชั้าข้อำงตนเอำงตลอำด 

ภาคเรียน โดยมีหัว่ข้�อำดังนี�

     ๑) การปีระเมินผู้ลก่อำนเรียน

     ๒) การปีระเมินระหว่่างเรียน

     ๓) การปีระเมินปีลายภาค

     ๔) อัำตราส่ว่นนำ�าหนักคะแนนระหว่่างคว่ามร้� (K) ที่ักษะกระบว่นการ (P)  

และคุณลักษณะ (A) และรายละเอำียดนำ�าหนักคะแนนข้อำงแต่ละตัว่ชั้ี�ว่ัด พัร�อำมที่ั�งระบุว่ิธีการว่ัด เครื�อำงมือำว่ัด  

และปีระเมินผู้ลในแต่ละตัว่ชั้ี�ว่ัด

     ๕) กำาหนดคณุลกัษณะอัำนพังึปีระสงค์ ปีระกอำบด�ว่ย คณุลักษณะตามธรรมชั้าติ

ว่ชิั้า และคณุลักษณะอัำนพึังปีระสงค์ข้อำงสถานศึึกษา ที่ั�งนี�ให�ใชั้�แบบสรปุีผู้ลการปีระเมนิตามแบบบนัทึี่กที่ี�แนบที่�าย

ค้่มือำนี�

    ๓.๒ จดัที่ำาแบบบนัที่กึข้�อำมล้ผู้ลการปีระเมนิที่ี�แสดงสารสนเที่ศึข้อำงผู้้�เรียน ที่ั�งนี�เพัื�อำใชั้�

เป็ีนแหล่งข้�อำม้ลในการปีรบัปีรงุแก�ไข้ ส่งเสรมิผู้้�เรยีน และใชั้�เป็ีนหลกัฐานสำาหรบัสื�อำสารกบัผู้้�เกี�ยว่ข้�อำง และใชั้�เป็ีน

หลักฐานสำาหรับตรว่จสอำบการปีฏิบัติงานข้อำงผู้้�สอำน ดังนั�นข้�อำม้ลคว่รแสดงถึงร่อำงรอำยการพััฒนา พัร�อำมระบุ 

ข้�อำสังเกตที่ี�เน�นข้�อำค�นพับที่ี�เปี็นจุดเด่นและจุดด�อำยข้อำงผู้้�เรียนเปี็นรายบุคคล ที่ั�งระหว่่างเรียนและปีลายภาค

    ๓.๓ จัดที่ำาแบบบันที่ึกการปีระเมินคว่ามสามารถในการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน 

เพัื�อำแสดงร่อำงรอำยหลักฐานการพััฒนาคว่ามสามารถในการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน และสรุปีผู้ลการปีระเมิน

ตามแบบสรุปีผู้ลการปีระเมินแนบที่�ายค้่มือำนี�

    ๓.๔ จัดที่ำาแบบบันที่ึกการปีระเมินคุณลักษณะอัำนพัึงปีระสงค์ เพัื�อำแสดงร่อำงรอำย 

หลักฐานการพััฒนาคุณลักษณะผู้้�เรียน และสรุปีผู้ลการปีระเมินตามแบบสรุปีผู้ลการปีระเมินแนบที่�ายค้่มือำนี�

    ๓.๕ นำาผู้ลการปีระเมินจากข้�อำ ๓.๒, ๓.๓ และ ๓.๔ มาสรุปีและบันที่ึกลงในแบบ ปีพั.๕

   ๔. การตัดสินผู้ลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนร้� ๘ กลุ่ม

    ๔.๑ การตัดสินผู้ลการเรียนให�นำาผู้ลการปีระเมินระหว่่างเรียนรว่มกับผู้ลการปีระเมิน 

ปีลายภาค โดยใชั้�เกณฑ์์ดังนี�
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    ตารางแสดงคะแนน และระดับผลการเรียน

ระดับผลการเรียนควัามหมายชั้่วังคะแนนเปี็นร้อยละ

๘๐ - ๑๐๐ ผู้ลการเรียนดีเยี�ยม ๔

๗๕ - ๗๙ ผู้ลการเรียนดีมาก ๓.๕

๗๐ - ๗๔ ผู้ลการเรียนดี ๓

๖๕ - ๖๙ ผู้ลการเรียนค่อำนข้�างดี ๒.๕

๖๐ - ๖๔ ผู้ลการเรียนน่าพัอำใจ ๒

๕๕ - ๕๙ ผู้ลการเรียนพัอำใชั้� ๑.๕

๕๐ - ๕๔ ผู้ลการเรียนผู้่านเกณฑ์์ข้ั�นตำ�าที่ี�กำาหนด ๑

๐ - ๔๙ ผู้ลการเรียนตำ�ากว่่าเกณฑ์์ข้ั�นตำ�าที่ี�กำาหนด ๐

    เมื�อำคร้ผู้้�สอำนตัดสินผู้ลการเรียนแล�ว่ให�ดำาเนินการดังนี�

    ส่งผู้ลการตัดสินให�อำนุกรรมการกลุ่มสาระพิัจารณาให�การเห็นชั้อำบ/แก�ไข้ แล�ว่ส่งให�

คณะกรรมการบริหารหลกัสต้รและว่ชิั้าการพัจิารณาเหน็ชั้อำบ เพัื�อำนำาเสนอำผู้้�บรหิารสถานศึกึษาอำนมุตัผิู้ลการเรยีน

    ส่งผู้ลการเรียนให� คร้ที่ี�ปีรึกษากรอำกผู้ลการเรียนลงในแบบ ปีพั.๖ และนายที่ะเบียน

ว่ัดผู้ลกรอำกในแบบ ปีพั.๑

   ๕. การให�ผู้ลการเรียน “ร”

    ๕.๑ การให�ผู้ลการเรียน “ร” หมายถึง ผู้้�เรียนที่ี�มีลักษณะดังนี�

     ๑) ผู้้�เรียนไม่ได�รับการปีระเมิน หรือำปีระเมินแล�ว่ไม่ผู้่านเกณฑ์์ระหว่่างเรียน

     ๒) ผู้้�เรียนไม่ได�รับการปีระเมินปีลายภาค

    ๕.๒ ว่ิธีการให�ผู้ลการเรียน “ร” เมื�อำผู้้�สอำนพับว่่าผู้้�เรียนไม่ได�เข้�ารับการปีระเมินผู้ล

ระหว่่างเรียนหรือำปีลายภาค ให�ผู้้�สอำนรายงานพัร�อำมหลักฐานปีระกอำบการพิัจารณาเสนอำผู้้�บริหารเพืั�อำอำนุมัต ิ

ผู้ลการเรียน “ร” แล�ว่ปีระกาศึผู้ลให�นักเรียนที่ราบ

   ๖. การให�ผู้ลการเรียน “มส”

    ๖.๑ การให�ผู้ลการเรียน “มส” หมายถึง ผู้้�เรียนมีเว่ลาเรียนไม่ถึงร�อำยละ ๘๐ ข้อำงเว่ลา

ที่ั�งหมด

    ๖.๒ ว่ิธีการให�ผู้ลการเรียน “มส” ให�ผู้้�สอำนรายงานพัร�อำมแนบเว่ลาเรียนข้อำงผู้้�เรียน 

เสนอำผู้้�บริหารเพัื�อำอำนุมัติผู้ลการเรียน “มส” ก่อำนปีระเมินผู้ลปีลายภาค ๒ สัปีดาห์

   ๗. การแก�ไข้ “๐”  

    ๗.๑ ผู้้�เรียนนำาใบแจ�งคว่ามจำานงการแก�ไข้ “๐” พับคร้ผู้้�สอำนปีระจำาว่ิชั้า

    ๗.๒ ผู้้�สอำนดำาเนนิการพัฒันาผู้้�เรยีนในผู้ลการเรยีนร้�ที่ี�ไม่ผู่้านเกณฑ์์ จนผู้้�เรยีนสามารถ

บรรลุผู้ลตามเกณฑ์์ที่ี�กำาหนดไว่� โดยให�ผู้ลการเรียนไม่เกิน “๑”
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    ๗.๓ ผู้้�สอำนรว่บรว่มและสรุปีผู้ลการแก�ไข้ “๐” ไปียังงานว่ัดผู้ลข้อำงโรงเรียนเพัื�อำเสนอำ

ต่อำผู้้�บริหารอำนุมัติ และแจ�งผู้้�เกี�ยว่ข้�อำง

   ๘. การแก�ไข้ “ร”  

    ๘.๑ ผู้้�เรียนนำาใบแจ�งคว่ามจำานงการแก�ไข้ “ร” พับคร้ผู้้�สอำนปีระจำาว่ิชั้า

    ๘.๒ ผู้้�สอำนดำาเนินการตามสาเหตุข้อำงผู้ลการเรียน “ร” นั�น ๆ โดยให�ผู้ลการเรียน 

ตามเกณฑ์์ข้�อำ ๔

    ๘.๓ ผู้้�สอำนรว่บรว่มและสรุปีผู้ลการแก�ไข้ “ร” ไปียังงานว่ัดผู้ลข้อำงโรงเรียนผู้่านคณะ

กรรมการบริหารหลักส้ตรและว่ิชั้าการเห็นชั้อำบ เพัื�อำเสนอำต่อำผู้้�บริหารอำนุมัติ แล�ว่แจ�งผู้้�เกี�ยว่ข้�อำง

   ๙. การแก�ไข้ “มส”  

    ๙.๑ ผู้้�เรียนนำาใบแจ�งคว่ามจำานงไปีพับคร้ผู้้�สอำนปีระจำาว่ิชั้า

    ๙.๒ ผู้้�สอำนพัิจารณาว่่าผู้้�เรียนมีข้�อำบกพัร่อำงอำะไร ให�ดำาเนินการพััฒนาแก�ไข้ในสิ�งนั�น

จนบรรลุเกณฑ์์ข้ั�นตำ�าที่ี�กำาหนดไว่� โดยให�ผู้ลการเรียนไม่เกิน “๑”

    ๙.๓ ผู้้�สอำนรว่บรว่มและสรุปีผู้ลการแก�ไข้ “มส” ส่งงานวั่ดผู้ลข้อำงโรงเรียนผู้่านคณะ

กรรมการบริหารหลักส้ตรและว่ิชั้าการเห็นชั้อำบ เพัื�อำเสนอำผู้้�บริหารอำนุมัติ แล�ว่แจ�งผู้้�เกี�ยว่ข้�อำง

   ๑๐. การแก�ไข้ “๐”“ร” และ “มส” ให�ดำาเนินการแก�ไข้ให�เสร็จสิ�นภายใน ๒ สัปีดาห์  

หลังจากได�รับแจ�งปีระกาศึข้อำงงานว่ัดผู้ลโรงเรียน

ส่วันที� ๒ การปีระเมินกิจกรรมพัฒนาผ่้เรียน
 กิจกรรมพััฒนาผู้้ �เรียนเปี็นกิจกรรมทีี่�สถานศึึกษาได�ให�ผู้้ �เรียนในทุี่กระดับชัั้�นการศึึกษาได�พััฒนา 

คว่ามสามารถข้อำงตนเอำงตามคว่ามถนัดและคว่ามสนใจให�เต็มศึักยภาพั โดยมุ่งเน�นการพััฒนาอำงค์รว่มข้อำงคว่าม

เปี็นมนุษย์ที่ั�งด�านร่างกาย สติปีัญญา อำารมณ์ และสังคม การจัดกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียนโดยรว่มข้อำงสถานศึึกษา  

