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คาํนํา 
 
 
 

        โรงเรียนยางชุมนอ้ยพทิยาคม   จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาขึนใชใ้นปีการศึกษา  2558  โดยยดึหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศกัราช  2551  ซึงเป็นหลกัสูตรทีใชแ้นวคิดหลกัสูตรอิงมาตรฐาน (Standard – based 
Currlculum)  ระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา  เป็นเอกสารประกอบหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน  พทุธศกัราช  2551  เอกสารหนึงทีจะช่วยขบัเคลือนกระบวนการนาํหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงไดจ้ดัทาํระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนรู้สถานศึกษาโรงเรียนยาง
ชุมนอ้ยพิทยาคมเพืออธิบายขยายความใหผู้เ้กียวขอ้งทุกฝ่ายตงัแต่ผูบ้ริหาร  ครูผูส้อน  ผูเ้รียนและผูเ้กียวขอ้ง  มีความเขา้ใจ
ทีชดัเจน  ตรงกนัรวมทงัร่วมกนัรับผดิชอบ และทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ  หวงัเป็นอยา่งยงิวา่  เอกสารระเบียบวา่ดว้ย
การวดั  และประเมินผลการเรียนรู้สถานศึกษา  โรงเรียนยางชุมนอ้ยพทิยาคม  พทุธศกัราช  2551  คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้
ทีเกียวขอ้งทุกฝ่ายทีจะช่วยสร้างความรู้  ความเขา้ใจ  และปฏิบติัการวดัและประเมินผลผูเ้รียนเป็นแนวทางเดียวกนัและเป็น
มาตรฐานเดียวกนั  ส่งผลใหพ้ฒันาผูเ้รียนไดต้ามหลกัการ  เจตนารมย ์ และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขนัพืนฐาน  พทุธศกัราช  2551  ต่อไป 
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ระเบียบโรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม 
ว่าด้วยการวดัและประเมินผลการเรียนรู้หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม พุทธศักราช 2558 

 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐานพุทธศักราช 2551 
…………………………. 

โดยทีโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคมไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  และเพือใหก้ารบริหารจดัการหลกัสูตรดงักล่าวเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ จึงไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนรู้หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
พทุธศกัราช 2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พทุธศกัราช 2551 ไวด้งัต่อไปนี 
 ข้อ 1  ระเบียบนีเรียกวา่  “ระเบียบโรงเรียนยางชุมนอ้ยพทิยาคมวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนรู้หลกัสูตร
โรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช 2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศกัราช 2551” 
 ข้อ 2  ระเบียบนีใชบ้งัคบักบันกัเรียน ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558 เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3  บรรดาระเบียบหรือขอ้บงัคบัหรือคาํสงัอืนใดซึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี ใหใ้ชร้ะเบียบนีแทน 
 ข้อ 4  ใหใ้ชร้ะเบียบนีควบคูก่บัหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช 2558   ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศกัราช 2551 
 ข้อ 5  ใหผู้อ้าํนวยการโรงเรียนรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี 

หมวดท ี 1 
จุดมุ่งหมาย หลกัการ และการจัดระบบการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ข้อ 6  จุดมุ่งหมายของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยูบ่นจุดมุ่งหมายพืนฐานสองประการ ประการแรก คือ การวดั
และประเมินผลเพือพฒันาการเรียนรู้ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกียวกบัผลการเรียนรู้และการเรียนรู้ของผูเ้รียนในระหวา่งการ
เรียนการสอนอยา่งต่อเนือง  บนัทึก  วเิคราะห์  แปลความหมายขอ้มูล  แลว้นาํมาใชใ้นการส่งเสริมหรือปรับปรุงแกไ้ขการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและการสอนของครู  การวดัและประเมินผลกบัการสอนจึงเป็นเรืองทีสมัพนัธ์กนั หากขาดสิงหนึงสิงใด
การเรียนการสอนกข็าดประสิทธิภาพ  การประเมินระหวา่งการเรียนการสอนเพือพฒันาการเรียนรู้เช่นนีเป็นการวดัและ
ประเมินผลเพอืการพฒันา (Formative Assessment) ทีเกิดขึนในหอ้งเรียนทุกวนั  เป็นการประเมินเพือใหรู้้จุดเด่น  จุดที
ตอ้งปรับปรุง  จึงเป็นขอ้มูลเพือใชใ้นการพฒันา ในการเกบ็ขอ้มูลผูส้อนตอ้งใชว้ิธีการและเครืองมือการประเมินที
หลากหลาย  เช่น การสงัเกต  การซกัถาม การระดมความคิดเห็นเพือใหไ้ดม้ติขอ้สรุปของประเดน็ทีกาํหนด  การใชแ้ฟ้ม
สะสมงาน การใชภ้าระงานทีเนน้การปฏิบติั  การประเมินความรู้เดิม  การใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง  การใหเ้พือนประเมิน
เพือน  และการใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubrics) สิงสาํคญัทีสุดในการประเมินเพือพฒันา  คือ  การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่
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ผูเ้รียนในลกัษณะคาํแนะนาํทีเชือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ทาํใหก้ารเรียนรู้พอกพนู  แกไ้ขความคิด  ความเขา้ใจเดิมที
ไม่ถูกตอ้ง  ตลอดจนการใหผู้เ้รียนสามารถตงัเป้าหมายและพฒันาตนได ้
 จุดมุ่งหมายประการทีสอง  คือ  การวดัและประเมินผลเพอืตดัสินผลการเรียน  เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้  
(Summative  Assessment)  ซึงมีหลายระดบั  ไดแ้ก่  เมือเรียนจบหน่วยการเรียน  จบรายวิชาเพือตดัสินใหค้ะแนน  หรือ
ใหร้ะดบัผลการเรียน  ใหก้ารรับรองความรู้ความสามารถของผูเ้รียนวา่ผา่นรายวิชาหรือไม่  ควรไดรั้บการเลือนชนัหรือไม่  
หรือสามารถจบหลกัสูตรหรือไม่  ในการประเมินเพือตดัสินผลการเรียนทีดีตอ้งใหโ้อกาสผูเ้รียนแสดงความรู้
ความสามารถดว้ยวิธีการทีหลากหลายและพิจารณาตดัสินบนพืนฐานของเกณฑผ์ลการปฏิบติัมากกวา่ใชเ้ปรียบเทียบ
ระหวา่งผูเ้รียน 
 

ข้อ 7  หลกัการดําเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการเกบ็รวบรวม  ตรวจสอบ  ตีความผลการเรียนรู้  และพฒันาการ
ดา้นต่างๆ  ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัของหลกัสูตร  นาํผลไปปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้และใชเ้ป็น
ขอ้มูลสาํหรับการตดัสินผลการเรียน  ซึงตอ้งมีกระบวนจดัการทีเป็นระบบ  เพือใหก้ารดาํเนินการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นไปอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และใหผ้ลการประเมินทีตรงตามความรู้ความสามารถทีแทจ้ริงของผูเ้รียน  
ถูกตอ้งตามหลกัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  รวมทงัสามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกตาม
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาได ้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามหลกัการ  ดงันี 
  7.1 โรงเรียนเป็นผูรั้บผดิชอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยเปิดโอกาสใหผู้ที้เกียวขอ้ง
มีส่วนร่วม 
  7.2 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพือพฒันาผูเ้รียนและตดัสินผลการเรียน 
  7.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งสอดคลอ้งและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทีกาํหนดในหลกัสูตร และจดัใหมี้การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ตลอดจนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  7.4  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึงของกระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งดาํเนินการ
ดว้ยเทคนิควิธีการทีหลากหลาย  เพือใหส้ามารถวดัและประเมินผลผูเ้รียนไดอ้ยา่งรอบดา้นทงัดา้นความรู้  ความคิด  
กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ  เหมาะสมกบัสิงทีตอ้งการวดั  ธรรมชาติวิชา  และระดบัชนัของผูเ้รียน  โดยตงัอยูบ่น
พืนฐานของความเทียงตรง  ยติุธรรม  และเชือถือได ้
  7.5 การประเมินผูเ้รียนพจิารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบ
การศึกษา 
  7.6 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ 
  7.7 ใหมี้การเทียบโอนผลการเรียนระหวา่งสถานศึกษาและระหวา่งรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 
  7.8 ใหโ้รงเรียนจดัทาํและออกเอกสารหลกัฐานการศึกษา เพือเป็นหลกัฐานการประเมินผลการเรียนรู้ 
รายงานผลการเรียน แสดงวฒิุการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผูเ้รียน 
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 ข้อ 8  การจัดระบบงานวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การจดัการระบบงานวดัและประเมินผลการเรียน  ครอบคลุมงาน  2  ส่วน  ไดแ้ก่  งานวดัผลและงานทะเบียน 
 งานวดัผล  มีหนา้ทีรับผดิชอบการดาํเนินงานวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ใหค้าํปรึกษาเกียวกบัการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้กบัผูส้อนและผูเ้รียน  ตลอดจนดาํเนินการเกียวกบัการสร้างเสริมความเขม้แขง็ในเทคนิควิธีการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ใหบุ้คลากร 
 งานทะเบียน  มีหนา้ทีรับผดิชอบดา้นเอกสารหลกัฐานการศึกษา  เอกสารการประเมินผล  การจดัทาํจดัเกบ็  และ
การออกเอกสารหลกัฐานการศึกษาอยา่งมีระบบ 
 ภาระงานวดัและประเมินผลการเรียนรู้มีความเกียวขอ้งกบัฝ่ายต่าง ๆ  นบัตงัแต่ระดบันโยบายในการกาํหนด
นโยบายการวดัผล  การจดัทาํระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียน  เพือใหบุ้คลากรทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งถือปฏิบติั  
และยงัเกียวขอ้งกบัผูเ้รียนทุกคนตงัแต่เขา้เรียนจนจบการศึกษา  จึงจาํเป็นตอ้งวิเคราะห์ภาระงาน  กาํหนดกระบวนการ
ทาํงานและผูรั้บผดิชอบแต่ละขนัตอนอยา่งชดัเจนเหมาะสม   
 การดาํเนินงานวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทีไม่เป็นระบบ  จะส่งผลกระทบต่อความเชือมนัในคุณภาพการจดั
การศึกษา  นอกจากนี การดาํเนินงานวดัและประเมินผลการเรียนรู้  เป็นงานทีตอ้งอยูบ่นพืนฐานหลกัวิชาการและหลกั 
ธรรมาภิบาล  ซึงตอ้งเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  อยา่งกวา้งขวาง  รวมทงั
กาํหนดใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขนัพนืฐานและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการมีส่วนรับผดิชอบ 
ภารกิจการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
1.1   ใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรสถานศึกษาและระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียน 

ของสถานศึกษา 
1.2  ใหค้วามเห็นชอบต่อเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการวดัและประเมิน 

1)  การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทงั 8 กลุ่ม 
2)  ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
3)  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา 
4)  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

1.3  ใหค้วามเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซ่อมเสริม  การแกไ้ขผลการเรียนและอืนๆ 
1.4  กาํกบั  ติดตามการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  การพฒันาความสามารถ 

ดา้นการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
1.5  กาํกบั  ติดตามการวดัและประเมินผล  และการตดัสินผลการเรียน 

 2.  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ 
 2.1  กาํหนดระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 

2.2  กาํหนดแผนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางและสาระเพิมเติมของรายวิชา 
ต่าง  ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัของกลุ่มสาระการเรียนรู้  และจดัทาํ
รายวิชาพร้อมเกณฑก์ารประเมิน 
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2.3  กาํหนดสิงทีตอ้งการประเมินในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  พร้อมเกณฑก์ารประเมิน  และแนวทางการพฒันาและส่งเสริมผูเ้รียน 

2.4  กาํหนดการทบทวนการพฒันาสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
2.5  ใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้หารือเกียวกบัวิธีการเทียบโอนผลการเรียน  ใหเ้ป็นไปตามหลกัการและแนว 

ทางการเทียบโอนผลการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนภาพแสดงการบริหารการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้กียวขอ้ง ภารกิจ 

คณะกรรมการบริการหลกัสูตรและ
งานวชิาการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

- ผูส้อน / ผูที้ไดรั้บมอบหมาย 
- คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- คณะกรรมการพฒันาและประเมินการ

อ่าน คิดวเิคราะห์  และเขียน 
- คณะกรรมการพฒันาและประเมิน

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ
งานวชิาการ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

- ครูวดัผล 
- นายทะเบียน 

- ครูทีปรึกษา 
- ครูแนะแนว 
- คณะกรรมการทีไดรั้บมอบหมาย 

จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและระเบียบวา่ดว้ย
การวดัและประเมินผลการเรียนของ

ใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรสถานศึกษา
และระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผล

การเรียนของสถานศึกษา 

การเทียบโอนผล
การเรียน 

- จดัการเรียนรู้และดาํเนินการวดัและ
ประเมินผลตามระเบียบวา่ดว้ยการวดัและ

ประเมินผลการเรียนขอสถานศึกษา 
-  ใหค้วามเห็นชอบ/ตดัสินผลการประเมิน 

ใหค้วามเห็นชอบผลการประเมิน 

- อนุมติัผลการประเมิน รายภาค 
- ตดัสินและอนุมติัการเลือนชนั ซาํรายวิชา/ซาํ

ชนั  การจบการศึกษา 

จดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

- รายงานผลต่อผูเ้กียวขอ้ง 
- นาํขอ้มูลไปใชว้างแผน/พฒันา 

ระบบการประกนั
คุณภาพ 

ของสถานศึกษา 
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 3. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3.1  กาํหนดแนวทางการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

พร้อมแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
3.2  สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  และ 

ตดัสินผลการเรียนตามแนวทางทีกาํหนดไว ้
3.3 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบผลการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้รายภาค  และ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 4.  คณะกรรมการพฒันาและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน 

4.1  กาํหนดแนวทางในการพฒันา  การประเมิน  การปรับปรุงแกไ้ข  และการตดัสินความสามารถในการ 
อ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนของผูเ้รียน 

4.2  ดาํเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
4.3  ตดัสินผลการพฒันาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนของผูเ้รียนรายปี/รายภาค  และ 

การจบการศึกษาแต่ละระดบั 
 5.  คณะกรรมการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

