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คํานํา

โรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม จัดทําหลักสู ตรสถานศึกษาขึนใช้ในปี การศึกษา 2558 โดยยึดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึงเป็ นหลักสู ตรทีใช้แนวคิดหลักสู ตรอิงมาตรฐาน (Standard – based
Currlculum) ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา เป็ นเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 เอกสารหนึงทีจะช่วยขับเคลือนกระบวนการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบตั ิให้
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ โรงเรี ยนจึงได้จดั ทําระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้สถานศึกษาโรงเรี ยนยาง
ชุมน้อยพิทยาคมเพืออธิบายขยายความให้ผเู ้ กียวข้องทุกฝ่ ายตังแต่ผบู ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อน ผูเ้ รี ยนและผูเ้ กียวข้อง มีความเข้าใจ
ทีชัดเจน ตรงกันรวมทังร่ วมกันรับผิดชอบ และทํางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ หวังเป็ นอย่างยิงว่า เอกสารระเบียบว่าด้วย
การวัด และประเมินผลการเรี ยนรู ้สถานศึกษา โรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม พุทธศักราช 2551 คงจะเป็ นประโยชน์ต่อผู ้
ทีเกียวข้องทุกฝ่ ายทีจะช่วยสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และปฏิบตั ิการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนเป็ นแนวทางเดียวกันและเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน ส่ งผลให้พฒั นาผูเ้ รี ยนได้ตามหลักการ เจตนารมย์ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต่อไป