มีการดำาเนินการอำย่างมีเปี้าหมายชั้ัดเจน มีร้ปีแบบ และว่ิธีการทีี่�คร้ทีี่�ปีรึกษากิจกรรมและผู้้�เรียนร่ว่มกันกำาหนด  

ผู้้�เรียนต�อำงผู้่านเกณฑ์์การปีระเมินกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียนตามทีี่�สถานศึึกษากำาหนด จึงจะผู้่านเกณฑ์์การปีระเมิน

ระดับชั้ั�น

 ๑. ลักษณะกิจกรรมพัฒนาผ่้เรียน แบ่งเปี็น ๓ ลักษณะ คือ

  ๑.๑ กิจกรรมแนะแนว่ เปี็นกิจกรรมทีี่�ส่งเสริมและพััฒนาคว่ามสามารถข้อำงผู้้�เรียนให�เหมาะสม

ตามคว่ามแตกต่างระหว่่างบุคคล สามารถค�นพับและพััฒนาศึักยภาพัข้อำงตนเสริมสร�างที่ักษะชั้ีว่ิต วุ่ฒิภาว่ะ 

ที่างอำารมณ์ การเรียนร้�ในเชั้ิงพัหุปีัญญา และการสร�างสัมพัันธภาพัทีี่�ดี ซึ�งคร้ทีุ่กคนต�อำงที่ำาหน�าทีี่�แนะแนว่ 

ให�คำาปีรึกษาด�านชั้ีว่ิต การศึึกษาต่อำและการพััฒนาตนเอำงส้่โลกอำาชั้ีพัและการมีงานที่ำา

  ๑.๒ กิจกรรมนักเรียน เปี็นกิจกรรมที่ี�ผู้้�เรียนเปี็นผู้้�ปีฏิบัติด�ว่ยตนเอำงอำย่างครบว่งจรตั�งแต่ศึึกษา

วิ่เคราะห์ ว่างแผู้น ปีฏิบัติตามแผู้น ปีระเมิน และปีรับปีรุงการที่ำางาน โดยเน�นการที่ำางานร่ว่มกันอำย่างเป็ีนกลุ่ม 

ได�แก่ โครงงาน กิจกรรมตามคว่ามสนใจชัุ้มนุมว่ิชั้าการ กิจกรรมพััฒนานิสัยรักการอำ่าน การคิด ว่ิเคราะห์ และ
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เข้ียน กิจกรรมสาธารณปีระโยชั้น์ ล้กเสือำ เนตรนารี ยุว่กาชั้าด และ ผู้้�บำาเพั็ญปีระโยชั้น์ และกิจกรรมพััฒนา

คุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ข้อำงผู้้�เรียน

  ๑.๓ กจิกรรมเพืั�อำสงัคมและสาธารณปีระโยชั้น์ เป็ีนกจิกรรมทีี่�ส่งเสรมิให�ผู้้�เรยีนบำาเพ็ัญตนให�เป็ีน

ปีระโยชั้น์ต่อำสังคม ชัุ้มชั้น และที่�อำงถิ�นตามคว่ามสนใจในลักษณะอำาสาสมัครเพืั�อำแสดงถึงคว่ามรับผิู้ดชั้อำบ  

คว่ามดีงาม คว่ามเสียสละต่อำสังคม มีจิตสาธารณะ เชั้่น กิจกรรมอำาสาพััฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร�างสรรค์สังคม

 ๒. การปีระเมินกิจกรรมพัฒนาผ่้เรียนรายกิจกรรม

  ๑) ผู้้�รบัผู้ดิชั้อำบกจิกรรมปีระเมนิการปีฏบิตักิจิกรรมข้อำงผู้้�เรยีนตามจดุปีระสงค์ข้อำงแต่ละกจิกรรม 

โดยปีระเมินจากพัฤติกรรมการปีฏิบัติกิจกรรมและผู้ลการปีฏิบัติกิจกรรมด�ว่ยว่ิธีการที่ี�หลากหลายตามสภาพัจริง

  ๒) ผู้้�รับผิู้ดชั้อำบกิจกรรมตรว่จสอำบเว่ลาเข้�าร่ว่มกิจกรรมข้อำงผู้้�เรียนว่่าเปี็นไปีตามเกณฑ์์ทีี่� 

สถานศึึกษากำาหนดไว่�หรือำไม่

  ๓) ตัดสนิให�ผู้้�เรยีนทีี่�ผู่้านจดุปีระสงค์สำาคญัข้อำงกจิกรรม มผีู้ลงานชิั้�นงานหรอืำหลกัฐานปีระกอำบ

และมเีว่ลาเข้�าร่ว่มกจิกรรมครบตามเกณฑ์์ ให�เป็ีนผู้้�ผู่้านการปีระเมินผู้ลการร่ว่มกจิกรรม ผู้้�เรยีนที่ี�มผีู้ลการปีระเมนิ

บกพัร่อำงในเกณฑ์์ใดเกณฑ์์หนึ�ง จะเปี็นผู้้�ไม่ผู้่านการปีระเมินผู้ลการร่ว่มกิจกรรม จะต�อำงซ่อำมเสริมข้�อำบกพัร่อำง 

ให�ผู้่านเกณฑ์์ก่อำน จึงจะได�รับการตัดสินให�ผู้่านกิจกรรม

 ๓. การปีระเมินกิจกรรมพัฒนาผ่้เรียนเลื�อนชั้ั�น/จบหลักส่ตร

  เป็ีนการปีระเมนิสรุปีผู้ลการผู่้านกจิกรรมตลอำดปีีการศึกึษาข้อำงผู้้�เรยีนแต่ละคนเพัื�อำนำาผู้ลไปีพัจิารณา

ตัดสินการเลื�อำนชั้ั�น โดยมีข้ั�นตอำนปีฏิบัติดังนี�

  ๓.๑ คณะกรรมการที่ี�ได�รับแต่งตั�งรว่บรว่มผู้ลการปีระเมินแต่ละกิจกรรมมาตัดสินตามเกณฑ์์ 

การตัดสินการปีระเมินกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน และรายงานผู้ลต่อำผู้้�ปีกครอำง

  ๓.๒ คณะกรรมการสรุปีผู้ลการปีระเมนิกจิกรรมพัฒันาผู้้�เรยีน ให�คณะกรรมการบริหารหลกัส้ตร

และว่ิชั้าการเพัื�อำพัิจารณาเห็นชั้อำบ

  ๓.๓ ผู้้�บริหารสถานศึึกษาพัิจารณาตัดสินอำนุมัติผู้ลการปีระเมินรายภาค

  ๓.๔ คณะกรรมการบริหารหลักส้ตรและว่ิชั้าการ รว่บรว่มผู้ลการปีระเมินรายภาค ตัดสิน 

ผู้ลการเลื�อำนชั้ั�น/จบหลักส้ตร เสนอำผู้้�บริหารอำนุมัติ

 ๔. เกณฑ์ตัดสินผลการปีระเมินกิจกรรมพัฒนาผ่้เรียน

  ๔.๑ เกณฑ์์การตัดสินรายกิจกรรมพัิจารณาจาก

   ๑) เข้�าร่ว่มกิจกรรมไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ ๘๐ ข้อำงเว่ลาที่ั�งหมด

   ๒) ผู้้�เรียนมีพัฤติกรรมด�านการเรียนร้�ไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ ๗๐

   ๓) ผู้้�เรียนปีฏิบัติกิจกรรมและผู้่านจุดปีระสงค์สำาคัญข้อำงแต่ละกิจกรรมกำาหนด ทีุ่กข้�อำ

  ๔.๒ ผู้้�เรียนต�อำงผู้่านเกณฑ์์ ข้�อำ ๔.๑ ถือำว่่าผู้่านรายกิจกรรม

  ๔.๓ เกณฑ์์การตดัสินกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน ผู้้�เรียนต�อำงได�รับผู้ลการปีระเมนิผู่้านทัี่�งกิจกรรมแนะแนว่ 

กิจกรรมนักเรียนทีุ่กกิจกรรมและกิจกรรมเพัื�อำสังคมและสาธารณปีระโยชั้น์ถือำว่่าผู้่านกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน

  ๔.๔ เกณฑ์์การผู่้านเลื�อำนชัั้�น/จบหลกัสต้ร ผู้้�เรยีนต�อำงได�รบัผู้ลการปีระเมนิ ผู่้าน ที่กุกจิกรรมรายภาค
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 ๕. แนวัทางการซ่อมเสริมกิจกรรมพัฒนาผ่้เรียน

  ๕.๑ กรณีไม่ผู้่านเนื�อำงจากเว่ลาเข้�าร่ว่มกิจกรรมไม่ครบ คณะกรรมการพััฒนาและการปีระเมิน

กิจกรรมพััฒนาผู้้�เรยีน กำาหนดกจิกรรมให�ผู้้�เรียนไปีปีฏบิตัติามเว่ลาทีี่�กำาหนด ภายใต�การคว่บคมุดแ้ลข้อำงที่ี�ปีรกึษา

กิจกรรมนั�น ๆ จนกว่่าผู้้�เรียนปีฏิบัติกิจกรรมนั�นได� อำาจารย์ปีระจำากิจกรรม สรุปีรายงานผู้ลการปีฏิบัติกิจกรรม 

ให�คณะกรรมการพัิจารณาผู้ลการปีระเมินกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน เพัื�อำตัดสินผู้ลการผู้่านกิจกรรมรายภาค

  ๕.๒ กรณีไม่ผู้่านจุดปีระสงค์สำาคัญข้อำงกิจกรรมให�คณะกรรมการมอำบหมายภาระงานทีี่� ผู้้�เรียน 

ไม่ผู้่านไปีปีฏิบัติภายใต�การด้แลข้อำงอำาจารย์ทีี่�ปีรึกษากิจกรรม จนกว่่าผู้้�เรียนจะปีฏิบัติตามภาระงานนั�นได�  

ให�ที่ี�ปีรึกษาสรุปีผู้ลการปีฏิบัติส่งให�คณะกรรมการพัิจารณาผู้ลการปีระเมินการซ่อำมเสริม เพัื�อำตัดสินผู้ลการผู้่าน

กิจกรรมเปี็นรายภาค

  ๕.๓ คณะกรรมการสรปุีผู้ลการปีระเมนิที่ั�งกรณใีน ข้�อำ ๕.๑ และ ข้�อำ ๕.๒ ส่งคณะกรรมการบรหิาร

หลักส้ตรและว่ิชั้าการ เห็นชั้อำบและเสนอำผู้้�บริหารอำนุมัติต่อำไปี

ส่วันที� ๓ การพัฒนาและปีระเมินผลคุณลักษณะอันพึงปีระสงค์
 ๑. ควัามสำาคัญของคุณลักษณะอันพึงปีระสงค์ของผ่้เรียน

  การพััฒนาที่รัพัยากรมนุษย์เปี็นหัว่ใจสำาคัญในการพััฒนาปีระเที่ศึ โดยที่ี�มีการจัดการศึึกษาเปี็นว่ิธี

การหลักที่ี�สำาคัญที่ี�สุด การจัดการศึึกษาให�ผู้้�เรียนเปี็นมนุษย์ที่ี�สมบ้รณ์ จึงจำาเปี็นต�อำงมีการพััฒนาผู้้�เรียนให�เปี็น 

ผู้้�ที่ี�มีการพััฒนาการที่ั�งด�านปีัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การพััฒนาจิตใจจึงถือำเปี็นสิ�งทีี่�สำาคัญอำย่างยิ�ง  