5.1  กาํหนดแนวทางการพฒันาและการประเมิน  เกณฑก์ารประเมิน  และแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

5.2  พิจารณาตดัสินผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ายปี/รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดบั 
5.3  จดัระบบการปรับปรุงแกไ้ขคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์ว้ยวธีิการอนัเหมาะสมและส่งต่อขอ้มูลเพือ 

การพฒันาอยา่งต่อเนือง 
 6.  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

6.1  จดัทาํสาระ  เครืองมือ  และวิธีการเทียบโอนใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัเกียวกบัการเทียบโอนผลการ 
เรียนเขา้สู่การศึกษาในระบบระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน  ซึงจดัทาํโดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 

6.2  ดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนทีร้องขอ 
6.3  ประมวลผลและตดัสินผลการเทียบโอน 
6.4  เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ  เพือใหค้วามเห็นชอบ   

และเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาตดัสินอนุมติัการเทียบโอน 
 7.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 7.1  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพนืฐาน 

7.2  เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ 
7.3  อนุมติัผลการประเมินผลการเรียนรายภาค  และตดัสินอนุมติัการเลือนชนัเรียน การซาํชนั  การจบการศึกษา 
7.4  ใหค้าํแนะนาํ  ขอ้ปรึกษาหารือเกียวกบัการดาํเนินงานแก่บุคลากรในสถานศึกษา 
7.5  กาํกบั ติดตามใหก้ารดาํเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 
7.6  นาํผลการประเมินไปจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน  กาํหนดนโยบายและวางแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
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 8.  ผูส้อน 
8.1  จดัทาํหน่วยการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาหรือกิจกรรม 

ทีรับผดิชอบ 
8.2  วดัและประเมินผลระหวา่งเรียนควบคูก่บัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนทีกาํหนดพร้อมกบั 

ปรับปรุงแกไ้ขผูเ้รียนทีมีขอ้บกพร่อง 
8.3  ประเมินตดัสินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนในรายวิชาทีสอน  หรือกิจกรรมทีรับผดิชอบเมือสินสุดการ 

เรียนรายภาค  ส่งหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
8.4  ตรวจสอบสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
8.5  นาํผลการประเมินไปวิเคราะห์เพือพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

 9.  ครูวดัผล 
9.1 ส่งเสริมพฒันาระบบและเทคนิควิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ แก่ครูและบุคลากร 

ของสถานศึกษา 
9.2  ใหค้าํปรึกษา  ติดตาม  กาํกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลกั 

วิชาการและแนวทางทีสถานศึกษากาํหนดไว ้
9.3  ตรวจสอบ  กลนักรอง  ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ  เครืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
9.4  ปฏิบติังานร่วมกบันายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบ  และประมวลผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

ของผูเ้รียน 
 10.  นายทะเบียน 

10.1  ปฏิบติังานร่วมกบัครูวดัผลในการรวบรวม  ตรวจสอบ และบนัทึกผลการประมวลขอ้มูลผลการเรียนของ 
ผูเ้รียนแต่ละคน 

10.2  ตรวจสอบและสรุปขอ้มูลผลการเรียนของผูเ้รียนรายบุคคลแต่ละชนัปี  และเมือจบการศึกษา เพือ 
เสนอรายชือผูมี้คุณสมบติัครบตามเกณฑ ์ ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการใหค้วามเห็นชอบ  และเสนอ
ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาตดัสินและอนุมติัผลการเลือนชนัเรียนและจบการศึกษาแต่ละระดบั 
  10.3  จดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
หมายเหตุ    ใหค้ณะกรรมการประกนัคุณภาพของสถานศึกษา  มีหนา้ทีกาํกบั  ติดตาม  สนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่
ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียน 

หมวดท ี2 
แนวปฏบิตัิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ข้อ 9  องคป์ระกอบของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช 2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  
พทุธศกัราช  2551  กาํหนดจุดหมาย สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และมาตรฐานการเรียนรู้  
เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตทีดีและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขนัในเวทีระดบัโลก  กาํหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัทีกาํหนดในสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม
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สาระ  มีความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ซึงถือเป็นองคป์ระกอบสาํคญัทีมีความสมัพนัธ์กนั 

 
แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

  
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียนตามองคป์ระกอบทงั 4 ใหเ้ป็นไปตามแนวทางดงัต่อไปนี 
 9.1 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ผูส้อนวดัและประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียนเป็นรายวิชาบนพืนฐานของตวัชีวดัในรายวิชาพนืฐาน และผลการ
เรียนรู้ในรายวชิาเพิมเติม  ตามทีกาํหนดในหน่วยการเรียนรู้  ผูส้อนใชว้ิธีการทีหลากหลายจากแหล่งขอ้มูลหลาย ๆ แหล่ง  
เพือใหไ้ดผ้ลการประเมินทีสะทอ้นความรู้ความสามารถทีแทจ้ริงของผูเ้รียน           โดยวดัและประเมินการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนืองไปพร้อมกบัการจดัการเรียนการสอน  สงัเกตพฒันาการและ          ความประพฤติของผูเ้รียน  สงัเกตพฤติกรรม
การเรียน  การร่วมกิจกรรม  ผูส้อนควรเนน้การประเมินตาม สภาพจริง  เช่น   การประเมินการปฏิบติังาน  การประเมิน
โครงงาน  หรือการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ  ควบคู่ไปกบัการใชก้ารทดสอบแบบต่าง ๆ อยา่งสมดุล  ตอ้งให้
ความสาํคญักบัการประเมินระหวา่งเรียนมากกวา่การประเมินปลายภาค  และใชเ้ป็นขอ้มูลเพือประเมินการเลือนชนัเรียน
และการจบการศึกษาระดบัต่าง ๆ 

แผนภาพแสดงการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           
สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลย ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

บูรณาการในการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 

คุณภาพผู้เรียน 

การอ่าน คิดวเิคราะห์
และเขียน 

คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์
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9.2 การประเมินการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน 
การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  เป็นการประเมินศกัยภาพของผูเ้รียนในการอ่านหนงัสือ  

เอกสาร  และสือต่าง ๆ  เพือหาความรู้  เพมิพนูประสบการณ์  ความสุนทรียแ์ละประยกุตใ์ช ้ แลว้นาํเนือหาสาระทีอ่านมา
คิดวิเคราะห์  นาํไปสู่การแสดงความคิดเห็น  การสงัเคราะห์  สร้างสรรค ์ การแกปั้ญหาในเรืองต่าง ๆ และถ่ายทอด
ความคิดนนัดว้ยการเขียนทีมีเยยีมภาษาถกูตอ้ง  มีเหตุผลและลาํดบัขนัตอนในการนาํเสนอสามารถสร้างความเขา้ใจแก่
ผูอ่้านไดอ้ยา่งชดัเจนตามความสามารถในแต่ละระดบัชนั 

กรณีผูเ้รียนมีความบกพร่องในกระบวนการดา้นการเห็นหรือทีเกียวขอ้งทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการอ่าน  ผูส้อน
สามารถปรับการประเมินใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายนนั 

การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนืองและสรุปผลเป็นรายภาค  เพือ
วินิจฉยัและใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาผูเ้รียนและประเมินการเลือนชนั  ตลอดจนการจบการศึกษาระดบัต่างๆ 

แผนภาพแสดงการประเมิน การอ่าน  คดิวเิคราะห์  และเขียน 

 
 9.3 การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เป็นการประเมินคุณลกัษณะทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน  อนัเป็น
คุณลกัษณะทีสงัคมตอ้งการในดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  จิตสาํนึก  สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข  ทงัในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 กาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 คุณลกัษณะ ในการประเมินให้
ประเมินแต่ละคุณลกัษณะ แลว้รวบรวมผลการประเมินจากผูป้ระเมินทุกฝ่ายและแหล่งขอ้มูลหลายแหล่งเพือใหไ้ดข้อ้มูล
นาํมาสู่การสรุปผลเป็นรายภาค และใชเ้ป็นขอ้มูลเพือประเมินการเลือนชนัและการจบการศึกษาระดบัต่าง ๆ  

แผนภาพแสดงการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

หนงัสือ  เอกสาร  โทรทศัน์  อินเทอร์เน็ต  สือต่าง ๆ ฯลฯ  แลว้สรุปเป็นความรู้ 

ความเขา้ใจของตนเอง 

วเิคราะห์  สงัเคราะห์ หาเหตุผล  แกปั้ญหา  และสร้างสรรค ์

ถ่ายทอดความรู้  ความคิด  สือสารใหผู้อื้นเขา้ใจ 

อ่าน (รับสาร) 

คดิวเิคราห์ 

เขยีน (สือสาร) 

คุณลกัษณะ            
อนัพึงประสงค ์

รักความเป็นไทย 

มุ่งมนัในการ
ทาํงาน 

มีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์

ซือสตัยสุ์จริต 

มีวนิยั 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
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 9.4 การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เป็นการประเมินการปฏิบติักิจกรรมและผลงานของผูเ้รียนและเวลาในการ

เขา้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑที์กาํหนดไวใ้นแต่ละกิจกรรม  และใชเ้ป็นขอ้มูลประเมินการเลือนชนัเรียนและการจบการศึกษา
ระดบัต่าง ๆ  

 
แผนภาพแสดงการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 
 ข้อ 10 การตัดสินผลการเรียน 
 การตดัสินผลการเรียนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและรายละเอียด  ดงันี 
 10.1 ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาทงัหมด
ในรายวิชานนั ๆ 
 10.2 ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัชีวดั/ผลการเรียนรู้ และผา่นการประเมินทุกตวัชีวดั/ผลการเรียนรู้ 
 10.3 ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
          10.4 ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินระดบัผา่นขึนไปในการอ่าน คิดวิเคราะห์       และเขียน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน “ผา่น” ทุกกิจกรรม 
 เพือใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ผูส้อนตอ้งตรวจสอบความรู้ความสามารถทีแสดงพฒันาการของ
ผูเ้รียนอยา่งสมาํเสมอและต่อเนือง อีกทงัตอ้งสร้างใหผู้เ้รียนรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนดว้ยการตรวจสอบความกา้วหนา้
ในการเรียนของตนเองอยา่งสมาํเสมอเช่นกนั ตวัชีวดัซึงมีความสาํคญัในการนาํมาใชอ้อกแบบหน่วยการเรียนรู้นนัยงัเป็น
แนวทางสาํหรับผูส้อนและผูเ้รียนใชใ้นการตรวจสอบยอ้นกลบัวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือยงั  การประเมินในชนัเรียนซึง
ตอ้งอาศยัทงัการประเมินเพอืการพฒันาและการประเมินเพือสรุปการเรียนรู้จะเป็นเครืองมือสาํคญัในการตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยผูส้อนกาํหนดเกณฑที์ยอมรับไดใ้นการผา่นตวัชีวดัทุกตวัใหเ้หมาะสม กล่าวคือ 
ใหท้า้ทายการเรียนรู้ ไม่ยากหรือง่ายเกินไป เพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินวา่สิงทีผูเ้รียนรู้  เขา้ใจทาํไดน้นั เป็นทีน่าพอใจ 
บรรลุตามเกณฑที์ยอมรับได ้ หากยงัไม่บรรลุจะตอ้งหาวธีิการช่วยเหลือ  เพือใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาสูงสุด  การกาํหนด
เกณฑนี์ผูส้อนสามารถใหผู้เ้รียนร่วมกาํหนดดว้ยได ้ เพอืใหเ้กิดความรับผดิชอบร่วมกนัและสร้างแรงจูงใจในการเรียน  
การประเมินเพือการพฒันาส่วนมากเป็นการประเมินอยา่งไม่เป็นทางการ  เช่น สงัเกต  หรือซกัถาม  หรือการทดสอบยอ่ย 

กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

กิจกรรมเพือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

กิจกรรมนกัเรียน 
- ลกูเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 

ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ 
และนกัศึกษาวชิาทหาร 

- ชุมนุม / ชมรม 
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ในการประเมินเพือพฒันานี ควรใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาจนผา่นเกณฑที์ยอมรับได ้ ผูเ้รียนแต่ละคนอาจใชเ้วลาเรียนและ
วิธีการเรียนทีแตกต่างกนั  ฉะนนั ผูส้อนควรนาํขอ้มูลทีไดม้าใชป้รับวธีิการสอนเพือใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ   
อนัจะนาํไปสู่การบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ในทา้ยทีสุดอยา่งมีคุณภาพ  การประเมินเพือการพฒันาจึงไม่จาํเป็นตอ้งตดัสิน
ใหค้ะแนนเสมอไป  การตดัสินใหค้ะแนนหรือใหเ้ป็นระดบัคุณภาพควรดาํเนินการโดยใชก้ารประเมินสรุปผลรวมเมือจบ
หน่วยการเรียนรู้และจบรายวิชา 
 การตดัสินผลการเรียน  ตดัสินเป็นรายวิชา  โดยใชผ้ลการประเมินระหวา่งภาคและปลายภาคตามสดัส่วนทีกลุ่ม
สาระการเรียนรู้กาํหนด  ทุกรายวิชาตอ้งไดรั้บการตดัสินและใหร้ะดบัผลการเรียน ทงันี ผูเ้รียนตอ้งผา่นทุกรายวิชาพืนฐาน 
   ข้อ 11  แนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  และการใหร้ะดบัผลการเรียน / การประเมิน 
          11.1  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  (8 กลุ่มสาระ)  ใหผู้ส้อนปฏิบติัดงันี 
  1)  ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตวัชีวดัจากหลกัสูตรสถานศึกษา  สดัส่วนคะแนนระหวา่งเรียนกบั
คะแนนปลายภาค  เกณฑต่์าง ๆ  ทีหลกัสูตรกาํหนด  ตลอดจนตอ้งคาํนึงถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ การอ่าน การคิด
วิเคราะห์  และเขียน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  รวมทงัสมรรถนะต่าง ๆ ทีตอ้งการใหเ้กิดขึนในตวัผูเ้รียนเพือนาํไปบูรณาการ   
สอดแทรกในระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  โดยคาํนึงถึงธรรมชาติรายวชิารวมทงัจุดเนน้ทีหลกัสูตรกาํหนด 
  2)  จดัทาํโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมิน 