( นายเยียม ธรรมบุตร )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม
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สารบัญ
เรือง
ระเบียบสถานศึกษาว่ าด้ วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนยางชุ มน้ อยพิทยาคม
หมวดที 1 จุดมุ่งหมาย หลักการการจัดระบบการวัดผลประเมินผลการเรี ยน
– แผนภาพแสดงการบริ หารการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
หมวดที 2 แนวปฏิบตั ิและประเมินผลการเรี ยนรู ้
– แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
– แผนภาพแสดงการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามรายกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
– แผนภาพแสดงการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
– แผนภาพแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
– แผนภาพแสดงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
หมวดที 3 เกณฑ์การจบ
– เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หมวดที 4 การเทียบโอนผลการเรี ยน
–แนวปฏิบตั ิการเทียบโอนผลการเรี ยนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน
หมวดที 5 การรายงานผลการเรี ยน
หมวดที 6 บทเฉพาะกาลเอกสารหลักฐานการศึกษา
คณะผู้จัดทํา
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ระเบียบโรงเรียนยางชุ มน้ อยพิทยาคม
ว่ าด้ วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสู ตรโรงเรียนยางชุ มน้ อยพิทยาคม พุทธศักราช 2558
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551
………………………….
โดยทีโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคมได้ประกาศใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม พุทธศักราช 2558 ตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเพือให้การบริ หารจัดการหลักสู ตรดังกล่าวเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ จึงได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้หลักสูตรโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม
พุทธศักราช 2558 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ดงั ต่อไปนี
ข้ อ 1 ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคมว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้หลักสูตร
โรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม พุทธศักราช 2558 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551”
ข้ อ 2 ระเบียบนีใช้บงั คับกับนักเรี ยน ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 และ 4 ปี การศึกษา 2558 เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 บรรดาระเบียบหรื อข้อบังคับหรื อคําสังอืนใดซึงขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี ให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้ อ 4 ให้ใช้ระเบียบนีควบคูก่ บั หลักสูตรโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม พุทธศักราช 2558 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
ข้ อ 5 ให้ผอู ้ าํ นวยการโรงเรี ยนรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี
หมวดที 1
จุดมุ่งหมาย หลักการ และการจัดระบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ข้ อ 6 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนต้องอยูบ่ นจุดมุ่งหมายพืนฐานสองประการ ประการแรก คือ การวัด
และประเมินผลเพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับผลการเรี ยนรู ้และการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในระหว่างการ
เรี ยนการสอนอย่างต่อเนือง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล แล้วนํามาใช้ในการส่ งเสริ มหรื อปรับปรุ งแก้ไขการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและการสอนของครู การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็ นเรื องทีสัมพันธ์กนั หากขาดสิ งหนึงสิ งใด
การเรี ยนการสอนก็ขาดประสิ ทธิภาพ การประเมินระหว่างการเรี ยนการสอนเพือพัฒนาการเรี ยนรู ้เช่นนีเป็ นการวัดและ
ประเมินผลเพือการพัฒนา (Formative Assessment) ทีเกิดขึนในห้องเรี ยนทุกวัน เป็ นการประเมินเพือให้รู้จุดเด่น จุดที
ต้องปรับปรุ ง จึงเป็ นข้อมูลเพือใช้ในการพัฒนา ในการเก็บข้อมูลผูส้ อนต้องใช้วิธีการและเครื องมือการประเมินที
หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็นเพือให้ได้มติขอ้ สรุ ปของประเด็นทีกําหนด การใช้แฟ้ ม
สะสมงาน การใช้ภาระงานทีเน้นการปฏิบตั ิ การประเมินความรู ้เดิม การให้ผเู ้ รี ยนประเมินตนเอง การให้เพือนประเมิน
เพือน และการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) สิ งสําคัญทีสุ ดในการประเมินเพือพัฒนา คือ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่
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ผูเ้ รี ยนในลักษณะคําแนะนําทีเชือมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ทาํ ให้การเรี ยนรู ้พอกพูน แก้ไขความคิด ความเข้าใจเดิมที
ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้ผเู ้ รี ยนสามารถตังเป้ าหมายและพัฒนาตนได้
จุดมุ่งหมายประการทีสอง คือ การวัดและประเมินผลเพือตัดสิ นผลการเรี ยน เป็ นการประเมินสรุ ปผลการเรี ยนรู ้
(Summative Assessment) ซึงมีหลายระดับ ได้แก่ เมือเรี ยนจบหน่วยการเรี ยน จบรายวิชาเพือตัดสิ นให้คะแนน หรื อ
ให้ระดับผลการเรี ยน ให้การรับรองความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยนว่าผ่านรายวิชาหรื อไม่ ควรได้รับการเลือนชันหรื อไม่
หรื อสามารถจบหลักสู ตรหรื อไม่ ในการประเมินเพือตัดสิ นผลการเรี ยนทีดีตอ้ งให้โอกาสผูเ้ รี ยนแสดงความรู ้
ความสามารถด้วยวิธีการทีหลากหลายและพิจารณาตัดสิ นบนพืนฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบตั ิมากกว่าใช้เปรี ยบเทียบ
ระหว่างผูเ้ รี ยน
ข้ อ 7 หลักการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรี ยนรู ้ และพัฒนาการ
ด้านต่างๆ ของผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชีวัดของหลักสูตร นําผลไปปรับปรุ งพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้และใช้เป็ น
ข้อมูลสําหรับการตัดสิ นผลการเรี ยน ซึงต้องมีกระบวนจัดการทีเป็ นระบบ เพือให้การดําเนินการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ และให้ผลการประเมินทีตรงตามความรู ้ความสามารถทีแท้จริ งของผูเ้ รี ยน
ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ รวมทังสามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปตามหลักการ ดังนี
7.1 โรงเรี ยนเป็ นผูร้ ับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ีเกียวข้อง
มีส่วนร่ วม
7.2 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ มีจุดมุ่งหมายเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนและตัดสิ นผลการเรี ยน
7.3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตอ้ งสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชีวัดตามกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ทีกําหนดในหลักสูตร และจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
7.4 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้เป็ นส่วนหนึงของกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องดําเนินการ
ด้วยเทคนิควิธีการทีหลากหลาย เพือให้สามารถวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนได้อย่างรอบด้านทังด้านความรู ้ ความคิด
กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ งทีต้องการวัด ธรรมชาติวิชา และระดับชันของผูเ้ รี ยน โดยตังอยูบ่ น
พืนฐานของความเทียงตรง ยุติธรรม และเชือถือได้
7.5 การประเมินผูเ้ รี ยนพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
การร่ วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรู ปแบบ
การศึกษา
7.6 เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนเกียวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรี ยนรู ้
7.7 ให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรู ปแบบการศึกษาต่าง ๆ
7.8 ให้โรงเรี ยนจัดทําและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพือเป็ นหลักฐานการประเมินผลการเรี ยนรู ้
รายงานผลการเรี ยน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
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ข้ อ 8 การจัดระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรี ยน ครอบคลุมงาน 2 ส่ วน ได้แก่ งานวัดผลและงานทะเบียน
งานวัดผล มีหน้าทีรับผิดชอบการดําเนินงานวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้กบั ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ตลอดจนดําเนินการเกียวกับการสร้างเสริ มความเข้มแข็งในเทคนิควิธีการวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู ้ให้บุคลากร
งานทะเบียน มีหน้าทีรับผิดชอบด้านเอกสารหลักฐานการศึกษา เอกสารการประเมินผล การจัดทําจัดเก็บ และ
การออกเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างมีระบบ
ภาระงานวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้มีความเกียวข้องกับฝ่ ายต่าง ๆ นับตังแต่ระดับนโยบายในการกําหนด
นโยบายการวัดผล การจัดทําระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรี ยน เพือให้บุคลากรทุกฝ่ ายทีเกียวข้องถือปฏิบตั ิ
และยังเกียวข้องกับผูเ้ รี ยนทุกคนตังแต่เข้าเรี ยนจนจบการศึกษา จึงจําเป็ นต้องวิเคราะห์ภาระงาน กําหนดกระบวนการ
ทํางานและผูร้ ับผิดชอบแต่ละขันตอนอย่างชัดเจนเหมาะสม
การดําเนินงานวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ทีไม่เป็ นระบบ จะส่ งผลกระทบต่อความเชือมันในคุณภาพการจัด
การศึกษา นอกจากนี การดําเนินงานวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เป็ นงานทีต้องอยูบ่ นพืนฐานหลักวิชาการและหลัก
ธรรมาภิบาล ซึงต้องเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในรู ปของคณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รวมทัง
กําหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานและคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและงานวิชาการมีส่วนรับผิดชอบ
ภารกิจการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของบุคลากรฝ่ ายต่าง ๆ
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
1.1 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรี ยน
ของสถานศึกษา
1.2 ให้ความเห็นชอบต่อเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการวัดและประเมิน
1) การเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทงั 8 กลุ่ม
2) ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
4) กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
1.3 ให้ความเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซ่อมเสริ ม การแก้ไขผลการเรี ยนและอืนๆ
1.4 กํากับ ติดตามการดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
1.5 กํากับ ติดตามการวัดและประเมินผล และการตัดสิ นผลการเรี ยน
2. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการ
2.1 กําหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรี ยนของสถานศึกษา
2.2 กําหนดแผนการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามหลักสูตรแกนกลางและสาระเพิมเติมของรายวิชา
ต่าง ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชีวัดของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และจัดทํา
รายวิชาพร้อมเกณฑ์การประเมิน
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2.3 กําหนดสิ งทีต้องการประเมินในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน พร้อมเกณฑ์การประเมิน และแนวทางการพัฒนาและส่ งเสริ มผูเ้ รี ยน
2.4 กําหนดการทบทวนการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
2.5 ให้ขอ้ เสนอแนะ ข้อหารื อเกียวกับวิธีการเทียบโอนผลการเรี ยน ให้เป็ นไปตามหลักการและแนว
ทางการเทียบโอนผลการเรี ยนของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนภาพแสดงการบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ผูเ้ กียวข้อง