ดังจะเห็นได�จากพัระราชั้บัญญัติการศึึกษาแห่งชั้าติ พั.ศึ. ๒๕๔๒ มาตราที่ี� ๒๓ “การจัดการศึึกษา ที่ั�งการศึึกษา

ในระบบ นอำกระบบ และการศึึกษาตามอำัธยาศึัยต�อำงเน�นที่ั�งคว่ามร้� คุณธรรม กระบว่นการเรียนร้� และบ้รณาการ

ตามคว่ามเหมาะสมข้อำงแต่ละระดับ” มาตรา ๒๔ ว่รรค ๔ “จัดการเรียนการสอำนโดยผู้สมผู้สานสาระคว่ามร้�ต่าง 

ๆ อำย่างเปี็นสัดส่ว่นสมดุลกัน รว่มที่ั�งปีล้กฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ี�ดีงาม และคุณลักษณะที่ี�พัึงปีระสงค์ไว่�ในทีุ่กว่ิชั้า

  ด�ว่ยเหตุดังกล่าว่ข้�างต�น หลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๕๑ จึงกำาหนด

ไว่�ใน จุดหมายข้อำงหลักส้ตรเปี็นข้�อำแรก คือำ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ี�พัึงปีระสงค์ เห็นคุณค่าข้อำงตนเอำง 

มีว่ินัยและปีฏิบัติตนตามหลักธรรมข้อำงพัระพุัที่ธศึาสนา หรือำศึาสนาทีี่�ตนนับถือำ ยึดหลักปีรัชั้ญาข้อำงเศึรษฐกิจ 

พัอำเพัยีง และกำาหนดให�สถานศึกึษาได�สร�างหลกัสต้รสถานศึกึษาด�ว่ยตนเอำง ที่ั�งนี�เพัื�อำให�เป็ีนหลกัสต้รที่ี�ตอำบสนอำง

ต่อำคว่ามเปีลี�ยนแปีลงที่างเศึรษฐกิจและสงัคม เป็ีนไปีตามคว่ามต�อำงการจำาเป็ีนข้อำงชุั้มชั้นที่�อำงถิ�นข้อำงตนอำง โดยทีี่�

สถานศึึกษาจะต�อำงร่ว่มกบัชุั้มชั้นกำาหนดเป้ีาหมายในการพััฒนาผู้้�เรยีน ด�านคณุธรรม จรยิธรรมค่านยิมทีี่�สอำดคล�อำง

กับสภาพัปีัญหา คว่ามจำาเปี็นข้อำงชัุ้มชั้น และที่�อำงถิ�น และกำาหนด เปี็นเกณฑ์์การจบหลักส้ตรข้�อำหนึ�ง ในแต่ละ

ระดับ คือำ ผู้้�เรียนต�อำงผู้่านการปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ตามเกณฑ์์ที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

 ๒. คุณลักษณะอันพึงปีระสงค์

  หลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาขั้�นพัื�นฐาน มุ่งพััฒนาผู้้�เรียนให�มีคุณลักษณะอัำนพัึงปีระสงค์เพัื�อำให�

สามารถอำย้ร่่ว่มกบัผู้้�อำื�นในสงัคมได�อำย่างมคีว่ามสขุ้ ในฐานะเป็ีนพัลเมอืำงไที่ยและพัลโลก ได�กำาหนดให�สถานศึกึษา

ทีุ่กแห่ง พััฒนาผู้้�เรียน ดังนี�
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  ๑. รักชั้าติ ศึาสน์ กษัตริย์

  ๒. ซื�อำสัตย์สุจริต

  ๓. มีว่ินัย

  ๔. ใฝ่เรียนร้�

  ๕. อำย้่อำย่างพัอำเพัียง

  ๖. มุ่งมั�นในการที่ำางาน

  ๗. รักคว่ามเปี็นไที่ย

  ๘. มีจิตสาธารณะ

  ควัามหมายและตัวับ่งชั้ี�คุณลักษณะอันพึงปีระสงค์

  ๒.๑ คุณลักษณะ : รักชั้าติ ศึาสน์ กษัตริย์

   คว่ามหมาย รักชั้าติ ศึาสน์ กษัตริย์ หมายถึง ลักษณะข้อำงบุคคลที่ี�แสดงอำอำกด�ว่ยกาย ว่าจาและใจ 

   ตัวับ่งชั้ี�คุณลักษณะ รักชั้าติ ศึาสน์ กษัตริย์

   ๒.๑.๑ มีคว่ามจงรักดีภักดีในสถาบันชั้าติ ศึาสนา พัระมหากษัตริย์

   ๒.๑.๒ ปีฏิบัติตนตามหลักธรรมศึาสนา

  ๒.๒ คุณลักษณะ : ซื�อสัตย์สุจริต 

   คว่ามหมายซื�อำสัตย์สุจริต หมายถึง ลักษณะข้อำงบุคคลที่ี�แสดงอำอำกด�ว่ยกาย ว่าจาและใจ

   ตัวับ่งชั้ี�คุณลักษณะ ซื�อสัตย์สุจริต

   ๒.๒.๑ ไม่นำาสิ�งข้อำงผู้้�อำื�นมาเปี็นข้อำงตน

   ๒.๒.๒ ไม่พั้ดเที่็จที่ั�งต่อำหน�าและลับหลัง

   ๒.๓ คุณลักษณะ : มีวัินัย

   คว่ามหมาย มีว่ินัย หมายถึง ลักษณะข้อำงบุคคลที่ี�แสดงอำอำกถึงคว่ามเอำาใจใส่ จดจ่อำ ตั�งใจ 

มุ่งมั�นต่อำหน�าทีี่�การงาน การศึึกษาเล่าเรียน และการเปี็นอำย้่ข้อำงตนเอำง และผู้้�อำย้่ในคว่ามด้แลตลอำดจนสังคม 

อำย่างเต็มคว่ามสามารถด�ว่ยคว่ามผู้้กพััน เพืั�อำให�บรรลุผู้ลสำาเร็จตามคว่ามมุ่งหมายในเว่ลาที่ี�กำาหนด ยอำมรับ 

ผู้ลการกระที่ำาที่ั�งผู้ลดีและผู้ลเสียที่ี�เกิดข้ึ�น รว่มที่ั�งปีรับปีรุงการปีฏิบัติให�ดีข้ึ�นด�ว่ย

   ตัวับ่งชั้ี�คุณลักษณะ มีวัินัย

   ๒.๓.๑ มีคว่ามพัยายามปีฏิบัติภารกิจ หน�าที่ี�การงาน การศึึกษา หรือำหน�าทีี่�ที่ี�ได�รับ 

มอำบหมายอำย่างเต็มคว่ามสามารถ

   ๒.๓.๒ ตรงต่อำเว่ลา

   ๒.๓.๓ ที่ำางานโดยคำานึงถึงคุณภาพัข้อำงงาน

   ๒.๓.๔ ด้แลรักษาสาธารณสมบัติ
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  ๒.๔ คุณลักษณะ : ใฝ�เรียนร่้

   คว่ามหมาย ใฝ่เรียนร้� หมายถึง ลักษณะข้อำงบุคคลที่ี�แสดงอำอำกถึงคว่ามใฝ่เรียน ใฝ่ร้�

   ตัวับ่งชั้ี�คุณลักษณะ ใฝ�เรียนร่้

   ๒.๔.๑ มีการซักถามปีัญหาในและนอำกบที่เรียนสมำ�าเสมอำ

   ๒.๔.๒ ร้�จักใชั้�แหล่งเรียนร้�ภายในและนอำกโรงเรียนปีระกอำบการเรียนร้�

  ๒.๕ คุณลักษณะ : อย่่อย่างพอเพียง

   คว่ามหมาย อำย้อ่ำย่างพัอำเพีัยง หมายถงึ ลกัษณะข้อำงบคุคลทีี่�แสดงถงึการปีระพัฤตปิีฏบิตัติน

เปี็นผู้้�ปีระหยัดเว่ลา ที่รัพัย์ และแรงงาน ที่ั�งข้อำงตนเอำงและส่ว่นรว่ม ตลอำดจนว่างแผู้นอำอำมเพัื�อำอำนาคต

   ตัวับ่งชั้ี�คุณลักษณะ อย่่อย่างพอเพียง

   ๒.๕.๑ เลือำกใชั้�สิ�งข้อำงที่ี�เหมาะสมกับสถานภาพัข้อำงตนและการใชั้�งาน

   ๒.๕.๒ ใชั้�นำ�า ใชั้�ไฟ อำย่างระมัดระว่ัง และเฉพัาะส่ว่นที่ี�จำาเปี็น

  ๒.๖ คุณลักษณะ : มุ่งมั�นในการทำางาน

   คว่ามหมาย มุ่งมั�นในการที่ำางาน หมายถึง คว่ามสามารถที่างร่างกาย คว่ามคิด จิตใจ  

ที่ี�จะปีฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให�สำาเร็จลุล่ว่งตามเปี้าหมายที่ี�กำาหนด ไม่ย่อำที่�อำต่อำปีัญหาอำุปีสรรค

   ตัวับ่งชั้ี�คุณลักษณะ มุ่งมั�นในการทำางาน

   ๒.๖.๑ มีคว่ามเข้�มแข้็ง พัยายามเอำาชั้นะปีัญหาอำุปีสรรคโดยไม่ย่อำที่�อำ

   ๒.๖.๒ มีจิตใจหนักแน่น สามารถคว่บคุมอำารมณ์และพัฤติกรรมให�เปี็นปีกติเมื�อำพับกับ

ปีัญหาหรือำสิ�งยั�ว่ยุต่าง ๆ 

  ๒.๗ คุณลักษณะ : รักควัามเปี็นไทย

   คว่ามหมาย รักคว่ามเปี็นไที่ย หมายถึง ลักษณะข้อำงบุคคลทีี่�แสดงถึงการปีฏิบัติตน 

ที่ั�งกาย ใจ และคว่ามคิดที่ี�คำานึงถึงคว่ามเปี็นไที่ย

   ตัวับ่งชั้ี�คุณลักษณะ รักควัามเปี็นไทย

   ๒.๗.๑ ใชั้�สิ�งข้อำงที่ี�ผู้ลิตในปีระเที่ศึ

   ๒.๗.๒ เข้�าร่ว่มกิจกรรมที่ี�เกี�ยว่ข้�อำงกับว่ัฒนธรรม – ปีระเพัณีไที่ยและแต่งกาย แบบไที่ย

   ๒.๗.๓ ใชั้�ภาษาไที่ยได�ถ้กต�อำง

  ๒.๘ คุณลักษณะ : มีจิตสาธารณะ

   คว่ามหมาย มีจิตสาธารณะ หมายถึง ลักษณะข้อำงบุคคลที่ี�แสดงถึงการใชั้�ว่าจา ใจ และกาย 

ต่อำบุคคลอำื�น ด�ว่ยคว่ามเมตตา ให�คว่ามชั้่ว่ยเหลือำ โดยไม่หว่ังสิ�งตอำบแที่น

   ตัวับ่งชั้ี�คุณลักษณะ มีจิตสาธารณะ

   ๒.๘.๑ ร่ว่มกิจกรรมการบำาเพั็ญปีระโยชั้น์สาธารณะ เชั้่น ว่ัด, โบราณสถาน

   ๒.๘.๒ อำาสาปีฏิบัติกิจกรรมสาธารณปีระโยชั้น์
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 ๓. เกณฑ์การปีระเมินคุณลักษณะอันพึงปีระสงค์