     (1)  วเิคราะห์ตวัชีวดัในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แลว้จดักลุ่มตวัชีวดั  เนืองจาการวิเคราะห์ 
ตวัชีวดัจะช่วยผูส้อนในการกาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้  เพือพฒันาผูเ้รียนและประเมินใหค้รอบคลุมทุกดา้นทีตวัชีวดั
กาํหนด  หากเป็นรายวิชาเพมิเติมใหว้ิเคราะห์ผลการเรียนรู้ตามทีหลกัสูตรกาํหนด 

     (2)  กาํหนดหน่วยการเรียนรู้โดยเลือกมาตรฐานการเรียนรู้ตวัชีวดัทีสอดคลอ้งสัมพนัธ์ 
กนัหรือประเดน็ปัญหาทีอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน  ซึงอาจจดัเป็นหน่วยเฉพาะวิชา  (Subject  Unit)  หรือหน่วยบูรณา
การ (Integrated Unit)  แต่ละหน่วยการเรียนรู้อาจนาํการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคม์าพฒันา
ในหน่วยการเรียนรู้ดว้ยกไ็ด ้ ในขณะเดียวกนัผูส้อนควรวางแผนการประเมินทีสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ดว้ย กรณีที
ตวัชีวดัใดปรากฏอยูห่ลายหน่วยการเรียนรู้  ควรพฒันาตวัชีวดันนัในทุกหน่วยการเรียนรู้  ดว้ยวิธีการและเครืองมือที
หลากหลาย  ก่อนบนัทึกสรุปผล  เพือสามารถประเมินผูเ้รียนไดอ้ยา่งครอบคลุม 

   (3)  กาํหนดสดัส่วนเวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามโครงสร้างรายวิชา โดย 
คาํนึงถึงความสาํคญัของมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดั  หรือผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ 

   (4)  กาํหนดภาระงานหรือชินงาน  หรือกิจกรรมทีเป็นหลกัฐานแสดงออกซึงความรู้ 
ความสามารถทีสะทอ้นตวัชีวดั  หรือผลการเรียนรู้  การกาํหนดภาระงานหรือชินงาน อาจมีลกัษณะดงันี 

               ก)  บูรณาการหลายสาระการเรียนรู้และครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู้  หรือหลายตวัชีวดั 
        ข)  สาระการเรียนรู้เดียวแต่ครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู้ หรือหลายตวัชีวดั 

                      (5)  กาํหนดเกณฑส์าํหรับประเมินภาระงาน / ชินงาน / กิจกรรม  โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน 
(Rubrics) หรือกาํหนดเป็นร้อยละ 

                      (6)  สาํหรับตวัชีวดัทียงัไม่รับการประเมินโดยภาระงาน  ใหเ้ลือกวิธีการวดัและประเมินดว้ยวิธีการ
และเครืองมือทีเหมาะสม 
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                               3)  ชีแจงรายละเอียดของการวดัและประเมินผลใหผู้เ้รียนเขา้ใจวตัถุประสงค ์ วิธีการ  เครืองมือ ภาระ
งาน เกณฑ ์ คะแนน ตามแผนการประเมินทีกาํหนดไว ้

                 4)  การจดัการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ควรวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็น   
3 ระยะ  ไดแ้ก่  ประเมินวิเคราะห์ผูเ้รียนก่อนการเรียนการสอน  ประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน  และประเมิน
ความสาํเร็จหลงัเรียน  โดยมีรายละเอียดดงันี 

(1) ประเมินวเิคราะห์ผูเ้รียนการประเมินวิเคราะห์ผูเ้รียน  เป็นหนา้ทีของครูผูส้อนในแต่ละรายวิชา   
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพอืตรวจสอบความรู้  ทกัษะและความพร้อมดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนโดยใชว้ิธีการทีเหมาะสม  
แลว้นาํผลการประเมินมาปรับปรุง  ซ่อมเสริม  หรือเตรียมผูเ้รียนทุกคนใหมี้ความพร้อมและมีความรู้พืนฐาน  ซึงจะช่วยให้
การจดักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนประสบความสาํเร็จในการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  แต่จะไม่นาํผลการประเมินนีไปใชใ้น
การพิจารณาตดัสินผลการเรียน  มีแนวปฏิบติัดงันี 

(ก)  วิเคราะห์ความรู้และทกัษะทีเป็นพืนฐานของเรืองทีจะเรียนรู้ 
(ข)  เลือกวิธีการและเครืองมือสาํหรับประเมินความรู้และทกัษะพืนฐานอยา่งเหมาะสม  เช่น  

การใชแ้บบทดสอบ  การซกัถามผูเ้รียน  การสอบถามผูที้เคยสอน  การพิจารณาผลการเรียนเดิมหรือพิจารณาแฟ้มสะสม
งาน (Portfolio)  ทีผา่นมา เป็นตน้ 

(ค)  ดาํเนินการประเมินความรู้และทกัษะพืนฐานของผูเ้รียน 
(ง)  นาํผลการประเมินไปพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมทีจะเรียน เช่น จดัการเรียนรู้พืนฐาน 

สาํหรับผูที้ตอ้งการความช่วยเหลือ  และเตรียมแผนจดัการเรียนรู้เพือสนบัสนุนผูเ้รียนทีมีความสามารถพิเศษ   
(2)  การประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน 

การประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน  เป็นการประเมินทีมุ่งตรวจสอบพฒันาการ 
ของผูเ้รียนในการบรรลุมาตรฐาน / ตวัชีวดั  ผลการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ทีผูส้อนไดว้างแผนไว ้เพือใหไ้ดข้อ้มูล
สารสนเทศไปพฒันา  ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง  และส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถและเกิดพฒันาการสูงสุด
ตามศกัยภาพ  นอกจากนียงัใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผูส้อนการประเมินความกา้วหนา้ระหวา่ง
เรียนทีดาํเนินการอยา่งถูกหลกัวิชาและต่อเนืองจะใหผ้ลการประเมินทีสะทอ้นความกา้วหนา้ในการเรียนรู้และศกัยภาพ
ของผูเ้รียนอยา่งถูกตอ้ง  น่าเชือถือ โดยผูส้อนเลือกวิธีการวดัและประเมินผลทีสอดคลอ้งกบัภาระงานหรือกิจกรรมที
กาํหนดใหผู้เ้รียนปฏิบติั  วิธีการประเมินทีเหมาะสมสาํหรับการประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน  ไดแ้ก่  การประเมิน
จากสิงทีผูเ้รียนไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มีการพฒันาดา้นความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  ตลอดจนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์
เป็นผลจากการเรียนรู้  ซึงผูส้อนสามารถเลือกใชว้ิธีการวดัและประเมินผลไดห้ลากหลาย  ดงันี 

ก)  เลือกวิธีและเครืองมือการประเมินใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีวดั  หรือผลการเรียนรู้ เช่น  การ 
ประเมินดว้ยการสงัเกต  การซกัถาม  การตรวจแบบฝึกหดั การประเมินสภาพจริง การประเมินการปฏิบติั  เป็นตน้ 

ข ) สร้างเครืองมือวดัและประเมินผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัวิธีการประเมินทีกาํหนด 
ค)  ดาํเนินการวดัและประเมินผลการเรียนควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ง)  นาํผลไปพฒันาผูเ้รียน 
(3)  การประเมินความสาํเร็จหลงัเรียน 
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การประเมินความสาํเร็จหลงัเรียน  เป็นการประเมินเพือมุ่งตรวจสอบความสาํเร็จของผูเ้รียนใน   
2 ลกัษณะ คือ 

(ก)  การประเมินเมือจบหน่วยการเรียนรู้  เป็นการประเมินผูเ้รียนในหน่วยการเรียนรู้ทีไดเ้รียน 
จบแลว้  เพือตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตามตวัชีวดัหรือผลการเรียนรู้  พฒันาการของผูเ้รียนเมือนาํไปเปรียบเทียบ
กบัผลการประเมินวิเคราะห์ผูเ้รียน  ทาํใหส้ามารถประเมินศกัยภาพในการเรียนรู้ของผูเ้รียนและประสิทธิภาพในการ
จดัการเรียนรู้ของผูส้อน  ขอ้มูลทีไดจ้ากการประเมินความสาํเร็จภายหลงัการเรียนสามารถไปใชป้ระโยชนใ์นการปรับปรุง
แกไ้ขวิธีการเรียนของผูเ้รียน การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ของผูส้อนหรือซ่อมเสริมผูเ้รียนใหบ้รรลุตวัชีวดัหรือผล
การเรียนรู้การประเมินความสาํเร็จหลงัเรียนนี  จะสอดคลอ้งกบัการประเมินวิเคราะห์ผูเ้รียนก่อนการเรียนการสอน   
หากใชว้ิธีการและเครืองมือประเมินชุดเดียวกนัหรือคู่ขนานกนั  เพือดูพฒันาการของผูเ้รียนไดช้ดัเจน 

(ข)  การประเมินปลายภาค  เป็นการประเมินผลเพือตรวจสอบผลสมัฤทธิของผูเ้รียนในการ 
เรียนรู้ตามตวัชีวดัหรือผลการเรียนรู้  และใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับปรับปรุงแกไ้ข  ซ่อมเสริมผูเ้รียนทีไม่ผา่นการประเมิน
ตวัชีวดั การประเมินปลายภาคสามารถใชว้ิธีการและเครืองมือประเมินไดอ้ยา่งหลากหลายและเลือกใชใ้หส้อดคลอ้งกบั
ตวัชีวดั  อาจใชแ้บบทดสอบชนิดต่าง ๆ หรือประเมินโดยใชภ้าระงานหรือกิจกรรม  โดยมีขนัตอนหรือวิธีการดงันี 

(1)  เลือกวธีิการและเครืองมือทีจะใชใ้นการวดัและประเมินผล 
(2) สร้างเครืองมือประเมิน 
(3) ดาํเนินการประเมิน 
(4)  นาํผลการประเมินไปใชต้ดัสินผลการเรียน ส่งผลการเรียน ซ่อมเสริมแกไ้ขผลเรียน 

                       5)  การใหร้ะดบัผลการเรียนรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การตดัสินเพือใหร้ะดบัผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหใ้ชต้วัเลขแสดงระดบัผล 

การเรียนเป็น  8  ระดบั  การตดัสินผลการเรียนใชร้ะบบผา่นและไม่ผา่น โดยกาํหนดเกณฑก์ารตดัสินผา่นแต่ละ 
รายวิชาทีร้อยละ 50 จากนนัจึงใหร้ะดบัผลการเรียนทีผา่น แนวการใหร้ะดบัผลการเรียน 8 ระดบั และความหมาย 
ของแต่ละระดบัมีดงันี 

ระดบัผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 ดีเยยีม 80 – 100  
3.5 ดีมาก 75 – 79  
3 ดี 70 – 74  
2.5 ค่อนขา้งดี 65 – 69  
2 ปานกลาง 60 – 64  
1.5 พอใช ้ 55 – 59  
1 ผา่นเกณฑข์นัตาํ 50 – 54  
0 ตาํกวา่เกณฑ ์ 0 – 49  
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 ในกรณีทีไม่สามารถใหร้ะดบัผลการเรียนเป็น 8 ระดบัได ้ใหใ้ชต้วัอกัษรระบุเงือนไขของผลการเรียน ดงันี 
“มส” หมายถึง ผูเ้รียนไม่มีสิทธิเขา้รับการวดัผลปลายภาคเรียน เนืองจากผูเ้รียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 

ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ไดรั้บการผอ่นผนัใหเ้ขา้รับการวดัผลปลายภาคเรียน 
“ร” หมายถึง รอการตดัสินและยงัตดัสินผลการเรียนไม่ได ้เนืองจากผูเ้รียนไม่มีขอ้มลูผลการ 

เรียนรายวิชานนัครบถว้น ไดแ้ก่ ไม่ไดว้ดัผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ไดส่้งงานทีมอบหมายใหท้าํ ซึงงานนนัเป็น
ส่วนหนึงของการตดัสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสยัทีทาํใหป้ระเมินผลการเรียนไม่ได ้

11.2  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
การอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียน  ถือเป็นความสามารถหลกัทีสาํคญัซึงจาํเป็นตอ้งปลกูฝังและพฒันาใหเ้กิด

ขึนกบัผูเ้รียนดว้ยกระบวนการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ขณะเดียวกนักจ็าํเป็นตอ้งตรวจสอบ
วา่  ความสามารถดงักล่าวเกิดขึนแลว้หรือยงั  เนืองจากการพฒันาความสามารถดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาตามลาํดบัอยา่งต่อเนือง  ในกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ กระบวนการตรวจสอบความกา้วหนา้ทีเกิดขึนทงัความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติั  จะดาํเนินการไปดว้ยกนัใน
กระบวนการ 

1)  หลกัการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
(1)  เป็นการประเมินเพือการปรับปรุงพฒันาผูเ้รียนและประเมินเพือการตดัสินการเลือนชนัและจบ

การศึกษาระดบัต่าง ๆ 
(2)  ใชว้ิธีการประเมินทีหลากหลาย  เพือใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดแ้สดงออกซึงความสามารถดงักล่าว

อยา่งเตม็ศกัยภาพและทาํใหผ้ลการประเมินทีไดมี้ความเชือมนั 
(3)  การกาํหนดภาระงานใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติั  ควรสอดคลอ้งกบัขอบเขตและประเดน็การประเมินที

กาํหนด 
(4)  ใชรู้ปแบบ  วิธีการประเมินและเกณฑก์ารประเมินทีไดจ้ากการมีส่วนร่วมของผูเ้กียวขอ้ง 
(5)  การสรุปผลการประเมินเพือรายงาน  เนน้การรายงานคุณภาพของความสามารถในการอ่าน คิด

วิเคราะห์ และเขียน เป็น 4 ระดบั  คือ  ดีเยยีม ดี  ผา่น  และไม่ผา่น 
2)  ความหมาย   
     การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  เป็นการประเมินศกัยภาพของผูเ้รียนในการอ่านจาก

หนงัสือ  ตาํราเรียน  เอกสาร  และสือต่าง ๆ เพือหาและ/หรือเพิมพนูความรู้  ประสบการณ์  ความสุนทรีย ์ และประยกุตใ์ช ้ 
แลว้นาํเนือหาสาระทีอ่านมาคิดวิเคราะห์  นาํไปสู่การแสดงความคิดเห็น  การสงัเคราะห์  สร้างสรรค ์ การแกปั้ญหาใน
เรืองต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนนัดว้ยการเขียนทีมีเยยีมภาษาทีถูกตอ้ง  มีเหตุผลและลาํดบัขนัตอนในการนาํเสนอ  
สามารถสร้างความเขา้ใจแก่ผูอ่้านไดอ้ยา่งชดัเจนตามระดบัความสามารถในแต่ละระดบัชนั 