  ๓.๑ เกณฑ์การปีระเมินตัวับ่งชั้ี�

   ๑) เกณฑ์์ระดับคุณภาพั

    ระดับคุณภาพั

    ดีเยี�ยม หมายถึง ผู้้�เรียนมีพัฤติกรรมตามตัว่บ่งชั้ี� ร�อำยละ ๘๐ - ๑๐๐ ข้อำงจำานว่นครั�ง 

        ข้อำงการปีระเมินที่ั�งหมด

    ดี  หมายถึง  ผู้้�เรียนมีพัฤติกรรมตามตัว่บ่งชั้ี� ร�อำยละ ๖๕ - ๗๙ ข้อำงจำานว่นครั�ง 

        ข้อำงการปีระเมินที่ั�งหมด

    ผู้่าน  หมายถึง  ผู้้�เรียนมีพัฤติกรรมตามตัว่บ่งชั้ี� ร�อำยละ ๕๐ - ๖๔ ข้อำงจำานว่นครั�ง 

        ข้อำงการปีระเมินที่ั�งหมด

    ไม่ผู้่าน หมายถึง ผู้้�เรียนมีพัฤติกรรมตามตัว่บ่งชีั้� ร�อำยละตำ�า ๕๐ ข้อำงจำานว่นครั�ง 

        ข้อำงการปีระเมินที่ั�งหมด

   ๒) เกณฑ์์การตัดสินการผู้่านแต่ละตัว่บ่งชั้ี�

    ผู้้�เรียนต�อำงมีพัฤติกรรมตามตัว่บ่งชั้ี�อำย้่ในระดับผู้่านข้ึ�นไปี ถือำว่่าผู้่านแต่ละตัว่บ่งชั้ี�

  ๓.๒ เกณฑ์การปีระเมินคุณลักษณะอันพึงปีระสงค์

   ๓.๒.๑ ให�คิดค่าฐานนิยม (Mode) จากเกณฑ์์การปีระเมินตัว่บ่งชั้ี�มาเปี็นระดับคุณภาพั

ข้อำงคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์แต่ละข้�อำ

   ๓.๒.๒ ให�คดิค่าฐานนยิม จากเกณฑ์์การปีระเมนิคณุลกัษณะ ๘ ข้�อำ สรปุีเป็ีนคณุลกัษณะ

อำันพัึงปีระสงค์ข้อำงรายว่ิชั้านั�น ๆ 

   ๓.๒.๓ ให�คิดค่าฐานนิยม จากคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์รายว่ิชั้า สรุปีเปี็นคุณลักษณะ

อำันพัึงปีระสงค์ข้อำงผู้้�เรียนรายบุคคล

  ๓.๓ เกณฑ์การตัดสินแต่ละคุณลักษณะ

   ผู้้�เรียนต�อำงได�รับการปีระเมินอำย้่ในระดับคุณภาพั ผู้่านข้ึ�นไปี ถือำว่่า ผ่าน

  แนวัทางการพัฒนาและปีระเมินคุณลักษณะอันพึงปีระสงค์
 ๑. ระดับผ่้ปีฏิบัติ

  ในการพััฒนาและปีระเมินคุณลักษณะอัำนพึังปีระสงค์นั�น โรงเรียนกำาหนดให�ผู้้�สอำนทุี่กรายวิ่ชั้า  

ผู้้�รับผิู้ดชั้อำบงาน/โครงการ/กจิกรรม และกจิกรรมพััฒนาผู้้�เรียนทีี่�นอำกเหนือำจากคร้ผู้้�สอำนรายวิ่ชั้าต่าง ๆ  ได�ดำาเนินการดังนี�

  ๑.๑ คร้ผู้้�สอำนรายวิ่ชั้าต่าง ๆ ทีุ่กรายว่ิชั้า ให�จัดกิจกรรมการเรียนร้�ในรายวิ่ชั้าข้อำงตนโดยสอำด

แที่รกคณุลักษณะอำนัพึังปีระสงค์ข้อำงสถานศึกึษาในคณุลกัษณะใดคณุลกัษณะหนึ�งทีี่�เหมาะสม และสอำดคล�อำงกบั 

การจัดกิจกรรมการเรียนร้�นั�น ๆ โดยให�ระบุไว่�ในแผู้นการจัดกิจกรรมการเรียนร้�ทีุ่กแผู้น

  ๑.๒ ผู้้�รบัผิู้ดชั้อำบงาน/โครงการ/กจิกรรม และกจิกรรมพััฒนาผู้้�เรยีนทัี่�งกจิกรรมแนะแนว่ กจิกรรม

ชัุ้มนุมต่าง ๆ ซึ�งเปี็นกิจกรรมที่ี�นอำกเหนือำจากรายว่ิชั้าต่าง ๆ ให�ดำาเนินการจัดกิจกรรมพััฒนาคุณลักษณะอำันพัึง

ปีระสงค์ โดยระบุไว่�ในแผู้นการจัดกิจกรรมการเรียนร้�
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  ๑.๓ ผู้้�รับผิู้ดชั้อำบทัี่�ง ข้�อำ ๑.๑ และ ๑.๒ ดำาเนินการพััฒนาพัร�อำมกับปีระเมินผู้ลและปีรับปีรุง 

ผู้้�เรียนเปี็นระยะ ๆ เพืั�อำแสดงพััฒนาการข้อำงผู้้�เรียน บันทึี่กร่อำงรอำยหลักฐานการปีระเมินและปีรับปีรุงอำย่างต่อำ

เนื�อำง เมื�อำเสร็จสิ�นภาคเรียน/ปีลายปีี หรือำสิ�นโครงการ/กิจกรรม ให�มีการปีระเมินและสรุปีผู้ลบันที่ึกลงใน แบบ  

ปีพ. ๕ และระบุ จุดเด่น จุดด�อำย ข้อำงผู้้�เรียนแต่ละคน ตามเกณฑ์์ที่ี�กำาหนดไว่� พัร�อำมแนบข้�อำม้ลบันที่ึกหลักฐาน

ร่อำงรอำยการปีระเมินและปีรับปีรุงปีระกอำบส่งให�คณะกรรมการข้อำงกลุ่มสาระการเรียนร้�ข้อำงตนเอำง ได�ตรว่จสอำบ

คว่ามถ้กต�อำงสมบ้รณ์

  ๑.๔ คณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระรว่บรว่มผู้ลการปีระเมินที่ั�งหมด และสรุปีผู้ลการปีระเมินลง

ในใบ แบบ ปีพั. ๕ ส่งคณะกรรมการปีระเมินคุณลักษณะข้อำงสถานศึึกษาที่ี�ได�รับการแต่งตั�งเพัื�อำดำาเนินการต่อำไปี

 ๒. ระดับคณะกรรมการปีระเมินคุณลักษณะอันพึงปีระสงค์ของสถานศึึกษา

  ให�มีการปีระเมินและตัดสินผู้ลการปีระเมินคุณลักษณะอัำนพัึงปีระสงค์ข้อำงผู้้�เรียนทุี่กภาคเรียน/ปีี 

โดยสถานศึึกษาแต่งตั�งคณะกรรมการปีระเมินและตัดสินผู้ลการปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ ระดับชั้ั�นละ 

๓ - ๕ คน ดำาเนินการดังนี�

  ๒.๑ คณะกรรมการทีุ่กระดับชั้ั�น ศึึกษาและที่ำาคว่ามเข้�าใจร่ว่มกันในเรื�อำงข้อำงเกณฑ์์การปีระเมิน

ระดับคุณภาพั ตลอำดจนแนว่ที่างการปีระเมินที่ี�สถานศึึกษากำาหนดไว่�

  ๒.๒ คณะกรรมการปีระเมินแต่ละระดับชั้ั�น นำาผู้ลการปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์จาก 

ผู้้�ปีฏิบัติใน ข้�อำ ๑ มาร่ว่มกันพัิจารณาผู้ลการปีระเมิน และข้�อำม้ลจากการบันที่ึกร่อำงรอำยหลักฐานที่ี�แนบมาเปี็น 

รายบุคคลเที่ียบกับเกณฑ์์ที่ี�กำาหนดไว่� แล�ว่ตัดสินผู้ลการปีระเมิน สรุปีผู้ลการปีระเมิน บันที่ึกลงใน แบบ ปีพ. ๕ 

ระบุจุดเด่นจุดด�อำยข้อำงผู้้�เรียนเปี็นรายบุคคล ส่งคณะกรรมการบริหารหลักส้ตรและวิ่ชั้าการเห็นชั้อำบ และเสนอำ 

ผู้้�บริหารอำนุมัติผู้ลการปีระเมิน

  ๒.๓ กรณีที่ี�คณะกรรมการไม่สามารถตัดสินผู้ลการปีระเมิน เนื�อำงจากข้�อำม้ลไม่เพัียงพัอำ ให�คณะ

กรรมการข้อำข้�อำม้ลเพัิ�มเติมจากผู้้�รับผู้ิดชั้อำบ จนสามารถตัดสินผู้ลการปีระเมินได�

  ๒.๔ นายที่ะเบียนนำาผู้ลการตัดสินมาดำาเนินการจัดที่ำา ปีพ.๔ และหลักฐานการศึึกษาอืำ�นทีี่�

เกี�ยว่ข้�อำง และปีระกาศึให�ผู้้�เกี�ยว่ข้�อำงรับที่ราบต่อำไปี

 ๓. การปีระเมินการเลื�อนชั้ั�น/การจบหลักส่ตร

 คณะกรรมการบริหารหลักส้ตรและว่ิชั้าการ นำาผู้ลการปีระเมินรายภาค/รายปีี มาร่ว่มพัิจารณาและ

ตัดสินผู้ลการเลื�อำนชั้ั�น/จบหลักส้ตร

  แนวัทางในการซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงปีระสงค์
 ๑. คณะกรรมการปีระเมนิคุณลกัษณะร่ว่มกนัพัจิารณาว่่า ผู้้�เรียนมคุีณลักษณะใดที่ี�ต�อำงพัฒันาปีรบัปีรงุ

 ๒. คณะกรรมการปีระเมนิคุณลกัษณะกำาหนดแนว่ที่างในการพัฒันาปีรบัปีรงุพัร�อำมระยะเว่ลาโดยมอำบ

หมาย ให�ทีี่�ปีรึกษาในระบบด้แลช่ั้ว่ยเหลอืำนกัเรยีน ดำาเนนิการตดิตามช่ั้ว่ยเหลอืำแนะนำาการปีฏบิตังิานตามแนว่ที่าง

ที่ี�คณะกรรมการกำาหนด

 ๓. กิจกรรม ในการพััฒนาปีรับปีรุงผู้้�เรียน

  ๓.๑ กำาหนดภาระงานหรอืำกจิกรรมที่ี�สอำดคล�อำงกบัตวั่บ่งชั้ี�ข้อำงคณุลกัษณะที่ี�ต�อำงพัฒันาปีรบัปีรงุ
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  ๓.๒ ผู้้�เรยีนร่ว่มกจิกรรมที่ี�สอำดคล�อำงกบัคณุลกัษณะที่ี�ต�อำงพัฒันาปีรบัปีรงุที่ั�งในและนอำกโรงเรยีน

  ๓.๓ ผู้้�เรยีนเสนอำโครงงาน/งาน ที่ี�สอำดคล�อำงกบัคณุลกัษณะทีี่�ต�อำงพัฒันาปีรบัปีรงุให�คณะกรรมการ

ปีระเมินคุณลักษณะเห็นชั้อำบ

 ๔. ผู้้�เรียนปีฏิบัติตามแนว่ที่างทีี่�คณะกรรมการกำาหนดหรือำเห็นชั้อำบ และรายงานผู้ลการปีฏิบัติให�ทีี่�

ปีรึกษาในระบบด้แลที่ราบเปี็นระยะ ๆ พัร�อำมกับมีผู้้�รับรอำงผู้ลการปีฏิบัติโดยที่ี�ปีรึกษาบันทึี่กข้�อำคิดเห็นในการ

ปีฏิบัติกิจกรรมจนเสร็จสิ�นกิจกรรม

 ๕. ที่ี�ปีรึกษาในระบบด้แล บันที่ึกผู้ลแสดงพััฒนาการคุณลักษณะข้อำงผู้้�เรียนที่ี�แสดงร่อำงรอำยหลักฐาน

การปีฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ รว่บรว่มผู้ลการปีฏิบัติส่งคณะกรรมการปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์

 ๖. คณะกรรมการปีระเมนิคุณลกัษณะพัจิารณาร่อำงรอำยหลกัฐานผู้ลการปีฏบัิตกิจิกรรมเที่ยีบกบัเกณฑ์์

ที่ี�กำาหนด แล�ว่ปีระเมนิและตัดสนิผู้ลการซ่อำมเสรมิคุณลกัษณะอัำนพังึปีระสงค์สรุปีผู้ลเสนอำต่อำคณะกรรมการบรหิาร

หลักส้ตรและว่ิชั้าการเห็นชั้อำบ เพัื�อำเสนอำต่อำผู้้�บริหารสถานศึึกษาอำนุมัติต่อำไปี

 ๗. นายที่ะเบียนว่ัดผู้ลดำาเนินการจัดที่ำา ปีพั.๔ และแจ�งแก่ผู้้�เกี�ยว่ข้�อำงต่อำไปี

ส่วันที� ๔ การพัฒนาและปีระเมินควัามสามารถในการอ่าน คิดวัิเคราะห์ 

และเขียนการอ่าน คิดวัิเคราะห์ และเขียน จำานวัน ๓ ข้อ คือ
 ๑. อำ่านและเข้�าใจ สามารถคิดวิ่เคราะห์ สังเคราะห์ได�อำย่างมีเหตุผู้ลเปี็นระบบ และเข้ียนเสนอำ 

คว่ามคิดได�

  ตัว่บ่งชั้ี�ที่ี� ๑  เข้ียนรายงานเรื�อำงที่ี�ศึึกษาค�นคว่�าได�

  ตัว่บ่งชั้ี�ที่ี� ๒  ตอำบคำาถามจากเรื�อำงที่ี�ศึึกษาค�นคว่�าได�

  ตัว่บ่งชั้ี�ที่ี� ๓  เข้ียนแสดงคว่ามคิดเห็นจากเรื�อำงที่ี�อำ่านได�

  ตัว่บ่งชั้ี�ที่ี� ๔  เข้ียนสรุปีจากเรื�อำงที่ี�อำ่านได�

 ๒. นำาคว่ามร้�คว่ามเข้�าใจทีี่�ได�จากการอำ่านไปีใชั้�ในการแก�ปีัญหา ตัดสินใจ คาดคะเนเรื�อำงราว่หรือำ

เหตุการณ์ และสรุปีเปี็นแนว่ปีฏิบัติได�

  ตัว่บ่งชั้ี�ที่ี� ๑  ที่ำาโครงงาน/รายงานในเรื�อำงที่ี�สนใจได�ตามศึักยภาพั

  ตัว่บ่งชั้ี�ที่ี� ๒  นำาเสนอำโครงงาน/รายงานได�ตามศึักยภาพั

  ตัว่บ่งชั้ี�ที่ี� ๓  เนื�อำหาในการที่ำาโครงงาน/รายงานสอำดคล�อำงกับเรื�อำงที่ี�เรียน

  ตัว่บ่งชั้ี�ที่ี� ๔  เข้ียนข้ั�นตอำนในการปีฏิบัติงานได�

 ๓.  มีคว่ามคิดสร�างสรรค์ และสามารถเข้ียนถ่ายที่อำดคว่ามคิดเพัื�อำการสื�อำสารได�

  ตัว่บ่งชั้ี�ที่ี� ๑  เข้ียนเรื�อำงราว่เชั้ิงสร�างสรรค์ได�ตามศึักยภาพั

  ตัว่บ่งชั้ี�ที่ี� ๒  เข้ียน/ว่าดภาพัจากจินตนาการในเรื�อำงที่ี�ตนสนใจได�
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  แนวัทางและวิัธีการปีระเมิน
 การปีระเมินคว่ามสามารถในการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน โรงเรียนจะใชั้�แนว่ที่างการว่ัดและการ

ปีระเมนิจากการปีฏิบตัจิรงิ (Authentic Performance Measurement) จงึกำาหนดแนว่ที่างและวิ่ธกีารปีระเมนิ

ให�คร้ผู้้�สอำนทีุ่กกลุ่มสาระการเรียนร้�นำาไปีใชั้�ในการปีระเมินดังนี�

 ๑. วัิธีการปีระเมิน

  ๑.๑ คว่ามสามารถจริงข้อำงผู้้�เรียนในการปีฏิบัติกิจกรรมที่างการเรียนรายวิ่ชั้าต่าง ๆ ในส่ว่นทีี่�

เกี�ยว่กับการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน โดยการสังเกตข้อำงคร้

  ๑.๒ มอำบหมายให�ผู้้�เรียนไปีศึึกษาค�นคว่�า แล�ว่เข้ียนเปี็นรายงาน

  ๑.๓ ผู้ลงานเชั้ิงปีระจักษ์ต่าง ๆ เกี�ยว่กับการอำ่าน การคิด การว่ิเคราะห์ และเข้ียนที่ี�รว่บรว่มและ

นำาเสนอำในร้ปีข้อำงแฟ้มสะสมงาน

  ๑.๔ การที่ดสอำบโดยใชั้�แบบที่ดสอำบแบบเข้ียนตอำบ หรือำเข้ียนเรียงคว่าม

  ๑.๕ การเข้ียนรายงานจากการปีฏิบัติโครงงาน

 ๒. เกณฑ์การปีระเมิน ผลงาน : การเขียนจากการอ่าน คิด วัิเคราะห์

  ๒.๑ การใชั้�กระบว่นการอำ่านอำย่างมีปีระสิที่ธิภาพั

  ๒.๒ การแสดงคว่ามคิดเห็นอำย่างมีว่ิจารณญาณ

  ๒.๓ ใชั้�กระบว่นการเข้ียนสื�อำคว่ามอำย่างมีปีระสิที่ธิภาพั

 ๓. เกณฑ์ระดับคุณภาพ ควัามสามารถในการอ่าน คิด วัิเคราะห์ และเขียน

  เกณฑ์ระดับคุณภาพ : การอ่าน

   ระดับ

  ดีเยี�ยม ระบุสาระข้อำงเรื�อำงที่ี�อำ่านได�ถ้กต�อำงครบถ�ว่น ลำาดับเรื�อำงที่ี�อำ่านได�ถ้กต�อำง ระบุปีระเด็น

สำาคัญข้อำงเรื�อำงที่ี�อำ่านได�ถ้กต�อำง ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติข้อำงผู้้�เข้ียน

  ดี  ระบุสาระข้อำงเรื�อำงที่ี�อำ่านได�ถ้กต�อำงครบถ�ว่น ลำาดับเรื�อำงที่ี�อำ่านได�ถ้กต�อำง ระบุปีระเด็น

สำาคัญข้อำงเรื�อำงที่ี�อำ่านได�ถ้กต�อำง ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติข้อำงผู้้�เข้ียนไม่ครบถ�ว่น

  ผ่าน  ระบุสาระข้อำงเรื�อำงที่ี�อำ่านได�ถ้กต�อำงครบถ�ว่น ลำาดับเรื�อำงที่ี�อำ่านค่อำนข้�างถ้กต�อำง ระบุ

ปีระเด็นสำาคัญข้อำงเรื�อำงที่ี�อำ่านได�ไม่สมบ้รณ์ ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติข้อำงผู้้�เข้ียนเพัียงเล็กน�อำย

  ไม่ผ่าน ระบสุาระข้อำงเรื�อำงที่ี�อ่ำานได�ไม่ครบถ�ว่น ลำาดบัเรื�อำงที่ี�อ่ำานผู้ดิพัลาดเล็กน�อำย ระบปุีระเดน็

สำาคัญข้อำงเรื�อำงที่ี�อำ่านไม่ถ้กต�อำง ไม่ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติข้อำงผู้้�เข้ียน

 เกณฑ์ระดับคุณภาพ : การคิด วัิเคราะห์

  ระดับ

  ดีเยี�ยม แสดงคว่ามคิดเห็นชั้ัดเจน มีเหตุผู้ลระบุข้�อำม้ลสนับสนุนที่ี�น่าเชั้ื�อำถือำมีคว่ามคิดที่ี� 

แปีลกใหม่ เปี็นปีระโยชั้น์ต่อำสังคมโดยส่ว่นรว่ม

  ดี  แสดงคว่ามคิดเห็นค่อำนข้�างชัั้ดเจน มีเหตุผู้ลระบุข้�อำม้ลสนับสนุนมีคว่ามคิด ที่ี�เปี็น

ปีระโยชั้น์ต่อำสังคมโดยสังคมรอำบข้�างตนเอำง



TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN  UDONTHANI

64

โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN
UDONTHANI

  ผ่าน  แสดงคว่ามคิดเหน็ทีี่�มเีหตุผู้ลระบุข้�อำม้ลสนบัสนนุที่ี�พัอำรบัได�มีคว่ามคดิทีี่�เป็ีน ปีระโยชั้น์

ต่อำตนเอำง

  ไม่ผ่าน แสดงคว่ามคิดเห็นมีเหตุผู้ลไม่ชั้ัดเจน ข้าดข้�อำม้ลสนับสนุน มีคว่ามคิดที่ี�ยัง มอำงไม่เห็น

ปีระโยชั้น์ที่ี�ชั้ัดเจน

 เกณฑ์ระดับคุณภาพ : การเขียน

 ระดับ

  ดีเยี�ยม มจีดุปีระสงค์ในการเข้ยีนชัั้ดเจนได�เนื�อำหาสาระ ร้ปีแบบการเข้ยีนถ้กต�อำงมขัี้�นตอำนการเข้ยีน

ชั้ดัเจนง่ายต่อำการตดิตาม ใชั้�ไว่ยากรณ์และสะกดคำาถ้กต�อำง พัฒันาสำานว่นภาษาทีี่�สื�อำคว่ามหมายได�ชัั้ดเจนกะทัี่ดรดั

  ดี  มีจุดปีระสงค์ในการเข้ียนชั้ัดเจนได�เนื�อำหาสาระ ร้ปีแบบการเข้ียนถ้กต�อำงมีข้ั�นตอำนการ

เข้ียนชั้ัดเจนง่ายต่อำการติดตาม ใชั้�ไว่ยากรณ์และสะกดคำาผู้ิดพัลาดไม่เกิน ๓ แห่ง พััฒนาสำานว่นภาษาที่ี�สื�อำคว่าม

หมายได�ชั้ัดเจน

  ผ่าน  มีจุดปีระสงค์ในการเข้ียนชั้ัดเจนและค่อำนข้�างได�เนื�อำหาสาระ ร้ปีแบบการเข้ียนถ้กต�อำง

มีข้ั�นตอำนการเข้ียนชั้ัดเจนง่ายต่อำการติดตาม ใชั้�ไว่ยากรณ์และสะกดคำาผู้ิดพัลาดมากกว่่า ๓ แห่ง ข้าดการพััฒนา

สำานว่นภาษาที่ี�สื�อำคว่ามหมายได�ชั้ัดเจน

  ไม่ผ่าน ข้าดจดุปีระสงค์ในการเข้ยีนและเนื�อำหาสาระน�อำย ใชั้�ไว่ยากรณ์และสะกดคำาผู้ดิพัลาดมาก 

ข้าดการพััฒนาสำานว่นภาษาที่ี�สื�อำคว่ามหมาย

 ๔. การสรุปีผลการปีระเมินควัามสามารถในการอ่าน คิด วัิเคราะห์ และเขียน

  ๔.๑ ให�คิดค่าฐานนิยม (Mode) จากเกณฑ์์การปีระเมินการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน มาเปี็น

ระดับคุณภาพัข้อำงแต่ละรายว่ิชั้า

  ๔.๒ ให�คิดค่าฐานนยิม จากเกณฑ์์การปีระเมนิการอ่ำาน คดิ ว่เิคราะห์ และเข้ยีน ข้อำงแต่ละรายว่ชิั้า 

สรุปีเปี็นผู้ลการปีระเมินการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน ข้อำงผู้้�เรียนรายบุคคล

 ๕. เกณฑ์การตัดสินควัามสามารถในการอ่าน คิด วัิเคราะห์ และเขียน

  ๕.๑ ระดับรายภาค

   ผู้้�เรียนมีคว่ามสามารถในการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน อำย้่ในระดับคุณภาพั ผู้่าน ข้ึ�นไปี

ถือำว่่า ผู้่าน

  ๕.๒ การเลื�อนชั้ั�น/จบหลักส่ตร

   ผู้้�เรียนมีคว่ามสามารถในการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน ผู้่านทีุ่กรายภาค

  แนวัทางการพัฒนาและการปีระเมินการอ่าน คิด วิัเคราะห์ และเขียน
 ระดับผ่้ปีฏิบัติ

 กลุ่มคร่ผ่้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนร่้

 ๑. แต่ละกลุ่มสาระการเรียนร้�ร่ว่มกันกำาหนดแนว่ที่างในการพััฒนาคว่ามสามารถในการอำ่าน คิด 

ว่ิเคราะห์ และเข้ียน ที่ี�สอำดคล�อำงกับธรรมชั้าติข้อำงแต่ละกลุ่มสาระ และสอำดคล�อำงกับมาตรฐานการอำ่าน คิด 

ว่ิเคราะห์ และเข้ียน ที่ี�สถานศึึกษากำาหนด
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 ๒. ผู้้�สอำนทุี่กรายวิ่ชั้านำาแนว่ที่างทีี่�กำาหนดไว่�ใน ข้�อำ ๑ ว่างแผู้นการจดักจิกรรมและดำาเนนิการจดักจิกรรม

การเรียนร้�สอำดแที่รกในการจัดการเรียนการสอำนข้อำงตนเอำง

 ๓. ผู้้�สอำนที่กุรายว่ชิั้าดำาเนนิการปีระเมนิและปีรบัปีรงุคว่ามสามารถในการอ่ำาน คดิ ว่เิคราะห์ และเข้ยีน 

เปี็นระยะ ๆ เมื�อำสิ�นภาคเรียน/ปีลายปีี ปีระเมินผู้ลพัร�อำมบันที่ึกร่อำงรอำยหลักฐานในการพััฒนาปีรับปีรุง และ

รว่บรว่มหลักฐานการปีระเมินไว่�ที่ี�หมว่ดว่ชิั้าเพัื�อำใชั้�เป็ีนหลกัฐานสำาหรบัตรว่จสอำบการปีฏบิตังิานข้อำงผู้้�สอำน ซึ�งจะ

แสดงให�เห็นถึงคว่ามโปีร่งใส และคว่ามยุติธรรมในการปีระเมิน

 ๔. บันที่ึกสรุปีผู้ลการปีระเมินคว่ามสามารถในการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน ลงใน แบบ ปีพ.๕ 

แบบสรุปีผู้ลการปีระเมินการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน

 ๕. ผู้้�สอำนในแต่ละกลุม่สาระร่ว่มกนัตรว่จสอำบคว่ามถ้กต�อำง สมบ้รณ์ข้อำงผู้ลการปีระเมนิแต่ละรายวิ่ชั้า 

แล�ว่สรุปีผู้ลการปีระเมินในระดับกลุ่มสาระลงใน แบบ ปีพ.๕ แบบสรุปีผู้ลการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน  

ส่งคณะกรรมการปีระเมินการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน ในระดับโรงเรียนต่อำไปี

 กลุม่ผ้่รบัผิดชั้อบกิจกรรมพฒันาเรยีนร้่ และกลุม่ผ้่รบัผิดชั้อบงาน/โครงการ/กจิกรรมในระดับโรงเรยีน

 ๑. ว่างแผู้นกำาหนดกิจกรรมพััฒนาคว่ามสามารถในการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียนที่ี�สอำดคล�อำงกับ

กิจกรรมในภาระงานทีี่�ตนเอำงรับผิู้ดชั้อำบ

 ๒. ดำาเนินการจัดกิจกรรมพััฒนาตามแผู้นทีี่�ว่างไว่� และปีระเมินพััฒนาปีรับปีรุงผู้้�เรียนเปี็นระยะ ๆ  

พัร�อำมบันที่ึกร่อำงรอำยหลักฐาน

 ๓. เมื�อำสิ�นภาคเรียน ให�มีการปีระเมินผู้ล และสรุปีผู้ลการปีระเมินตามเกณฑ์์ที่ี�สถานศึึกษากำาหนดไว่� 

พัร�อำมให�ข้�อำสังเกตที่ี�เปี็นจุดเด่น จุดด�อำย ข้อำงผู้้�เรียน บันที่ึกใน แบบ ปีพ. ๕ และรว่บรว่มหลักฐานร่อำงรอำย 

การพััฒนาปีรับปีรุงไว่�ที่ี�ผู้้�ปีฏบิตั ิเพัื�อำเป็ีนหลกัฐานสำาหรบัตรว่จสอำบการปีฏบิตังิานข้อำงผู้้�ปีฏบิตั ิส่งผู้ลการปีระเมนิ

ให�คณะกรรมการปีระเมินระดับโรงเรียนต่อำไปี

 ระดับคณะกรรมการปีระเมินการอ่าน คิด วัิเคราะห์ และเขียน ของสถานศึึกษา

 ๑. แต่งตั�งคณะกรรมการปีระเมินการอำ่านคิดว่ิเคราะห์และเข้ียน จำานว่น ๓ - ๕ คน ในแต่ละระดับชั้ั�น

เปี็นรายภาค

 ๒. คณะกรรมการปีระเมินฯ ศึึกษาเกณฑ์์การปีระเมิน เพัื�อำให�เกิดคว่ามเข้�าใจตรงกัน

 ๓. นำาผู้ลการปีระเมินการอำ่านจากระดับผู้้�ปีฏิบัติร่ว่มกันปีระเมิน เพัื�อำตัดสินคว่ามสามารถในการอำ่าน 

คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน ตามเกณฑ์์ที่ี�กำาหนดไว่�

 ๔. กรณทีี่ี�คณะกรรมการไม่สามารถตัดสนิได� คณะกรรมการข้อำข้�อำมล้จากผู้้�ปีฏบัิตเิพัิ�มเตมิ หรอืำที่ดสอำบ

คว่ามสามารถซำ�า แล�ว่จึงตัดสินผู้ล

 ๕. คณะกรรมการสรุปีผู้ลการปีระเมินเพัื�อำเสนอำผู้้�บริหารโรงเรียนอำนุมัติผู้ลการปีระเมิน

 ๖. นายที่ะเบียนว่ัดผู้ลบันที่ึกลงใน ปีพ.๑ แล�ว่แจ�งผู้ลการปีระเมินการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน  

ให�อำาจารย์ที่ี�ปีรึกษาเพัื�อำแจ�งผู้้�ปีกครอำง
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  แนวัทางในการซ่อมเสริมและปีระเมินผลการซ่อมเสริมการอ่าน คิด วิัเคราะห์ และเขียน
 ๑. คณะกรรมการปีระเมนิการอ่ำาน คิด ว่เิคราะห์ และเข้ยีน ร่ว่มกันพัจิารณาว่่าผู้้�เรยีนมจีดุที่ี�ต�อำงพัฒันา

ปีรับปีรุงด�านใด แต่งตั�งที่ี�ปีรึกษาโดยระบบด้แลชั้่ว่ยเหลือำนักเรียนเปี็นกรรมการดำาเนินการซ่อำมเสริม

 ๒. กำาหนดภาระงานให�ผู้้�เรียนพััฒนา ปีรับปีรุง ในด�านที่ี�ต�อำงพััฒนาปีรับปีรุงโดย

  ๒.๑ กรณีไม่ผู้่านการปีระเมินการอำ่าน

   ๒.๑.๑ คณะกรรมการปีระเมนิกำาหนดภาระงานให�นกัเรยีนอ่ำาน บนัทึี่กการอ่ำานพัร�อำมส่ง

เอำกสารที่ี�ได�อำ่านไม่น�อำยกว่่า ๕ เรื�อำง หรือำกรรมการกำาหนดเรื�อำง ๕ เรื�อำง ให�อำ่าน ภายในเว่ลาที่ี�กำาหนด

   ๒.๑.๒ คณะกรรมการปีระเมินผู้ลการอำ่านโดยตั�งปีระเด็นคำาถามที่ี�สอำดคล�อำงกับเกณฑ์์

การปีระเมิน ผู้้�เรียนตอำบโดยการเข้ียนตอำบหรือำตอำบปีัญหาปีากเปีล่าก็ได�

   ๒.๑.๓ หรือำอำย้่ในดุลยพัินิจข้อำงคณะกรรมการฯ

   ๒.๑.๔ คณะกรรมการปีระเมนิตดัสนิผู้ลการอ่ำานให�ผู่้าน และได�ระดบัไม่เกนิ “ผู่้าน” กรณี

ที่ี�ซ่อำมเสริมไม่ผู้่านให�คณะกรรมการปีระเมินกำาหนดให�ผู้้�เรียนพััฒนาตามว่ิธีการ ข้�อำ ๒.๑.๑ ถึง ๒.๑.๓ จนกว่่า 

ผู้้�เรียนจะได�รับการตัดสิน ผู้่าน

  ๒.๒ กรณีผู้้�เรียนไม่ผู้่านการคิด ว่ิเคราะห์

   ๒.๒.๑ คณะกรรมการปีระเมินกำาหนดภาระงานให�ผู้้�เรียนไปีฝึกคิด ว่ิเคราะห์ ในเรื�อำงทีี่�

สนใจภายใน ๑ สัปีดาห์

   ๒.๒.๒ คณะกรรมการปีระเมิน ปีระเมินการคิด ว่ิเคราะห์ โดยตั�งปีระเด็นคำาถาม 

ที่ี�สอำดคล�อำงกับเกณฑ์์การปีระเมิน ผู้้�เรียนตอำบโดยการเข้ียนตอำบ หรือำตอำบปีากเปีล่า

   ๒.๒.๓ คณะกรรมการปีระเมินตัดสินผู้ลการคิด ว่ิเคราะห์ โดยให�ผู้ลการปีระเมินไม่เกิน 

“ผู้่าน”

   ๒.๒.๔ ในกรณีทีี่�ผู้ลการปีระเมนิไม่ผู่้าน ให�คณะกรรมการปีระเมนิกำาหนดให�ผู้้�เรยีนพััฒนา