3)  ขอบเขตการประเมินและตวัชีวดัแสดงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
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ชันมัธยมศึกษาปีท ี1-3  
ขอบเขตการประเมิน 
การอ่านจากสือสิงพิมพแ์ละสืออิเลก็ทรอนิกส์ทีใหข้อ้มูลสารสนเทศ  ขอ้คิด  ความรู้เกียวกบัสงัคมและ

สิงแวดลอ้มทีเอือใหผู้อ่้านนาํไปคิดวิเคราะห์  วิจารณ์  สรุปแนวคิด  คุณค่าทีได ้ นาํไปประยกุตใ์ชด้ว้ยวิจารญาณ  และ
ถ่ายทอดเป็นขอ้เขียนเชิงสร้างสรรคห์รือรายงานดว้ยภาษาทีถูกตอ้งเหมาะสม เช่น อ่านหนงัสือพิมพ ์ วารสาร หนงัสือเรียน  
บทความ  สุนทรพจน์  คาํแนะนาํ  คาํเตือน  แผนภูมิ  ตาราง แผนที 

ตวัชีวดัความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
(1)  สามารถคดัสรรสือทีตอ้งการอ่านเพือหาขอ้มูลสารสนเทศไดต้ามวตัถุประสงค ์ สามารถสร้างความ

เขา้ใจและประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการอ่าน 
(2)  สามารถจบัประเดน็สาํคญัและประเดน็สนบัสนุน  โตแ้ยง้ 
(3)  สามารถวิเคราะห์  วจิารณ์  ความสมเหตุสมผล  ความน่าเชือถือ  ลาํดบัความและความเป็นไปไดข้อง

เรืองทีอ่าน 
(4)  สามารถสรุปคุณค่า  แนวคิด แง่คิดทีไดจ้ากการอ่าน 
(5)  สามารถสรุป  อภิปราย  ขยายความ  แสดงความคิดเห็น  โตแ้ยง้ สนบัสนุน  โนม้นา้ว  โดยการเขียน

สือสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผงัความคิด  เป็นตน้ 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4- 6  

 ขอบเขตการประเมิน 
การอ่านจากสือสิงพิมพแ์ละสืออิเลก็ทรอนิกส์ทีใหข้อ้มูลสารสนเทศ  ความรู้  ประสบการณ์  แนวคิด

ทฤษฎี  รวมทงัความงดงามทางภาษาทีเอือใหผู้อ่้านวเิคราะห์  วพิากษว์ิจารณ์  แสดงความคิดเห็น  โตแ้ยง้ หรือสนบัสนุน  
ทาํนาย  คาดการณ์  ตลอดจนประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจ  แกปั้ญหา  และถ่ายทอดเป็นขอ้เขียน เชิงสร้างสรรค ์ รายงาน  
บทความทางวชิาการอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชา  เช่น อ่านบทความวิชาการ วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ 

ตวัชีวดัความสามารถในการอ่าน  คิดวเิคราะห์ และเขียน 
(1)  สามารถอ่านเพือการศึกษาคน้ควา้  เพมิพนูความรู้  ประสบการณ์  และการประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 
(2)  สามารถจบัประเดน็สาํคญั ลาํดบัเหตุการณ์จากการอ่านสือทีมีความซบัซอ้น 
(3)  สามารถวิเคราะห์สิงทีผูเ้ขียนตอ้งการสือสารกบัผูอ่้าน  และสามารถวิพากษ ์ ใหข้อ้เสนอแนะในแง่มุม

ต่าง ๆ 
(4)  สามารถประเมินความน่าเชือถือ  คุณค่า  แนวคิดทีไดจ้ากสิงทีอ่านอยา่งหลากหลาย 
(5)  สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น  โตแ้ยง้  สรุป  โดยมีขอ้มูลอธิบายสนบัสนุนอยา่งเพียงพอและ

สมเหตุสมผล 
4) รูปแบบและวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด ดงันี 

(1)  ใหค้ณะกรรมการพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน  รับผดิชอบในการพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
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(2)  รูปแบบและวิธีการประเมินใหอ้ยูใ่นรูปแบบของโครงการ / กิจกรรม  ส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ใหผู้เ้รียนปฏิบติัโดยเฉพาะ  กล่าวคือ ใหค้ณะกรรมการศึกษาตวัชีวดั  ขอบเขต  เกณฑ์
และแนวทางการใหค้ะแนน (Rubric)  ของการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  แลว้จดัทาํ
โครงการ / กิจกรรมใหผู้เ้รียนปฏิบติัเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลหรือการมอบหมายใหผู้เ้รียนไปศึกษาคน้ควา้แลว้เขียนเป็น
รายงานเกียวกบัการอ่าน การคิดวิเคราะห์  และการเขียนหรือรวบรวมและนาํเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน เพอืประเมิน
ศกัยภาพของผูเ้รียนในการอ่านหนงัสือ  เอกสารและสือต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  คล่องแคล่ว  แลว้นาํมาคิดสรุปเป็นความรู้
ความเขา้ใจ  สามารถคิดวิเคราะห์เนือหาสาระของเรืองทีอ่าน  นาํไปสู่การสงัเคราะห์  สร้างสรรค ์ และแสดงความคิดเห็น
ในเรืองต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดเหล่านนัดว้ยการเขียนสือความทีสะทอ้นถึงสติปัญญา  ความรู้ความเขา้ใจ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สงัเคราะห์  แกปั้ญหา  และสร้างสรรคจิ์นตนาการอยา่งเหมาะสมและมีคุณค่า   

(3)  การพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ใหด้าํเนินการอยา่ง
นอ้ยภาคเรียนละ 2 ครัง และทุกครังของการประเมินตอ้งสะทอ้นผลการประเมินพร้อมทงัขอ้เสนอแนะใหผู้เ้รียนทราบเพือ
เป็นขอ้มูลในการพฒันาความสามารถในครังต่อไป และใหมี้หลกัฐานของการพฒันาและประเมินอยา่งชดัเจน ในรูปแบบ
ของบนัทึกผลการพฒันาหรือแฟ้มสะสมผลงาน 

(4)  หากมีผูเ้รียนทีไม่ผา่นการประเมิน ใหมี้การพฒันาผูเ้รียนใหผ้า่นเกณฑ ์ก่อนทีจะถึงการ
ประเมินครังถดัไป หรืออยา่งชา้ภายในปีการศึกษานนั 

5) การใหร้ะดบัผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ใหผ้ลการประเมินเป็นผา่นและไม่ผา่น  กรณีทีผา่นใหร้ะดบั

ผลการประเมินเป็นดีเยยีม  ดี  และผา่น 
ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  เพือการเลือนชนัและจบการศึกษา  กาํหนด

เกณฑก์ารตดัสินเป็น 4 ระดบั และความหมายของแต่ละระดบั ดงันี 
(3)  ดีเยยีม  หมายถึง   มีผลงานทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนทีมี

คุณภาพดีเลิศอยูเ่สมอ 
(2)  ดี        หมายถึง มีผลงานทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนทีมี

คุณภาพเป็นทียอมรับ 
(1) ผา่น      หมายถึง มีผลงานทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนทีมี

คุณภาพเป็นทียอมรับ แต่ยงัมีขอ้บกพร่องบางประการ 
(0) ไม่ผา่น   หมายถึง ไม่มีผลงานทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถา้

มีผลงาน ผลงานนนัยงัมีขอ้บกพร่องทีตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขหลาย
ประการ 

11.3 การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช 2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน 

พทุธศกัราช 2551  เป็นหลกัสูตรอิงมาตรฐาน  ซึงกาํหนดสิงทีผูเ้รียนพึงรู้และปฏิบติัไดไ้วใ้นมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัชีวดั  ซึงจะประกอบดว้ยความรู้ความสามารถ  คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมทีพึงประสงค ์ เมือผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา
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ไปแลว้  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถตลอดจนคุณธรรม  จริยธรรมทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดั
แลว้  จะนาํไปสู่การมีสมรรถนะสาํคญั  5  ประการ  และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 8 ประการ  อีกดว้ย  คุณลกัษณะอนั
พึงประสงคที์หลกัสูตรกาํหนดนนัตอ้งไดรั้บการปลูกฝังและพฒันา  ผา่นการจดัการเรียนการสอน  การปฏิบติักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนในลกัษณะต่าง ๆ จนตกผลึกเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นตวัผูเ้รียน  การประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์อ้งใชข้อ้มูลจากการสงัเกตพฤติกรรม  ซึงใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มูลพฤติกรรมเพือนาํมาประเมินและตดัสิน 

 1) ความหมาย 
 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ หมายถึง  ลกัษณะทีสงัคมตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียนในดา้นคุณธรรม  

จริยธรรม  ค่านิยม  จิตสาํนึก  สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ทงัในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  
ตามทีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศกัราช 2551  กาํหนด ซึงมีอยู ่8 คุณลกัษณะ  ไดแ้ก่ รักชาติ  ศาสน์  
กษตัริย ์ ซือสตัยสุ์จริต  มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพยีง  มุ่งมนัในการทาํงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 

2) แนวดําเนินการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคจ์ะบรรลุผลไดน้นั ตอ้งอาศยัการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน  ครูทีปรึกษา ครูผูส้อน  ผูป้กครอง   
และชุมชน  ทีตอ้งมุ่งขดัเกลา  บ่มเพราะ  ปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หเ้กิดขึนแก่ผูเ้รียน 

 ในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์ามารถกระทาํไดโ้ดยนาํพฤติกรรมบ่งชี  หรือพฤติกรรมที
แสดงออกของคุณลกัษณะแต่ละดา้นทีวิเคราะห์ไว ้บูรณาการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โครงการพิเศษต่างๆ เช่น โครงการวนัพอ่ วนัแม่แห่งชาติ  โครงการลดภาวะโลกร้อน  วนัรักษ์
สิงแวดลอ้ม  แห่เทียนพรรษา  ตามรอยคนดี  หรือกิจกรรมทีองคก์รในทอ้งถินจดัขึน  รวมทงัสอดแทรกในกิจวตัร
ประจาํวนั เช่น การเขา้แถวซืออาหารกลางวนั เป็นตน้ 

 การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ไม่ใช้เป็นส่วนหนึงของสัดส่วนการให้คะแนนระหว่างเรียนกบั
คะแนนปลายภาค  เพราะในตวัชีวดัชนัปีระบุคุณลกัษณะทีตอ้งการอยูแ่ลว้ สาํหรับคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 8  ประการ
นี  เป็นเป้าหมายการพฒันาทีตดัสินและรายงานแยกเฉพาะ  แต่พฤติกรรมทีผูเ้รียนแสดงออกถึงคุณลกัษณะต่างๆ ทีเกิดขึน
ขณะจดักิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรม / โครงการต่างๆ และในกิจวตัรประจาํวนัของผูเ้รียนนนั ครู
สามารถประเมินดว้ยการสงัเกตแลว้บนัทึกไวแ้ละรายงานผลเฉพาะ 
 ไม่รวมอยู่ในการตัดสินรายวชิาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนหลกัฐาน / ร่องรอยการแสดงออกถึงคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์สามารถเป็นแหล่งทีมาเดียวกนักบัการประเมินในรายวิชาแต่ไม่ใช่ส่วนหนึงของคะแนนในรายวชิา 

 ในการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์นัใหมี้การประเมินอยา่งสมาํเสมอเป็นรายภาค  เพือใหมี้การ
สงัสมและการพฒันาอยา่งต่อเนืองโดยเฉพาะการนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั และสรุปประเมินผลเมือจบปีสุดทา้ยของแต่ละ
ระดบัการศึกษา 

  3)  รูปแบบและวธีิการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ให้เป็นไปตามข้อกาํหนด ดังนี 
  (1)  ใหค้ณะกรรมการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงครั์บผดิชอบในการพฒันา

และประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน  โดยกาํหนดตวัชีวดัหรือพฤติกรรมบ่งชีหรือพฤติกรรมทีแสดงออกของ
แต่ละคุณลกัษณะและจดัทาํเอกสารหลกัฐานการประเมิน 
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  (2)  รูปแบบและวิธีการพฒันาและประเมินใหอ้ยูใ่นรูปแบบของการบูรณาการ การพฒันาในการ
จดัการเรียนการสอนรายวิชา  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยครูผูส้อนเป็นผูพ้ฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคทุ์ก
ขอ้ตามทีกาํหนดและประเมิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนในแต่ละขอ้ตามเกณฑแ์ละรูปแบบทีโรงเรียนกาํหนด  
พร้อมทงัรายงานผลการพฒันาและประเมินเป็นรายภาคเรียน 

  (3)  ใหง้านวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทาํหนา้ทีรวบรวมเอกสาร / หลกัฐานการประเมิน และ
ประมวลผลการประเมินตามเกณฑที์โรงเรียนกาํหนด  สรุปผลแจง้ / รายงานใหผู้เ้กียวขอ้งทราบ 

  (4)  หากมีผูเ้รียนทีมีผลการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์หรือผา่นเกณฑก์ารประเมินในระดบัตาํ หรือมี
ความเสียงทีจะเป็นปัญหาต่อการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ใหค้ณะกรรมการฯ ดาํเนินการพฒันา
ปรับปรุง / แกไ้ข  ผูเ้รียนดงักล่าวใหมี้พฤติกรรมทีดีขึน และเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด โดยดาํเนินการในลกัษณะ
กลัยาณมิตรใหเ้สร็จสินภายในปีการศึกษานนั 

  (5)  ใหค้ณะกรรมการฯ จดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนเพิมเติม  ใน
รูปแบบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  หรือกิจกรรมเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์ตอ้งการพฒันา หรือเนน้เป็นพิเศษ เช่น 
โครงการเขา้ค่ายธรรมะ  โครงการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการจิตอาสา เป็นตน้ 

 4) การใหร้ะดบัผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
       การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ใหผ้ลการประเมินเป็นผา่นและไม่ผา่น  กรณีทีผา่นใหร้ะดบั