ตามว่ิธีการใน ข้�อำ ๒.๒.๑ - ๒.๒.๓ จนกว่่าผู้้�เรียนจะได�รับการตัดสิน ผู้่าน

  ๒.๓ กรณีที่ี�ผู้้�เรียนไม่ผู้่านการปีระเมินการเข้ียน

   ๒.๓.๑ คณะกรรมการปีระเมิน กำาหนดภาระงานให�ผู้้�เรียนไปีฝึกเข้ียนในเรื�อำงที่ี�สนใจ

ภายใน ๑ สัปีดาห์ ภายใต�การคว่บคุมด้แลข้อำงคร้ที่ี�ปีรึกษาในระบบด้แลชั้่ว่ยเหลือำ

   ๒.๓.๒ ผู้้�เรียนส่งผู้ลงานการเข้ียนที่ี�ได�พััฒนาแล�ว่แก่คณะกรรมการปีระเมิน

   ๒.๓.๓ คณะกรรมการปีระเมินที่ำาการปีระเมินผู้ลงานการเข้ียนปีระกอำบการสัมภาษณ์

นักเรียนเกี�ยว่กับกระบว่นการพััฒนาการเข้ียน

   ๒.๓.๔ คณะกรรมการตัดสินผู้ลการเข้ียนโดยให�ผู้ลการปีระเมินไม่เกิน “ผู้่าน”

   ๒.๓.๕ ในกรณีที่ี�ผู้ลการปีระเมินยังไม่ผู้่าน ให�คณะกรรมการปีระเมินกำาหนดให�ผู้้�เรียน

พััฒนาตามว่ิธีการ ข้�อำ ๒.๓.๑ - ๒.๓.๔ จนกว่่าผู้้�เรียนจะได�รับการตัดสินผู้่าน
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 ๓. คณะกรรมการปีระเมินการอำ่านตัดสินผู้ลการปีระเมินการอำ่าน ส่งผู้ลการปีระเมินเสนอำ 

คณะกรรมการบริหารหลักส้ตรและว่ิชั้าการข้อำงสถานศึึกษาให�คว่ามเห็นชั้อำบ และรว่บรว่มส่งให�ผู้้ �บริหาร 

สถานศึึกษาอำนุมัติ นายที่ะเบียนว่ัดผู้ลบันที่ึกลง ปีพั.๑ และแจ�งผู้้�เกี�ยว่ข้�อำงต่อำไปี

ส่วันที� ๕ เกณฑ์การตัดสินการเลื�อนชั้ั�น และเกณฑ์การจบหลักส่ตรการตัดสินการเลื�อนชั้ั�น
 ในการตัดสินผู้ลการเรียนข้อำงกลุ่มสาระการเรียนร้� การอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์และเข้ียน คุณลักษณะอำันพัึง

ปีระสงค์ และกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรยีนนั�น ผู้้�สอำนต�อำงคำานงึถงึการพััฒนาผู้้�เรยีนแต่ละคนเป็ีนหลกั และต�อำงเกบ็ข้�อำม้ล

ข้อำงผู้้�เรียนทุี่กด�านอำย่างสมำ�าเสมอำและต่อำเนื�อำงในแต่ละภาคเรยีนรว่มทัี่�งสอำนซ่อำมเสรมิผู้้�เรยีนให�พััฒนาจนเตม็ตาม

ศึักยภาพั

 ระดับมัธยมศึึกษา

 ๑) ตัดสินผู้ลการเรียนเปี็นรายว่ิชั้า ผู้้�เรียนต�อำงมีเว่ลาเรียนตลอำดภาคเรียนไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ ๘๐  

ข้อำงเว่ลาเรียนที่ั�งหมดในรายว่ิชั้านั�น ๆ 

 ๒) ผู้้�เรียนต�อำงได�รับการปีระเมินทีุ่กตัว่ชั้ี�ว่ัด และผู้่านตามเกณฑ์์ที่ี�สถานศึึกษากำาหนด คือำ ตัว่ชีั้�ว่ัด 

ที่ี�ต�อำงผู้่าน ไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ ๖๐ ข้อำงแต่ละรายว่ิชั้า

 ๓) ผู้้�เรียนต�อำงได�รับการตัดสินผู้ลการเรียนทีุ่กรายว่ิชั้า

 ๔) ผู้้�เรียนต�อำงได�รบัการปีระเมนิ และมผีู้ลการปีระเมนิผู่้านตามเกณฑ์์ที่ี�สถานศึกึษากำาหนด ในการอ่ำาน 

คิดว่ิเคราะห์และเข้ียน คุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ และกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน

 การพัิจารณาเลื�อำนชั้ั�นในระดับมัธยมศึึกษา ถ�าหากผู้้�เรียนมีข้�อำบกพัร่อำงเพัียงเล็กน�อำย และสถานศึึกษา

พัิจารณาเห็นว่่าสามารถพััฒนาและสอำนซ่อำมเสริมได� ให�อำย้่ในดุลพัินิจข้อำงสถานศึึกษาที่ี�จะผู้่อำนผู้ันให�เลื�อำนชั้ั�นได� 

แต่หากผู้้�เรียนไม่ผู้่านรายวิ่ชั้าจำานว่นมากและมีแนว่โน�มว่่าจะเปี็นปีัญหาต่อำการเรียนในระดับชัั้�นทีี่�ส้งข้ึ�น สถาน

ศึึกษาจะตั�งคณะกรรมการพิัจารณาให�เรียนซำ�าชั้ั�นได� โดยที่ั�งนี�จะคำานึงถึงวุ่ฒิภาว่ะและคว่ามร้�คว่ามสามารถข้อำง 

ผู้้�เรียนเปี็นสำาคัญ

 เกณฑ์การจบหลักส่ตรระดับมัธยมศึึกษาตอนต้น

 ๑) ผู้้�เรียน เรียนรายวิ่ชั้าพืั�นฐานและเพิั�มเติมโดยเปี็นวิ่ชั้าพืั�นฐาน ๖๖ หน่ว่ยกิตและรายวิ่ชั้าเพิั�มเติม

ตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

 ๒) ผู้้�เรียนต�อำงได�หน่ว่ยกิต ตลอำดหลักส้ตรไม่น�อำยกว่่า ๗๗ หน่ว่ยกิต โดยเปี็นรายว่ิชั้าพัื�นฐาน ๖๖ 

หน่ว่ยกิต และรายว่ิชั้าเพัิ�มเติมไม่น�อำยกว่่า ๑๑ หน่ว่ยกิต

 ๓) ผู้้�เรียนมีผู้ลการปีระเมิน การอำ่าน คิดวิ่เคราะห์และเข้ียน ในระดับผู้่านเกณฑ์์การปีระเมินตามทีี่�

สถานศึึกษากำาหนด

 ๔) ผู้้�เรยีนมผีู้ลการปีระเมนิคุณลกัษณะอัำนพึังปีระสงค์ในระดบัผู่้านเกณฑ์์การปีระเมนิตามทีี่�สถานศึึกษา

กำาหนด

 ๕) ผู้้�เรียนเข้�าร่ว่มกจิกรรมพัฒันาผู้้�เรยีนและมผีู้ลการปีระเมนิผู่้านเกณฑ์์การปีระเมนิตามที่ี�สถานศึกึษา

กำาหนด
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 เกณฑ์การจบหลักส่ตรระดับมัธยมศึึกษาตอนปีลาย

 ๑) ผู้้�เรียน เรียนรายวิ่ชั้าพืั�นฐานและเพิั�มเติมโดยเปี็นวิ่ชั้าพืั�นฐาน ๔๑ หน่ว่ยกิตและรายวิ่ชั้าเพิั�มเติม

ตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

 ๒) ผู้้ �เรียนต�อำงได�หน่ว่ยกิตตลอำดหลักส้ตรไม่น�อำยกว่่า ๗๗ หน่ว่ยกิต โดยเปี็นรายวิ่ชั้าพืั�นฐาน  

๔๑ หน่ว่ยกิต และรายว่ิชั้าเพัิ�มเติมไม่น�อำยกว่่า ๓๖ หน่ว่ยกิต

 ๓) ผู้้�เรียนมีผู้ลการปีระเมิน การอำ่าน คิดว่ิเคราะห์และเข้ียน ในระดับผู้่าน เกณฑ์์การปีระเมินตามที่ี�

สถานศึึกษากำาหนด

 ๔) ผู้้�เรียนมีผู้ลการปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ ในระดับผู้่านเกณฑ์์การปีระเมินตามทีี่�สถาน

ศึึกษากำาหนด

 ๕) ผู้้�เรียนเข้�าร่ว่มกจิกรรมพัฒันาผู้้�เรยีนและมผีู้ลการปีระเมนิผู่้านเกณฑ์์การปีระเมนิตามที่ี�สถานศึกึษา

กำาหนด

ส่วันที� ๖ การปีระเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้าติ (National test)
 ในการปีระเมินผู้ลสัมฤที่ธิ์ที่างการเรียนด�ว่ยแบบปีระเมินผู้ลสัมฤที่ธิ์ที่างการเรียนที่ี�เปี็นระดับมาตรฐาน

ระดับชั้าติ กระที่รว่งศึึกษาธิการได�กำาหนดให�มีการปีระเมินเพัื�อำตรว่จสอำบคุณภาพัการศึึกษาทีุ่กระดับชั้ั�น  

เพัื�อำให�การดำาเนินงานเปี็นไปีอำย่างมีปีระสิที่ธิภาพั โรงเรียนจึงได�กำาหนดแนว่ที่างปีฏิบัติไว่�ดังนี�

 ๑. ผู้้�แที่นสถานศึึกษาเข้�ารับการปีระชัุ้มชั้ี�แจงว่ิธีการดำาเนินการที่ดสอำบร่ว่มกับสำานักงานเข้ตพัื�นที่ี�

 ๒. จดัส่งรายชั้ื�อำคณะกรรมการดำาเนนิงานปีระเมนิคณุภาพัการศึกึษา ปีระกอำบด�ว่ยปีระธานกรรมการ 

คณะกรรมการกลาง กรรมการคว่บคมุห�อำงสอำบ คณะกรรมการตรว่จคำาตอำบชั้นดิเข้ยีนตอำบ และกรรมการรบั - ส่ง

ข้�อำสอำบ ส่งไปีให�สำานักงานเข้ตพัื�นที่ี�เพัื�อำแต่งตั�ง

 ๓. คณะกรรมการบรหิารหลกัส้ตรและว่ชิั้าการปีระชั้มุชีั้�แจงคณะกรรมการดำาเนนิการปีระเมนิคณุภาพั

ตามคำาสั�งจากข้�อำ ๒ ถึงว่ิธีการดำาเนินการสอำบเพัื�อำให�เกิดคว่ามเข้�าใจและปีฏิบัติได�ตรงกัน ตามแนว่ปีฏิบัติในค้่มือำ

การปีระเมินผู้ลสัมฤที่ธิ์ที่างการเรียนข้อำงนักเรียนเพืั�อำให�เกิดคว่ามยุติธรรม และเปี็นไปีตามการดำาเนินการสอำบ

แบบที่ดสอำบมาตรฐานอำย่างเคร่งครัด

 ๔. คณะกรรมการกลางจัดพัมิพ์ัรายชั้ื�อำพัร�อำมกำาหนดรหสั/เลข้ที่ี�นกัเรยีนตามจำานว่นนกัเรยีน/ห�อำงเรยีน 

ที่ี�กำาหนดไว่�ในค้่มือำ นำาไปีปีระกาศึไว่�หน�าห�อำงสอำบแต่ละห�อำง เพัื�อำให�นักเรียนได�ที่ราบว่่าตนเอำงเลข้ที่ี�เที่่าไร สอำบ