ผลการประเมินเป็นดีเยยีม ดี และผา่น การสรุปการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์รวมทุกคุณลกัษณะเพือการเลือน
ชนัและจบการศึกษา กาํหนดเกณฑก์ารตดัสินเป็น 4 ระดบั และความหมายของแต่ละระดบั ดงันี 

(3)  ดีเยยีม หมายถึง ผูเ้รียนปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะจนเป็นนิสยัและนาํไปใชใ้น 
 ชีวิตประจาํวนัเพือประโยชน์สุขของตนและสงัคมโดยพิจารณา  
 จากผลการประเมินระดบัดีเยยีม  จาํนวน 5-8 คุณลกัษณะ  
 และไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตาํกวา่ระดบัดี  

(2)  ดี         หมายถึง ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์เพือให ้
 เป็นทียอมรับของสงัคม  โดยพิจารณาจาก 
1.  ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยยีม  จาํนวน 1-4 คุณลกัษณะและไม่มีคุณลกัษณะ
ใดไดผ้ลการประเมินตาํกวา่ระดบัดี หรือ 
2.  ไดผ้ลการประเมินระดบัดีทงั 8 คุณลกัษณะ หรือ 
3.  ไดผ้ลการประเมินตงัแต่ระดบัดีขึนไป  จาํนวน 5-7 คุณลกัษณะ และมีบาง
คุณลกัษณะไดผ้ลการประเมินระดบัผา่น 

 (1)  ผา่น    หมายถึง ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละเงือนไขทีโรงเรียน 
 กาํหนด โดยพิจารณาจาก 
1.  ไดผ้ลการประเมินระดบัผา่นทงั 8 คุณลกัษณะ หรือ 
2.  ไดผ้ลการประเมินตงัแต่ระดบัดีขึนไป จาํนวน 1-4 คุณลกัษณะ และ
คุณลกัษณะทีเหลือไดผ้ลการประเมินระดบัผา่น 
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 (0)  ไม่ผา่น หมายถึง   ผูเ้รียนรับรู้หรือปฏิบติัไดไ้ม่ครบตามกฎเกณฑเ์งือนไขทีโรงเรียนกาํหนด 
             โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดบัไม่ผา่น ตงัแต่ 1 คุณลกัษณะ 

11.4 การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 1)  ความหมาย  
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เป็นกิจกรรมทีสถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนทุกระดบัชนั  เพือส่งเสริมพฒันา

ความสามารถของตนเองตามความถนดั  ความสนใจ ใหเ้ตม็ศกัยภาพ  โดยมุ่งเนน้การพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษย์
ทงัดา้นร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และสงัคม  สร้างเยาวชนของชาติใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินยั  
ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพือสงัคม  และสามารถบริหารจดัการตนเองได ้

           2)  แนวการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
                 (1)  กจิกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัตนเอง  รู้รักษสิ์งแวดลอ้ม
สามารถคิดตดัสินใจ  คิดแกปั้ญหา  กาํหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทงัดา้นการเรียนและอาชีพ  สามารถปรับตนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม นอกจากนียงัช่วยใหค้รูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทงัยงัเป็นกิจกรรมทีช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการ
มีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน  เช่น  กิจกรรมการรู้จกั  เขา้ใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้น  กิจกรรมการปรับตวัและ
ดาํรงชีวิต  กิจกรรมแสวงหาและใชข้อ้มูลสารสนเทศ  กิจกรรมการตดัสินใจและแกปั้ญหา  เป็นตน้ 

(2) กจิกรรมนักเรียน   เป็นกิจกรรมทีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยั  ความเป็นผูน้าํผูต้ามทีดี 
ความรับผดิชอบ การทาํงานร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา  การตดัสินใจทีเหมาะสม  ความมีเหตุผล  การช่วยเหลือแบ่งปันกนั  
เอืออาทรและสมานฉนัท ์โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ  ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน  ใหผู้เ้รียนได้
ปฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขนัตอน  ไดแ้ก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทาํงาน  เนน้
การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียน กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย  

(ก) กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพญ็ประโยชน์ และนักศึกษาวชิาทหาร  
 เป็นกิจกรรมทีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวนิยั ความเป็นผูน้าํผูต้ามทีดี ความรับผดิชอบ การทาํงานร่วมกนั การรู้จกั
แกปั้ญหา การตดัสินใจทีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกนั การประนีประนอมเพอืส่งเสริมใหผู้เ้รียน
เจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ทีมีความสมบูรณ์พร้อมทงัดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา เป็นตน้ 

(ข) กจิกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบั 
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจ โดยเนน้ใหผู้เ้รียนปฏิบติัดว้ยตนเอง  ตงัแต่การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติั
ตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทาํงาน เนน้การทาํงานกนัเป็นกลุ่ม กิจกรรมสาํคญัในการพฒันาไดแ้ก่ ชุมนุมหรือ
ชมรมต่างๆ ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียนและบริบทของสถานศึกษาและทอ้งถิน 
                            (3) กจิกรรมเพอืสังคมและสาธารณะประโยชน์ เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบาํเพญ็ตนใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และทอ้งถินตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพือแสดงถึงความรับผดิชอบ ความดีงาม 
ความเสียสละต่อสงัคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรคส์งัคม เป็นตน้ 
  การจดักิจกรรม เพือสงัคมและสาธารณะประโยชน์ ใหจ้ดัในรูปแบบโครงงาน (Project) ใหผู้เ้รียนทาํ
กิจกรรมตามความตอ้งการและความสนใจโดยมีครูเป็นทีปรึกษากิจกรรม เช่น กิจกรรมกลุ่มอนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรม 
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พฒันาชุมชน/ทอ้งถิน เป็นตน้ และใหมี้เอกสาร/ หลกัฐานแสดงการปฏิบติักิจกรรม โดยมีผูรั้บรองการปฏิบติักิจกรรมที
ชดัเจน และครบตามเวลาทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

 3) แนวปฏิบติัการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(1) การประเมนิกจิกรรมพฒันาผู้เรียนรายกจิกรรม  มีแนวปฏิบตัิ ดงันี 
(ก) ตรวจสอบเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียน  โดยผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ 

นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม 
     (ข) ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจากการปฏิบติักิจกรรมและผลงาน/ชินงานของผูเ้รียน  

ตามเกณฑที์โรงเรียนกาํหนดดว้ยวิธีการทีหลากหลาย และใชก้ารประเมินตามสภาพจริง 
(ค) ผูเ้รียนทีมีเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏิบติักิจกรรมและผลงาน/ชินงานของผูเ้รียนตามเกณฑ ์

ทีโรงเรียนกาํหนด เป็นผูผ้า่นการประเมินรายกิจกรรมและนาํผลการประเมินไปบนัทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
(ง) ผูเ้รียนทีมีผลการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์เวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม หรือเกณฑก์ารปฏิบติั 

กิจกรรมและผลงาน/ชินงานของผูเ้รียนหรือทงัสองเกณฑ ์ถือวา่ไม่ผา่นการประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผูส้อนตอ้ง
ดาํเนินการซ่อมเสริมและประมินจนผา่น ทงันีควรดาํเนินการใหเ้สร็จสินในปีการศึกษานนั 

   (2)  การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเพอืการตัดสิน 
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นการประเมินการผา่นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นรายภาค เพอืสรุปผลการผา่น 
ในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพือเลือนชนัและประมวลผลรวมในปีสุดทา้ยเพือการจบแต่ละระดบัการศึกษา 
โดยผูเ้รียนจะตอ้งผา่นการประเมินทงั 3 กิจกรรมสาํคญั ดงันี 

(ก) กิจกรรมแนะแนว 
(ข) กิจกรรมนกัเรียน ไดแ้ก่ (1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ 
    และนกัศึกษาวิชาทหาร (2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
(ค) กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณะประโยชน์  

4)  เกณฑก์ารประเมินและการใหร้ะดบัผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีระดบัผลการประเมิน 2 ระดบั  

คือ ผา่น (ผ) และไม่ผา่น (มผ) ตามเกณฑก์ารประเมิน ดงันี 
(1) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกจิกรรม 

 ผา่น       หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑป์ฏิบติักิจกรรมคือ ไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 80 และ มีผลงาน/ชินงาน/คุณลกัษณะผา่นเกณฑผ์ลการเรียนรู้ทีสาํคญัของกิจกรรมทุกขอ้   
 ไม่ผา่น  หมายถึง   ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ ์คือนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ไม่ผา่นการปฏิบติั
กิจกรรมหรือมีผลงานชินงาน/คุณลกัษณะไม่ผา่นเกณฑผ์ลการเรียนรู้ทีสาํคญัของกิจกรรมในบางขอ้ 

 สาํหรับกิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ผูเ้รียนตอ้งปฏิบติักิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลาที
กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
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(2)  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียนรายภาค 
ผา่น หมายถึง  ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “ผ” ในกิจกรรมสาํคญัทงั 3 กิจกรรม คือกิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมเพือสงัคม และสาธารณประโยชน ์
ไม่ผา่น   หมายถึง   ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “มผ” ในกิจกรรมสาํคญักิจกรรมใด 

กิจกรรมหนึงจาก 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน ์
(3)  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเพอืจบระดับการศึกษา 
ผา่น หมายถึง  ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “ผ” ทุกชนัปีในระดบัการศึกษานนั 
ไม่ผา่น หมายถึง  ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “มผ” บางชนัปีในระดบัการศึษานนั 
5)  แนวทางการแกไ้ขนกัเรียนกรณีไม่ผา่นเกณฑ ์
      กรณีทีผูเ้รียนไม่ผา่นกิจกรรม  ใหเ้ป็นหนา้ทีของครูหรือผูรั้บผดิชอบกิจกรรมนนัๆจะตอ้งซ่อมเสริม

โดยใหผู้เ้รียนดาํเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาทีขาดหรือปฏิบติักิจกรรมใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรมนนัแลว้จึง
ประเมินใหผ้า่นกิจกรรม  เพอืบนัทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเวน้มีเหตุสุดวิสยัใหร้ายงานผูบ้ริหารสถานศึกษา
ทราบ เพือดาํเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 
 ข้อ 12 การเปลียนผลการเรียน 
                      12.1 การเปลียนผลการเรียน “0”  

        การเปลียนผลการเรียน “0” ใหด้าํเนินการดงันี 
            ครูผูส้อนจดัใหมี้การสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัทีผูเ้รียนสอบไม่ผา่น 

ก่อน แลว้จึงสอบแกต้วัไดไ้ม่เกิน 2 ครัง โดยตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนแรกของภาคเรียนถดัไป สาํหรับภาค
เรียนที 2 ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสินภายในปีการศึกษานนัเมือผูเ้รียนสอบแกต้วัผา่นใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียน 1  

        ถา้สอบแกต้วั 2 ครังแลว้ยงัไดร้ะดบัผลการเรียน “0” ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ 
งานวิชาการดาํเนินการเกียวกบัการเปลียนผลการเรียนของผูเ้รียน โดยปฏิบติัดงันี 

            1)  ถา้เป็นรายวิชาพนืฐาน ใหเ้รียนซาํรายวิชานนั 
        2)  ถา้เป็นรายวิชาเพิมเติม ใหเ้รียนซาํหรือเปลียนรายวิชาเรียนใหม่ 

             ในกรณีทีเปลียนรายวิชาเรียนใหม่  ใหห้มายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา่เรียนแทนรายวิชาใด 
                      12.2 การเปลียนผลการเรียน “ร”  

           การเปลียนผลการเรียน “ร” ใหด้าํเนินการดงันี 
           ใหผู้เ้รียนดาํเนินการแกไ้ข “ร” ตามสาเหตุ เมือผูเ้รียนแกไ้ขปัญหาเสร็จแลว้ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียน

ตามปกติ (ตงัแต่ 0-4) โดยตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนแรกของภาคเรียนถดัไป 
        ถา้ผูเ้รียนไม่ดาํเนินการแกไ้ข “ร” กรณีทีส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหวา่งภาคเรียนและ

ปลายภาค ใหผู้ส้อนนาํขอ้มูลทีมีอยูต่ดัสินผลการเรียน ยกเวน้มีเหตุสุดวิสยั ใหข้ยายเวลาการแก ้“ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 
ภาคเรียน สาํหรับภาคเรียนที 2 ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสินภายในปีการศึกษานนั เมือพน้กาํหนดนีแลว้ใหเ้รียนซาํ หากผล
การเรียนเป็น “O” ใหด้าํเนินการแกไ้ขตามหลกัเกณฑ ์ 

   12.3 การเปลียนผลการเรียน “มส” 
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          การเปลียนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณี ดงันี 
 1) กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียนไม่ 

นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานนั ใหค้รูผูส้อนจดัใหเ้รียนเพิมเติมโดยใชช้วัโมงสอนซ่อมเสริม หรือใชเ้วลา
วา่ง หรือใชว้นัหยดุ หรือมอบหมายงานใหท้าํ จนมีเวลาเรียนครบตามทีกาํหนดไวส้าํหรับรายวิชานนั แลว้จึงใหว้ดัผลปลาย
ภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก ้“มส” ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนไม่เกิน “1” การแก ้“มส” กรณีนีใหก้ระทาํใหเ้สร็จสินภายในปี
การศึกษานนั ถา้ผูเ้รียนไม่มาดาํเนินการแก ้“มส” ตามระยะเวลาทีกาํหนดไวนี้ใหเ้รียนซาํ ยกเวน้มีเหตุสุดวิสยัขยายเวลาการ
แก ้“มส” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่เมือพน้กาํหนดนีแลว้ ใหป้ฏิบติัดงันี  

(1)  ถา้เป็นรายวิชาพืนฐานใหเ้รียนซาํรายวชิานนั 
(2) ถา้เป็นรายวิชาเพิมเติม ใหเ้รียนซาํ หรือเปลียนรายวชิาเรียนใหม่ 

                2)  กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนนอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทงัหมด  
ดาํเนินการดงันี 

 (1)  ถา้เป็นรายวิชาพืนฐานใหเ้รียนซาํรายวชิานนั 
    (2)  ถา้เป็นรายวิชาเพิมเติม ใหเ้รียนซาํ หรือเปลียนรายวิชาเรียนใหม่ 
 ในกรณีทีเปลียนรายวิชาเรียนใหม่  ใหห้มายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา่เรียนแทน