ห�อำงที่ี�เที่่าใด พัร�อำมติดเลข้ที่ี�ข้อำงนักเรียนไว่�บนโต๊ะที่ี�นั�งสอำบ

 ๕. คณะกรรมการบรหิารหลกัส้ตรและวิ่ชั้าการปีระชุั้มชีั้�แจงนกัเรยีนให�ตระหนกัถงึคว่ามสำาคญัข้อำงการ

ปีระเมินผู้ลสัมฤที่ธิ์ที่างการเรียนระดับชั้าติ ที่ั�งในด�านส่ว่นตัว่ ระดับโรงเรียน ระดับเข้ต และระดับชั้าติ คว่รให�

คว่ามร่ว่มมือำ ตั�งใจในการสอำบอำย่างเต็มคว่ามสามารถ
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 ๖. กรณทีีี่�นกัเรยีนไม่ได�รบัการปีระเมนิตามวั่นเว่ลาทีี่�กำาหนด ให�สถานศึึกษาแต่งตั�งผู้้�รบัผิู้ดชั้อำบ ตดิตาม 

และปีระสานงานกับเข้ตพัื�นที่ี�ดำาเนินการปีระเมินให�เสร็จสิ�นภายใน ๒ สัปีดาห์ หลังจากที่ราบรายชั้ื�อำนักเรียนที่ี�ยัง

ไม่ได�รับการปีระเมิน

 ๗. เมื�อำสำานักงานเข้ตพัื�นที่ี�แจ�งผู้ลการปีระเมนิมายงัสถานศึึกษา ให�นำาผู้ลการปีระเมนิมาที่บที่ว่นคณุภาพั

ร่ว่มกันระหว่่างคณะกรรมการบรหิารหลกัส้ตรและวิ่ชั้าการ กบัคณะกรรมการสถานศึึกษา และแจ�งผู้ลการปีระเมนิ

ให�ผู้้�เกี�ยว่ข้�อำงที่ราบผู้ลและดำาเนินการต่อำไปี โดยเฉพัาะผู้้�เรียนและคร้ผู้้�สอำนนำาไปีพัิจารณาในการพััฒนาปีรับปีรุง

ตนเอำงต่อำไปี
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ภาคำผู้นวก

ที่ี� ศึธ ๐๔๐๑๐/ว่ ๑๔๗๘      สำานกังานคณะกรรมการการศึึกษาขั้�นพัื�นฐาน

        กระที่รว่งศึึกษาธิการ กที่ม. ๑๐๓๐๐

       ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

เรื�อำง ซักซ�อำมคว่ามเข้�าใจเกี�ยว่กับแนว่ปีฏิบัติการเรียนซำ�าชั้ั�น

เรียน ผู้้�อำำานว่ยการสำานักงานเข้ตพัื�นที่ี�การศึึกษาทีุ่กเข้ต

 ตามที่ี� กระที่รว่งศึึกาาธิการได�ปีระกาศึใชั้�หลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๕๑ 

และได�กำาหนดแนว่ปีฏบิตักิารวั่ดและปีระเมนิผู้ลการเรยีนร้�ตามหลกัส้ตรดงักล่าว่ เพืั�อำให�สถานศึึกษานำาไปีปีฏบิตันิั�น 

เพัื�อำเป็ีนการสร�างคว่ามเข้�าใจที่ี�ถก้ต�อำง ชั้ดัเจน และตรงกนัในปีระเดน็ข้อำงการเรยีนซำ�าชั้ั�น สำานกังานคณะกรรมการ

การศึึกษาข้ั�นพัื�นฐานจึงข้อำซักซ�อำมคว่ามเข้�าใจ ดังนี�

 ๑. การวัดัและปีระเมนิผลการเรยีน ให�สถานศึกึษาจดัให�มกีารว่ดัและปีระเมนิผู้ลการเรยีนข้อำงผู้้�เรยีน

เปี็นระยะระหว่่างเรียน โดยใชั้�เที่คนิคการว่ัดและปีระเมินผู้ลอำย่างหลากหลาย เพัื�อำตรว่จสอำบพััฒนาการ 

คว่ามก�าว่หน�าในการเรียนร้�ข้อำงผู้้�เรียน ถ�าพับปีัญหาหรือำข้�อำบกพัร่อำงในตัว่ผู้้�เรียน ต�อำงดำาเนินการชั้่ว่ยเหลือำและ

ซ่อำมเสริมที่ันที่ี โดยเฉพัาะชั้ั�นปีระถมศึึกษาปีีที่ี� ๑ ต�อำงพััฒนาให�ผู้้�เรียนสามารถอำ่านอำอำก เข้ียนได�

 ๒. การสอนซ่อมเสริม เปี็นการแก�ไข้ข้�อำบกพัร่อำงและพััฒนาผู้้�เรียนให�มีคว่ามร้� ที่ักษะ หรือำเจตคติ/

คุณลักษณะตามารตฐานการเรียนร้�/ตัว่ชั้ี�ว่ัดตามหลักส้ตร กรณีผู้้�เรียนที่ี�มีผู้ลการปีระเมินไม่ผู้่านเกณฑ์์หรือำ 

ได�ระดับผู้ลการเรียน “๐” สถานศึึกษาต�อำงจัดสอำนซ่อำมเสริมให�แก่ผู้้�เรียนทีี่�จะสอำบแก�ตัว่ โดยใชั้�เว่ลานอำกเหนือำ 

ไปีจากการสอำนปีกติ ที่ั�งนี� ให�อำย้่ในดุลยพัินิจข้อำงสถานศึึกษา

 ๓. การสอบแก้ตัวั ให�ผู้้�เรียนสอำบแก�ตัว่ ๒ ครั�ง โดยดำาเนินการดังนี�

  ๓.๑ สอำบแก�ตวั่ครั�งที่ี� ๑ ให�ผู้้�เรยีนยื�นคำาร�อำงสอำบแก�ตัว่ โดยให�คร้ผู้้�สอำนปีระจำาวิ่ชั้าหรอืำคร้ปีระจำาชัั้�น

สอำนซ่อำมเสริมและสอำบแก�ตัว่ให�เสร็จสิ�นก่อำนเปีิดภาคเรียนหรือำภาคเรียนแรกข้อำงปีีการศึึกษาถัดไปี

  ๓.๒ สอำบแก�ตัว่ครั�งที่ี� ๒ กรณีสอำบแก�ตัว่ครั�งที่ี� ๑ แล�ว่ไม่ผู้่าน หรือำไม่มาสอำบแก�ตัว่ในครั�งที่ี� ๑  

สถานศึึกษาให�โอำกาสแก�ตัว่อำีก ๑ ครั�ง โดยสถานศึึกษาแต่งตั�งกรรมการสอำนซ่อำมเสริมและสอำบแก�ตัว่ให�เสร็จสิ�น

ก่อำนเปีิดภาคเรียนหรือำในภาคเรียนแรกข้อำงปีีการศึึกษาถัดไปี
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 ๔. การเรียนซำ�ารายวัิชั้า ผู้้�เรียนทีี่�ได�รับการสอำนซ่อำมเสริมและสอำบแก�ตัว่ ๒ ครั�งแล�ว่ไม่ผู้่านเกณฑ์ ์

การปีระเมินรายว่ิชั้า หรือำยังได�ระดับผู้ลการเรียน “๐” ให�สถานศึึกษาดำาเนินการดังนี�

  ๔.๑ ถา�เปี็นรายว่ิชั้าพัื�นฐาน ให�เรียนซำ�ารายว่ิชั้านั�น

  ๔.๒ ถ�าเปี็นรายวิ่ชั้าเพัิ�มเติม ให�เรียนซำ�ารายวิ่ชั้านั�นหรือำเปีลี�ยนรายว่ิชั้าเรียนใหม่ ที่ั�งนี�ให�อำย้่ใน

ดลุยพิันจิข้อำงสถานศึึกษาในกรณเีปีลี�ยนรายวิ่ชั้าเรยีนใหม่ให�หมายเหตใุนระเบยีบแสดงผู้ลการเรยีนว่่าเรยีนแที่นวิ่ชั้าใด

  ในกรณีเรียนซำ�ารายว่ิชั้าให�อำย้่ในชั้่ว่งใดชั้่ว่งหนึ�งที่ี�สถานศึึกษาเห็นว่่าเหมาะสม เชั้่น พัักกลางว่ัน  

ว่ันหยุด ชั้ั�ว่โมงว่่างหลังเลิกเรียน ภาคฤด้ร�อำน เปี็นต�น

 ๕. การเรยีนซำ�าชั้ั�น หากพับปัีญหาที่ี�เกดิในกรณใีดกรณหีนึ�ง ซึ�งมแีนว่โน�มว่่าจะเป็ีนปัีญหาต่อำการเรยีน

ในระดับที่ี�ส้งข้ึ�น ดังนี�

  ระดับปีระถมศึึกษา

  ๑.) ผู้้�เรยีนไม่ผู่้านรายว่ชิั้าเกนิครึ�งหนึ�งข้อำงรายว่ชิั้าทีี่�เรยีนตามโครางสร�างเว่ลาเรยีนข้อำงสถานศึกึษา

  ๒.) ผู้้�เรียนชั้ั�นปีระถมศึึกษาปีีที่ี� ๑ - ๒ เมื�อำได�รับการปีระเมินแล�ว่ยังอำ่านไม่อำอำก เข้ียนไม่ได� คิดเลข้ไม่ได�

  ระดับมัธยมศึึกษา

  การเรยีนซำ�าชั้ั�นข้อำงผู้้�เรยีนในระดบัมธัยมศึึกษาเมื�อำผู้้�เรยีนไม่ผู่้านเกณฑ์์ข้�อำใดข้�อำหนึ�ง หรอืำทัี่�ง ๒ ข้�อำ ดงันี�

  ๑.) ผู้้�เรียนมีระดับผู้ลการเรียนเฉลี�ยนในปีีการศึึกษานั�นตำ�ากว่่า ๑.๐๐ และมีแนว่โน�มว่่าจะเปี็น

ปีัญหาต่อำการเรียนในระดับชั้ั�นที่ี�ส้งข้ึ�น

  ๒.) ผู้้�เรียนมีผู้ลการเรียน ๐, ร, มส เกินครึ�งหนึ�งข้อำงรายว่ิชั้าที่ี�ลงที่ะเบียนเรียนในปีีการศึึกษานั�น

 ที่ั�งนี� การพิัจารณาให�ผู้้�เรียนซำ�าชัั้�นหรือำซำ�ารายวิ่ชั้า ให�สถานศึึกษาดำาเนินการในร้ปีข้อำงคณะกรรมการ 

และให�สถานศึึกษาแจ�งผู้้�ปีกครอำงที่ราบเหตุผู้ลข้อำงการเรียนซำ�าชั้ั�น/ซำ�ารายว่ิชั้า

 จงึเรียนมาเพืั�อำโปีรดที่ราบและแจ�งให�สถานศึึกษาในสงักดัและสงักดัอืำ�นทีี่�ตั�งอำย่้ภายในเข้ตพืั�นทีี่�การศึึกษา

ข้อำงที่่านที่ราบและดำาเนินการในส่ว่นที่ี�เกี�ยว่ข้�อำงต่อำไปี

ขอแสดงควัามนับถือ

(นายการุณ  สกุลปีระดิษฐ์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึึกษาขั�นพื�นฐาน

สำานักว่ิชั้าการและมารตฐานการศึึกษา

โที่ร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๗ - ๖๘

โที่รสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๕ 