รายวิชาใด 
 การเรียนซํารายวชิา  ผูเ้รียนทีไดรั้บการสอนซ่อมเสริมและสอบแกต้วั 2 ครังแลว้ไม่ผา่นเกณฑ์

การประเมิน ใหเ้รียนซาํรายวชิานนั โดยใหค้รูผูส้อนจดัใหเ้รียนซาํในช่วงใดช่วงหนึงทีเห็นวา่เหมาะสม เช่น พกักลางวนั 
วนัหยดุ ชวัโมงวา่งหลงัเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นตน้ 

  ในกรณีภาคเรียนที 2 หากผูเ้รียนยงัมีผลการเรียน “O”   “ร”  “มส” ใหด้าํเนินการใหเ้สร็จสินก่อน
เปิดภาคเรียนปีการศึกษาถดัไป โดยอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพือแกไ้ขผลการเรียนของผูเ้รียนได ้  

12.4 การเปลียนผล “มผ” 
        กรณีทีผูเ้รียนไดผ้ล “มผ” ครูผูส้อนตอ้งจดัซ่อมเสริมใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมในส่วนทีผูเ้รียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมหรือ
ไม่ไดท้าํจนครบถว้น แลว้จึงเปลียนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได ้ทงันี ดาํเนินการใหเ้สร็จภายในภาคเรียนนนัๆ ยกเวน้มีเหตุ
สุดวิสยัใหข้ยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน สาํหรับภาคเรียนที 2 ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสินภายในปีการศึกษานนั 

ข้อ 13    การสอนซ่อมเสริม 
 การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพือแกไ้ขขอ้บกพร่อง  กรณีทีผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ กระบวนการ หรือ

เจตคติ/คุณลกัษณะ  ไม่เป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด  ครูผูส้อนตอ้งจดัสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการ
สอนตามปกติ เพือพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัทีกาํหนดไว ้ เป็นการใหโ้อกาสแก่ผูเ้รียน
ไดรี้ยนรู้และพฒันา  โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล  การสอนซ่อม
เสริมสามารถดาํเนินการไดใ้นกรณี ดงัต่อไปนี 

13.1 ผูเ้รียนมีความรู้/ทกัษะพืนฐานไม่เพียงพอทีจะศึกษาในแต่ละรายวิชานนั ควรจดัการ 
สอนซ่อมเสริม ปรับความรู้ /ทกัษะพืนฐาน 

13.2 ผูเ้รียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทกัษะ กระบวนการ หรือ เจตคติ /คุณลกัษณะ ที 



25 

ระเบียบวัดผลประเมินผล  โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 

 

กาํหนดไวต้ามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัในการประเมินผลระหวา่งเรียน 
13.3 ผูเ้รียนทีไดร้ะดบัผลการเรียน “0”   ใหจ้ดัการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแกต้วั 
13.4 กรณีผูเ้รียนมีผลการเรียนไม่ผา่น สามารถจดัซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพือแกไ้ขผลการเรียน 

ข้อ 14    การเลอืนชัน 
 เมือสินปีการศึกษา  ผูเ้รียนจะไดรั้บการเลือนชนั เมือมีคุณสมบติัตามเกณฑ ์ดงัต่อไปนี 
 14.1 รายวิชาพนืฐานและรายวิชาเพิมเติมไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 14.2 ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินระดบัผา่นขึนไป ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ

เขียนและ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน“ผา่น”  
ทุกกิจกรรม 

 14.3 ระดบัผลการเรียนเฉลียในปีการศึกษานนัไม่ตาํกวา่ 1.00  
          ทงันี  รายวิชาใดทีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ใหค้รูผูส้อนซ่อมเสริมผูเ้รียนใหไ้ดรั้บการแกไ้ขในภาค

เรียนถดัไป  ทงันีสาํหรับถาคเรียนที 2 ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสินภายในปีการศึกษานนั 
ข้อ 15    การเรียนซําชัน 
 ผูเ้รียนทีไม่ผา่นรายวิชาจาํนวนมากและมีแนวโนม้วา่จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชนัทีสูงขึน ให้

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ พิจารณาใหเ้รียนซาํชนัได ้ ทงันีใหค้าํนึงถึงวฒิุภาวะและความรู้
ความสามารถของผูเ้รียนเป็นสาํคญั และใหน้าํเกณฑก์ารเลือนชนัมาประกอบการพจิารณาดว้ย  การเรียนซาํชนั มี 2 
ลกัษณะ คือ  

15.1 ผูเ้รียนมีระดบัผลการเรียนเฉลียในปีการศึกษานนัตาํกวา่ 1.00 และมีแนวโนม้วา่จะเป็น 
ปัญหาต่อการเรียนในระดบัชนัทีสูงขึน 

15.2 ผูเ้รียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึงหนึงของรายวชิาทีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานนั 
        ทงันี  หากเกิดลกัษณะใดลกัษณะหนึง  หรือทงั 2 ลกัษณะ ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ 

งานวิชาการพจิารณา หากเห็นวา่ไม่มีเหตุอนัสมควรกใ็หซ้าํชนั โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใ้ชผ้ลการเรียนใหม่แทน 
หากพิจารณาแลว้ไม่ตอ้งเรียนซาํชนั ใหผู้เ้รียนดาํเนินการแกไ้ขผลการเรียนเป็นกรณีพิเศษ ใหแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลาที
กาํหนด 

หมวดท ี3 
เกณฑ์การจบการศึกษา 

 ข้อ 16 เกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
      16.1 ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพืนฐานและเพมิเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพืนฐาน  

63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติม 18 หน่วยกิต  
      16.2 ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพนืฐาน  

63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติมไม่นอ้ยกวา่ 14 หน่วยกิต  
      16.3 ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนระดบั “ผา่น” ขึนไป 
      16.4 ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบั “ผา่น” ขึนไป 
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      16.5 ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน “ผา่น” ทุกกิจกรรม 
 ข้อ 17 เกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

17.1 ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพืนฐานและเพิมเติมไม่นอ้ยกวา่ 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพืนฐาน 41 
 หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติม 36 หน่วยกิต  

17.2 ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพืนฐาน 41 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติมไม่นอ้ยกวา่ 38 หน่วยกิต  

17.3 ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนในระดบั “ผา่น” ขึนไป 
17.4 ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบั “ผา่น” ขึนไป 
17.5 ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน“ผา่น” ทุกกิจกรรม 

หมวด 4 
การเทยีบโอนผลการเรียน 

ข้อ 18 แนวปฏิบติัและรายละเอียดการเทียบโอนผลการเรียน 
 โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเ้รียนไดใ้นกรณีต่างๆ ไดแ้ก่  การยา้ยสถานศึกษา  การ

เปลียนรูปแบบการศึกษา  การยา้ยหลกัสูตร  การออกกลางคนั  และการขอกลบัเขา้รับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเขา้ศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากนียงัสามารถเทียบโอนความรู้  ทกัษะ  ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้
อืนๆ  เช่น  สถานประกอบการ  สถาบนัทางศาสนา  สถาบนัการฝึกอบรมอาชีพ  การจดัการศึกษาโดยครอบครัว  เป็นตน้ 

การเทียบโอนผลการเรียนตอ้งดาํเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน  หรือตน้ภาคเรียนทีโรงเรียน 
รับผูข้อเทียบโอนเป็นผูเ้รียน  ทงันี  ผูเ้รียนทีไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนตอ้งศึกษาต่อเนืองในโรงเรียน 
อยา่งนอ้ย 1 ภาคเรียน โดยมีการกาํหนดรายวิชา จาํนวนหน่วยกิตทีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถดาํเนินการไดด้งันี 
1)  พิจารณาจากหลกัฐานการศึกษาและเอกสารอืนๆ ทีใหข้อ้มูลแสดงความรู้ความสามารถของผูเ้รียน 
2)  พิจารณาจากความรู้ความสามารถของผูเ้รียน โดยการทดสอบดว้ยวธีิการต่างๆ ทงัภาคความรู้และภาคปฏิบติั 
3)  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบติัในสภาพจริง 
      การเทียบโอนผลการเรียนใหค้ณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียนดาํเนินการโดยมีแนวทางในการเทียบ

โอน  ดงันี 
  1)  กรณีผูข้อเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลกัสูตรอืน ใหน้าํรายวิชาหรือหน่วยกิตทีมีมาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัชีวดั/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค/์เนือหาทีสอดคลอ้งกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรียน และพิจารณาให้
ระดบัผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรทีรับเทียบโอน 

  2)  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ ใหพ้ิจารณาจากเอกสารหลกัฐาน  
(ถา้มี) โดยใหมี้การประเมินดว้ยเครืองมือทีหลากหลาย  และใหร้ะดบัผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรทีรับเทียโอน 
     3)  กรณีการเทียบโอนนกัเรียนทีเขา้โครงการแลกเปลียนต่างประเทศ ใหด้าํเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรืองหลกัการและแนวปฏิบติัการเทียบชนัการศึกษาสาํหรับนกัเรียนทีเขา้ร่วมโครงการแลกเปลียน 
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    ทงันี  วิธีการเทียบโอนผลการเรียนใหเ้ป็นไปตามหลกัการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการเรืองการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขนัพืนฐาน  และการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ระดบัตาํกวา่
ปริญญา  ประกาศ  ณ  วนัที  10 ตุลาคม พ.ศ.  2540 และแนวปฏิบติัทีเกียวกบัการ 
เทียบโอนผลการเรียนเขา้สู่การศึกษาในระบบระดบัการศึกษาขนัพนืฐาน ซึงจดัทาํโดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขนัพืนฐาน (สิงหาคม 2549) โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปนี 
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แนวปฏิบตัิการเทยีบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขันพนืฐาน 

แนวทาง 
การพจิารณา 

การเทยีบโอนจากการศึกษาในระบบเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการศึกษานอกระบบ
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวเข้าสู่

การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการจัดการศึกษาโดย
ศูนย์การเรียนการศึกษาตามหลกัสูตร
ระยะสัน  หลกัสูตรเฉพาะประสบการณ์

การทาํงาน  การฝึกอาชีพเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการศึกษาตาม
หลกัสูตรต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาใน

ระบบ 

วธิีปฏิบตัิใน
การเขา้ชนั
เรียน 
 

1. เทียบโอนรายวชิา/สาระ/กิจกรรมที
ผา่นการตดัสินผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดิมไดท้งัหมดและจดัเขา้ชนั
เรียนต่อเนืองจากทีเรียนอยูเ่ดิม เช่น  จบ 
ป.1  จดัเขา้ชนัเรียน  ป.2  สถานศึกษาอาจ
ประเมินบางรายวชิาทีจาํเป็นเพือการ
ตรวจสอบความรู้พืนฐาน 
2. รายวชิา/สาระ/กิจกรรมทียงัไม่ได้
ตดัสินผลการเรียนใหป้ระเมินตามเกณฑ์
ทีสถานศึกษากาํหนด  หากไม่ผา่นตาม
เกณฑใ์หล้งทะเบียนเรียนเพิมเติม 

เทียบโอนหมวดวชิา/สาระ/กิจกรรมทีผา่น
การตดัสินผลการเรียนจากสถานศึกษา
เดิม 
1. เรียนผา่นอยา่งนอ้ย 3 หมวดวชิา  จดัให้
เรียนปีที 2  ของระดบัชนัและลงทะเบียน
เรียนต่อไปตามปกติ 
2. เรียนผา่นอยา่งนอ้ย  6 หมวดวชิา  จดั
ใหเ้รียนปีที 3 ของระดบัชนัและ
ลงทะเบียนเรียนต่อในรายวชิาที
จาํเป็นตอ้งเรียนเพือใหค้รบตามเกณฑก์าร
จบระดบัชนัตามหลกัสูตรของ
สถานศึกษาใหม่ทีรับเขา้เรียน 

1. ใหน้าํผลการวดัและประเมิน
ของเขตพืนทีการศึกษามา
ประกอบการพิจารณา 
2. ใหส้ถานศึกษาประเมิน
ความรู้  ทกัษะ  ประสบการณ์
เพือการจดัเขา้ชนัเรียน 

พิจารณาความรู้ ทกัษะ  
ประสบการณ์ทีขอเทียบโอนวา่
ตรงกบัรายวิชา/สาระ/กิจกรรมใด  
จึงทาํการประเมิน  หากปรากฏวา่
ชือไม่ตรงกบัทีปรากฏใน
โครงสร้างหลกัสูตรใหก้าํหนด
และบรรจุชือนนัไวใ้นหลกัสูตร 

1. สาํเร็จการศึกษาภาคเรียนใด  ชนัปี
ใด  ใหพ้ิจารณาเทียบโอนภาคเรียนต่อ
ภาคเรียน ปีต่อปี  โดยนาํพืนความรู้
สามญัเดิมมาประกอบการพิจารณา
หรืออาจประเมินเพิมเติมเพือ
ตรวจสอบความรู้พืนฐาน 
2. รายวชิา/สาระ/กิจกรรมทียงัไม่ได้
เทียบโอนเนืองจากยงัไม่ตดัสินผลการ
เรียนใหป้ระเมินตามเกณฑท์ี
สถานศึกษากาํหนด 

จาํนวนหน่วย
กิต/หน่วยการ
เรียน/หน่วย
นาํหนกั 

พิจารณาแลว้เห็นวา่เทียบโอนผลการ
เรียนไดจ้าํนวนหน่วยใหเ้ป็นไปตาม
โครงสร้างหลกัสูตรของสถานศึกษาเดิม 

พิจารณาแลว้เห็นวา่เทียบโอนผลการ
เรียนไดจ้าํนวนหน่วยใหเ้ป็นไปตาม
โครงสร้างหลกัสูตรของสถานศึกษา
ใหม่ 

จาํนวนหน่วยใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑท์ีสถานศึกษาใหม่
กาํหนด 

ใหจ้าํนวนหน่วยของรายวิชา/
สาระตามเกณฑข์องสถานศึกษา
ใหม่  สาํหรับกิจกรรมไม่ให้
จาํนวนหน่วย 

จาํนวนหน่วยใหเ้ป็นไปตามโครงสร้าง
หลกัสูตรของสถานศึกษาทีรับเขา้เรียน 

ผลการเรียน/
ผลการ
ประเมิน 
 

ยอมรับผลการเรียนของสถานศึกษาเดิม ไม่ตอ้งใหผ้ลการเรียนในรายวชิา/
สาระ/กิจกรรมทีไดจ้ากการเทียบโอน 
 

ยอมรับผลการประเมินของเขต
พืนทีมาเป็นส่วนประกอบใน
การพิจารณา 

ผลการประเมินความรู้  ทกัษะ  
ประสบการณ์ใหเ้ป็นไปตามที
สถานศึกษาใหม่กาํหนด 

ผลการประเมินเพิมเติมใหเ้ป็นไป
ตามทีสถานศึกษาทีรับเขา้เรียนกาํหนด 
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แนวทาง 
การพจิารณา 

การเทยีบโอนจากการศึกษาในระบบเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการศึกษานอกระบบ
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวเข้าสู่

การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการจัดการศึกษาโดย
ศูนย์การเรียนการศึกษาตามหลกัสูตร
ระยะสัน  หลกัสูตรเฉพาะประสบการณ์

การทาํงาน  การฝึกอาชีพเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการศึกษาตาม
หลกัสูตรต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาใน

ระบบ 

การบนัทึกผล
การเรียนใน
ใบแสดงผล
การเรียน 
 

1. ไม่ตอ้งนาํรายวชิาและผลการเรียนเดิม
กรอกในใบแสดงผลการเรียนของ
สถานศึกษาใหม่  แต่ใหแ้นบใบแสดงผล
การเรียนเดิมไวก้บัใบแสดงผลการเรียน
ใหม่  และบนัทึกจาํนวนหน่วยทีไดร้ับ
การเทียบโอนตามโครงสร้างหลกัสูตร
ของสถานศึกษาเดิมไวใ้นช่องหมายเหตุ 
2. รายวชิา/สาระ/กิจกรรมทียงัไม่ได้
ตดัสินผลการเรียนและไดร้ับการประเมิน
ใหน้าํผลการประเมินกรอกในช่องหมาย
เหตุ 

ไม่ตอ้งนาํหมวดวชิาและผลการเรียน
เดิมกรอกในใบแสดงผลการเรียนของ
สถานศึกษาใหม่  แต่ใหแ้นบใบ
แสดงผลการเรียนใหม่และบนัทึก
จาํนวนหน่วยทีไดร้ับการเทียบโอน
ตามโครงสร้างหลกัสูตรของ
สถานศึกษาใหม่ไวใ้นช่องหมายเหตุ 

ไม่ตอ้งนาํรายวชิาผลการ
เรียนรู้/ผลการวดัและประเมิน
เดิมของเขตพืนทีกรอกในใบ
แสดงผลการเรียนของ
สถานศึกษาใหม่  แต่ใหแ้นบ
เอกสารเดิมไวก้บัใบแสดงผล
การเรียนใหม่และบนัทึกขอ้มูล
และจาํนวนหน่วยทีไดร้ับการ
เทียบโอนไวใ้นช่องหมายเหตุ 

นาํผลการประเมินความรู้  ทกัษะ  
ประสบการณ์กรอกในใบ
แสดงผลการเรียน 

1. ใหก้รอกรายชือและจาํนวนหน่วยตาม
รายวชิาของสถานศึกษาทีรับเขา้เรียนใน
ใบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาทีเขา้
เรียนและแนบใบแสดงผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดิมและสถานศึกษาทีรับเขา้
เรียนไวด้ว้ยกนัและบนัทึกผลการเทียบ
โอนไวใ้นช่องหมายเหตุ 
2. รายวชิาทียงัไม่ไดต้ดัสินผลการเรียน
และสถานศึกษาทีรับเขา้เรียนได้
ประเมินผลการเรียนแลว้ใหน้าํผลการ
ประเมินกรอกไวใ้นช่องหมายเหตุ 

การคิดผลการ
เรียนเฉลีย 

การคิดผลการเรียนเฉลียใหน้าํผลการ
เรียนและจาํนวนหน่วยจากสถานศึกษา
เดิมมาคิดรวมกบัผลการเรียนและจาํนวน
หน่วยทีไดจ้ากการเรียนในสถานศึกษา
ใหม่  และคิดผลการเรียนเฉลียรวมตลอด
ระดบัการศึกษา 

การคิดผลการเรียนเฉลียใหค้ิดจาก
รายวชิาทีมีจาํนวนหน่วยและระดบัผล
การเรียนทีไดเ้รียนในสถานศึกษาใหม่ 

การคิดผลการเรียนเฉลีย  ใหค้ิด
จากรายวชิาทีไดจ้ากการเรียน
ในสถานศึกษาใหม่  โดยนาํผล
การประเมินของเขตพืนทีทีมี
ระดบัผลการเรียนมาคิดรวม 

การคิดผลการเรียนเฉลีย  ใหค้ิด
จากรายวชิาทีไดจ้ากการเรียนใน
สถานศึกษาใหม่  โดยไม่ตอ้งนาํ
ผลการประเมินความรู้  ทกัษะ  
ประสบการณ์มาคิดรวม 

1. ใหค้ิดผลการเรียนเฉลียจากรายวชิาทีมี
จาํนวนหน่วยและระดบัผลการเรียนทีได้
จากการเรียนในสถานศึกษาใหม่ 
2. รายวชิาทียงัไม่ไดต้ดัสินผลการเรียน
จากหลกัสูตรต่างประเทศทีสถานศึกษาที
รับเขา้เรียนไดป้ระเมินแลว้  และไดร้ะดบั
ผลการเรียนใหน้าํมาคิดผลการเรียนเฉลีย
รวมกบัผลการเรียนทีไดจ้ากการเรียนใน
สถานศึกษาทีรับเขา้เรียนตลอดระดบั
การศึกษา 
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หมวดท ี 5 
การรายงานผลการเรียน 

 

ข้อ 19 แนวปฏิบัติและรายละเอยีดการรายงานผลการเรียน 
        การรายงานผลการเรียนเป็นการสือสารใหผู้ป้กครองและผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้ในการ 

เรียนรู้ของผูเ้รียน  ซึงโรงเรียนตอ้งสรุปผลการประเมิน  และจดัทาํเอกสารรายงานใหผู้ป้กครองทราบเป็นระยะๆ  หรือ
อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  1 ครัง 

     การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียนทีสะทอ้นมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยใหง้านวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ทาํหนา้ทีรายงานผลการเรียนของผูเ้รียนให้
เป็นไปตามรายละเอียดต่างๆ  ดงันี 

19.1  จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน 
1)  เพือแจง้ใหผู้เ้รียน ผูเ้กียวขอ้งทราบความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
2)  เพือใหผู้เ้รียน ผูเ้กียวขอ้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริม และพฒันาการ 

เรียนของผูเ้รียน 
            3) เพือใหผู้เ้รียน ผูเ้กียวขอ้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการเรียน กาํหนดแนวทางการศึกษา 

และการเลือกอาชีพ 
                         4)  เพือเป็นขอ้มูลใหผู้เ้กียวขอ้งใชใ้นการออกเอกสารหลกัฐานการศึกษา ตรวจสอบและรับรองผลการ
เรียนหรือวฒิุทางการศึกษาของผูเ้รียน 
             5)  เพอืเป็นขอ้มูลสาํหรับโรงเรียน เขตพืนทีการศึกษา และหน่วยงานตน้สงักดั ใชป้ระกอบในการ
กาํหนดนโยบายวางแผนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
      19.2 ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน 
  1)  ขอ้มูลระดบัชนัเรียน  ประกอบดว้ย  เวลามาเรียน  ผลการประเมินความรู้ความสามารถ  พฤติกรรม
การเรียน  ความประพฤติ  และผลงานในการเรียนของผูเ้รียน  เป็นขอ้มลูสาํหรับรายงานใหผู้มี้ส่วนเกียวขอ้ง  ไดแ้ก่  
ผูเ้รียน  ผูส้อน  และผูป้กครอง  ไดรั้บทราบความกา้วหนา้  ความสาํเร็จในการเรียนของผูเ้รียน  เพือนาํไปใชใ้นการ
วางแผนกาํหนดเป้าหมายและวิธีการในการพฒันาผูเ้รียน 
                2)  ขอ้มูลระดบัโรงเรียน  ประกอบดว้ย  ผลการประเมินผลสมัฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  
8  กลุ่มสาระ  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ผลการ
ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายปี/รายภาค  ผลการประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้รายปี/รายภาคโดยรวมของ
โรงเรียน  เพือใชเ้ป็นขอ้มูลและสารสนเทศในการพฒันาการเรียนการสอนและคุณภาพผูเ้รียน  ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตวัชีวดั  การตดัสินการเลือนชนัและการซ่อมเสริมผูเ้รียนทีมีขอ้บกพร่องใหผ้า่นระดบัชนั  และเป็นขอ้มูลใน
การออกเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
     3) ขอ้มูลระดบัเขตพืนทีการศึกษา ไดแ้ก่ ผลการประเมินคุณภาพของผูเ้รียนดว้ยแบบประเมินที
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาจดัทาํขึนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาํคญัในระดบัชนัทีนอกเหนือจากการประเมินคุณภาพ
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ระดบัชาติ เป็นขอ้มูลเกียวขอ้งทีใชว้างแผนและดาํเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพอืใหเ้กิดการ
ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผูเ้รียนและโรงเรียน 
    4)  ขอ้มูลระดบัชาติ  ไดแ้ก่  ผลการประเมินคุณภาพของผูเ้รียนดว้ยแบบประเมินทีเป็นมาตรฐาน
ระดบัชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีสาํคญัในชนัมธัยมศึกษาปีที 3  และชนัมธัยมศึกษาปีที  6  ซึงดาํเนินการโดย
หน่วยงานระดบัชาติ  เป็นขอ้มูลทีผูเ้กียวขอ้งใชว้างแผนและดาํเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาในส่วนทีเกียวขอ้ง  
เพือใหเ้กิดการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผูเ้รียน  โรงเรียน  ทอ้งถิน  เขตพืนทีการศึกษา  และ
ประเทศชาติ  รวมทงันาํไปรายงานในเอกสารหลกัฐานการศึกษาของผูเ้รียน 
     5)  ขอ้มูลพฒันาการของผูเ้รียนดา้นอืนๆ  ประกอบดว้ย  ขอ้มูลเกียวกบัการพฒันาการทางดา้น
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สงัคม  และพฤติกรรมต่างๆ  เป็นขอ้มูลส่วนหนึงของการแนะแนวและจดัระบบการดูแล
ช่วยเหลือ  เพอืแจง้ใหผู้เ้รียน  ผูส้อน  ผูป้กครอง  และผูเ้กียวขอ้งไดรั้บทราบขอ้มูล  โดยผูมี้หนา้ทีรับผดิชอบแต่ละฝ่าย
นาํไปใชป้รับปรุงแกไ้ขและพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดพฒันาการอยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสม  รวมทงันาํไปจดัทาํเอกสารหลกัฐาน
แสดงพฒันาการของผูเ้รียน 

          19.3 ลกัษณะข้อมูลสําหรับการรายงาน 
   การรายงานผลการเรียน  สามารถเลือกลกัษณะขอ้มูลสาํหรับการรายงานไดห้ลายรูปแบบ ให ้

เหมาะสมกบัวธีิการรายงาน  และสอดคลอ้งกบัการใหร้ะดบัผลการเรียนในแต่ละระดบัการศึกษา  โดยคาํนึงถึง
ประสิทธิภาพของการรายงานและการนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ของผูรั้บรายงานแต่ละฝ่ายลกัษณะขอ้มูลมีรูปแบบ  
ดงันี 
  1) รายงานเป็นตวัเลข ตวัอกัษร คาํ หรือขอ้ความทีเป็นตวัแทนระดบัความรู้ความสามารถของผูเ้รียนที
เกิดจากการประมวลผล สรุปตดัสินขอ้มูลผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ไดแ้ก่   
              (1)  คะแนนทีไดก้บัคะแนนเตม็ 
              (2)  คะแนนร้อยละ 
              (3)  ระดบัผลการเรียน “0-4” (8 ระดบั) และเงือนไขของผลการเรียน ไดแ้ก่ “ผ” “มผ”  “ร”  “มส” 
          (4)  ผลการประเมินคุณภาพ “ดีเยยีม”  “ดี” “ผา่น” 
                       (5)  ผลการตดัสินผา่นระดบัชนั “ผา่น”  “ไม่ผา่น” 
      2) รายงานโดยใชส้ถิติ เป็นการรายงานจากขอ้มูลทีเป็นตวัเลข ตวัอกัษร หรือขอ้ความใหเ้ป็นภาพ
แผนภูมิหรือเสน้พฒันาการ ซึงจะแสดงใหเ้ห็นพฒันาการความกา้วหนา้ของผูเ้รียนวา่ดีขึนหรือควรไดรั้บการพฒันา
อยา่งไร เมือเวลาเปลียนแปลงไป 
    3) รายงานเป็นขอ้ความ เป็นการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพทีผูป้ระเมินสงัเกตพบ เพือรายงานให้
ทราบวา่ผูเ้รียนมีความสามารถ มีพฤติกรรม ผลสมัฤทธิทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดั และบุคลิกภาพ
อยา่งไร เช่น 
  (1) ผูเ้รียนมีความเชือมนัในตนเองสูง  ชอบแสดงความคิดเห็นและมีเหตุผล 
  (2) ผูเ้รียนสนใจอ่านเรืองต่างๆ  หลากหลายประเภท  สามารถสรุปใจความของเรืองไดถู้กตอ้ง
สมบูรณ์ 
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  (3)ผูเ้รียนมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นทีน่าพอใจ  แต่ควรมีการพฒันาดา้นการเขียน  โดย
ไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองในการฝึกหรือส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะในการเขียนสูงขึน 

19.4 เป้าหมายการรายงาน 
การดาํเนินการจดัการศึกษา  ประกอบดว้ย  บุคลากรหลายฝ่ายมาร่วมมือประสานงานกนั   

พฒันาผูเ้รียนทงัทางตรงและทางออ้ม  ใหมี้ความรู้ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอนัพึงประสงค ์ โดย
ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งควรไดรั้บการรายงานผลการประเมินของผูเ้รียนเพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการดาํเนินงาน  ดงันี 

กลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมูล 
ผูเ้รียน - ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการเรียน  รวมทงัพฒันาการทางร่างกาย  

อารมณ์  สงัคมและพฤติกรรมต่างๆ  ของตน 
- วางแผนการเรียน  การเลือกแนวทางการศึกษาและอาชีพในอนาคต 
- แสดงผลการเรียน  ความรู้ความสามารถ  และวฒิุการศึกษาของตน 

ผูส้อน - วางแผนและดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาผูเ้รียน 
- ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

ครูวดัผล - ตรวจสอบความถูกตอ้งในการประเมินผลของผูส้อน/ผูเ้รียน 
- พฒันาระบบ  ระเบียบ  และแนวทางการประเมินผลการเรียน 

นายทะเบียน - จดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
ครูแนะแนว - ใหค้าํแนะนาํผูเ้รียนในดา้นต่างๆ  
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ
งานวิชาการและคณะกรรมการอืน ๆ 

- พิจารณาใหค้วามเห็นชอบผลการเรียนของผูเ้รียน 
- พฒันาแนวทางการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

ผูบ้ริหารโรงเรียน - พิจารณาตดัสินและอนุมติัผลการเรียนของผูเ้รียน 
- พฒันากระบวนการจดัการเรียนของโรงเรียน 
- วางแผนการบริหารจดัการศึกษาดา้นต่างๆ  

ผูป้กครอง - รับทราบผลการเรียนและพฒันาการของผูเ้รียน 
- ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการเรียนของผูเ้รียน รวมทงัการดูแลสุขภาพอนามยั  
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และพฤติกรรมต่างๆ  ของผูเ้รียน 
- พิจารณาวางแผนและส่งเสริมการเรียน  การเลือกแนวทางการศึกษาและอาชีพใน
อนาคตของผูเ้รียน 

ฝ่าย/หน่วยงานทีมีหนา้ทีตรวจสอบ
รับรองความรู้และวฒิุการศึกษา/
สถานศึกษา 

- ตรวจสอบและรับรองผลการเรียนและวฒิุการศึกษาของผูเ้รียน 
- เทียบระดบั/วฒิุการศึกษาของผูเ้รียน 
- เทียบโอนผลการเรียน 

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา/
หน่วยงานตน้สงักดั 

- ยกระดบัและพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษา  นิเทศ  
ติดตาม และใหค้วามช่วยเหลือการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทีมีผลการ
ประเมินตาํกวา่ค่าเฉลียของสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา 
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 19.5 วธีิการรายงาน 
   การรายงานผลการเรียนใหผู้เ้กียวขอ้งรับทราบ  สามารถดาํเนินการไดด้งันี 

1)  การรายงานผลการเรียนในเอกสารหลกัฐานการศึกษา ไดแ้ก่ 
(1) ระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.1) 
(2) ประกาศนียบตัร (ปพ.2) 
(3)  แบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา  (ปพ.3) 
(4)  แบบบนัทึกผลการเรียนประจาํรายวิชา 
(5)  แบบรายงานประจาํตวันกัเรียน 
(6)  ใบรับรองผลการเรียน 
(7)  ระเบียนสะสม 

  ขอ้มูลจากแบบรายงาน  สามารถใชอ้า้งอิง  ตรวจสอบ  และรับรองผลการเรียนของผูเ้รียนได ้
   2)  การรายงานคุณภาพการศึกษาใหผู้เ้กียวขอ้งทราบ สามารถรายงานไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ 
    (1)  รายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี 
    (2)  วารสาร/จุลสารของโรงเรียน 
    (3)  จดหมายส่วนตวั 
    (4)   การใหค้าํปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล 
    (5)   การใหพ้บครูทีปรึกษาหรือการประชุมเครือข่ายผูป้กครอง 

(6) การใหข้อ้มูลทางอินเทอร์เน็ตผา่นเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 
19.6 ระยะเวลาในการรายงาน 
 1)  การรายงานการประเมินระดบัชนัเรียนและการประเมินระดบัโรงเรียน ใหร้ายงาน 

ใหผู้เ้กียวขอ้งทราบภายในภาคเรียนนนัหรืออยา่งชา้ภายในเดือนแรกของภาคเรียนถดัไป  สาํหรับภาคเรียนที 2 ตอ้ง
รายงานใหเ้สร็จสินภายในปีการศึกษานนั 
   2)  การรายงานการประเมินระดบัเขตพนืทีการศึกษา และการประเมินระดบัชาติ ใหร้ายงาน
ตามความเหมาะสม โดยยดึหลกัการรายงานใหเ้ร็วทีสุดภายหลงัการประเมินแต่ละครัง เพือใหก้ารรายงานเกิด
ประโยชนแ์ละมีประสิทธิภาพในการนาํไปใชสู้งสุด 
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หมวดท ี 6 
เอกสารหลกัฐานการศึกษา 

 
   ข้อ  20 แนวปฏิบติัและรายละเอียดการจดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

              เอกสารหลกัฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารสาํคญัทีโรงเรียนตอ้งจดัทาํขึนเพือใชใ้นการดาํเนินงานใน
ดา้นต่างๆ  ของการจดัการศึกษา  ดงันี 
  1)  บนัทึกขอ้มูลในการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน ไดแ้ก่ แบบบนัทึกผล
การเรียนประจาํรายวิชา 
  2)  ติดต่อสือสาร รายงานขอ้มูล และผลการเรียนของผูเ้รียน ไดแ้ก่ แบบรายงานประจาํตวันกัเรียน 
ระเบียนสะสม 
  3)  จดัทาํและออกหลกัฐานแสดงวฒิุและ/หรือรับรองผลการเรียนของผูเ้รียน ไดแ้ก่ ระเบียนแสดงผล
การเรียน ประกาศนียบตัร แบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน 
 หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม   พทุธศกัราช  2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขึนพนืฐาน 
  พทุธศกัราช  2551 กาํหนดเอกสารหลกัฐานการศึกษาทีโรงเรียนตอ้งดาํเนินการเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
  1)  เอกสารหลกัฐานการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 
  2)  เอกสารหลกัฐานการศึกษาทีโรงเรียนกาํหนด 
 เอกสารแต่ละประเภทมีวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดในการดาํเนินการ  ดงันี 
    20.1 เอกสารหลกัฐานการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด  
         เป็นเอกสารทีกระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบงัคบั  เพือใชเ้ป็นหลกัฐานสาํหรับการตรวจสอบ  ยนืยนั
และรับรองผลการเรียนของผูเ้รียน  โรงเรียนตอ้งใชแ้บบพิมพข์องกระทรวงศึกษาธิการและดาํเนินการจดัทาํตามที
กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดไวใ้หเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั  ไดแ้ก่  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  ประกาศนียบตัร 
(ปพ.2) แบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
เป็นเอกสารสาํหรับบนัทึกขอ้มูลผลการเรียนของผูเ้รียนในหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ย 

พิทยาคม  พทุธศกัราช  2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช  2551  ไดแ้ก่  ผลการเรียนตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และ
ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โรงเรียนจะตอ้งจดัทาํและออกเอกสารนีใหผู้เ้รียนเป็นรายบุคคล  เมือผูเ้รียนจบ
การศึกษาแต่ละระดบัหรือเมือผูเ้รียนออกจากโรงเรียนทุกกรณี  เพือใชแ้สดงผลการเรียนในหลกัสูตรโรงเรียนยางชุม
นอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช  2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช  2551 

2) ประกาศนียบตัร (ปพ.2)   
เป็นเอกสารแสดงวฒิุการศึกษาทีมอบใหแ้ก่ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบัและผูส้าํเร็จการศึกษา 

ขนัพืนฐานของหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช  2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พทุธศกัราช 2551 เพือรับรองศกัดิและสิทธิของผูส้าํเร็จการศึกษาตามวฒิุแห่งประกาศนียบตัรนนั 
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3) แบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา  (ปพ.3) 
เป็นเอกสารสาํหรับอนุมติัการจบการศึกษาของหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  

พทุธศกัราช  2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช  2551  ของผูเ้รียนในแต่ละรุ่นการศึกษา  
โดยบนัทึกรายชือและขอ้มูลทางการศึกษาของผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั (ชนัมธัยมศึกษาปีที  3)  และผูจ้บการศึกษาขนั
พืนฐาน  (ชนัมธัยมศึกษาปีที 6)  ใชเ้ป็นเอกสารสาํหรับตดัสินและอนุมติัผลการเรียนใหผู้เ้รียนเป็นผูส้าํเร็จการศึกษา  
และใชใ้นการตรวจสอบยนืยนั  และรับรองความสาํเร็จและวฒิุการศึกษาของผูส้าํเร็จการศึกษาแต่ละคนตลอดไป  
รายละเอียดการดาํเนินการเกียวกบัเอกสารหลกัฐานการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด
ของกระทรวงศึกษาธิการ  (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบทา้ยระเบียบ) 

20.2  เอกสารหลกัฐานการศึกษาทโีรงเรียนกาํหนด 
     เป็นเอกสารทีโรงเรียนจดัทาํขึนเพือบนัทึกพฒันาการ  ผลการเรียนรู้  และขอ้มูลสาํคญั 

เกียวกบัผูเ้รียน  เช่น  แบบบนัทึกผลการเรียนประจาํรายวิชา  แบบรายงานประจาํตวันกัเรียน  ระเบียนสะสม  ใบรับรอง
ผลการเรียน  และเอกสารอืนๆ  ตามวตัถุประสงคข์องการนาํเอกสารไปใช ้
   

 1)  แบบบันทกึผลการเรียนประจํารายวชิา 
       เป็นเอกสารทีโรงเรียนจดัทาํขึนเพือใหผู้ส้อนใชบ้นัทึกขอ้มูลการวดัและประเมินผลการเรียนตาม
แผนการจดัการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน  และใชเ้ป็นขอ้มลูในการพิจารณาตดัสินผลการเรียนแต่ละ
รายวิชา  เอกสารนีจดัทาํเพือบนัทึกขอ้มูลของผูเ้รียนเป็นรายหอ้ง 
       เอกสารบนัทึกผลการเรียนประจาํรายวชิา  นาํไปใชป้ระโยชน์ดงันี 
        (1) ใชเ้ป็นเอกสารเพือดาํเนินงานของผูส้อนแต่ละคนในการวดัและประเมินผลการเรียนของ
ผูเ้รียนแต่ละรายวิชา รายหอ้ง 
        (2) ใชเ้ป็นหลกัฐานสาํหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองขอ้มูลเกียวกบัวิธีการและกระบวนการ
วดัและประเมินผลการเรียน 
        (3) เป็นเอกสารทีผูบ้ริหารโรงเรียนใชใ้นการอนุมติัผลการเรียนประจาํภาคเรียน/ปีการศึกษา 
   

 2)  แบบรายงานประจําตัวนักเรียน 
           เป็นเอกสารทีโรงเรียนจดัทาํขึนเพือบนัทึกขอ้มูลการประเมินผลการเรียนรู้  และพฒันาการดา้น
ต่าง ๆ ของผูเ้รียนแต่ละคนตามเกณฑก์ารตดัสินการผา่นระดบัชนัของหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  
พทุธศกัราช  2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2551 รวมทงัขอ้มูลดา้นอืนๆ ของผูเ้รียน
ทงัทีบา้นและโรงเรียน เป็นเอกสารรายบุคคล สาํหรับสือสารใหผู้ป้กครองของผูเ้รียนแต่ละคนไดรั้บทราบผลการเรียน
และพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน และร่วมมือในการพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเนือง 
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3)  ใบรับรองผลการเรียน 
        เป็นเอกสารทีโรงเรียนจดัทาํขึนเพือรับรองสภาพความเป็นผูเ้รียนในโรงเรียนทีกาํลงัศึกษาอยูห่รือ
รับรองผลการเรียน  หรือวฒิุของผูเ้รียนเป็นการชวัคราวตามทีผูเ้รียนร้องขอ  ทงักรณีทีผูเ้รียนกาํลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียน
หรือเมือจบการศึกษาไปแลว้  แต่กาํลงัรอรับหลกัฐานการศึกษาระเบียนแสดงผลการเรียน  เป็นตน้ 
       ใบรับรองผลการเรียนมีอายกุารใชง้านชวัคราว  โดยปกติประมาณ  30  วนั  ซึงผูเ้รียนสามารถ
นาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงคุณสมบติัของผูเ้รียนในการสมคัรเขา้ศึกษาต่อ  สมคัรเขา้ทาํงาน  หรือเมือมีกรณีอืนใดที
ผูเ้รียนแสดงคุณสมบติัเกียวกบัวฒิุความรู้  หรือสถานภาพการเป็นผูเ้รียนของตน 
   

4)  ระเบียนสะสม 
       เป็นเอกสารทีโรงเรียนจดัทาํขึนเพือบนัทึกขอ้มูลเกียวกบัพฒันาการของผูเ้รียนในดา้นต่างๆ  เป็น
รายบุคคลอยา่งต่อเนือง  ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาในหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช  2558 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 ระเบียนสะสมใหข้อ้มูลทีเป็นประโยชน์ในการแนะ
แนวทางการศึกษาและประกอบอาชีพของผูเ้รียน การพฒันาปรับปรุงบุคลิกภาพ การปรับตวัของผูเ้รียน และผลการ
เรียนตลอดจนรายงานกระบวนการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนระหวา่งโรงเรียนกบับา้น และใชเ้ป็นหลกัฐานในการ
ตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้รียนตามความเหมาะสม 
   
 

ประกาศ  ณ  วนัที  1   เดือน      พฤษภาคม     พ.ศ.  2558 
         

                                 
 
 
 

                        (นายเยยีม  ธรรมบุตร) 
                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพทิยาคม 
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 1. นายเยยีม       ธรรมบุตร ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 

2. นายสถิตย ์       เสาเวียง  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
3. นายศรไชย  เพชรสิทธิ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
4. นางสาวนิตยาพร อาํนวย  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 

 5. นายถนอม    แกว้แดง  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาวิชาการ 
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 7. นายอุดม   ยพุิน  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการและสวสัดิการ 
 8. นายอุดม         ประสาร  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายชุมชนสมัพนัธ์ 
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2. นายถนอม    แกว้แดง   รองประธานกรรมการ 
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  10. นางสาวจิตรทิวา นามวงษ ์  กรรมการ 
  11. นายนิยม     เหล่าโคตร  กรรมการและเลขานุการ 
  12. นางสาวพรนภาพรรณ  สีหะวงษ ์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
 