คณะกรรมการบริ การหลักสู ตรและ
งานวิชาการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรี ยน
- ผูส้ อน / ผูท้ ีได้รับมอบหมาย
- คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
- คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
- คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและ
งานวิชาการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
- ครู วดั ผล
- นายทะเบียน
- ครู ทีปรึ กษา
- ครู แนะแนว
- คณะกรรมการทีได้รับมอบหมาย

ภารกิจ

จัดทําหลักสู ตรสถานศึกษาและระเบียบว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการเรี ยนของ

ให้ความเห็นชอบหลักสู ตรสถานศึกษา
และระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรี ยนของสถานศึกษา
การเทียบโอนผล
การเรี ยน

- จัดการเรี ยนรู้และดําเนินการวัดและ
ประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนขอสถานศึกษา
- ให้ความเห็นชอบ/ตัดสิ นผลการประเมิน

ระบบการประกัน
คุณภาพ
ของสถานศึกษา

ให้ความเห็นชอบผลการประเมิน

- อนุมตั ิผลการประเมิน รายภาค
- ตัดสิ นและอนุมตั ิการเลือนชัน ซํารายวิชา/ซํา
ชัน การจบการศึกษา

จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา
- รายงานผลต่อผูเ้ กียวข้อง
- นําข้อมูลไปใช้วางแผน/พัฒนา
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3. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
3.1 กําหนดแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
พร้อมแนวทางการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
3.2 สนับสนุนการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ และ
ตัดสิ นผลการเรี ยนตามแนวทางทีกําหนดไว้
3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้รายภาค และ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
4. คณะกรรมการพัฒนาและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
4.1 กําหนดแนวทางในการพัฒนา การประเมิน การปรับปรุ งแก้ไข และการตัดสิ นความสามารถในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผูเ้ รี ยน
4.2 ดําเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
4.3 ตัดสิ นผลการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผูเ้ รี ยนรายปี /รายภาค และ
การจบการศึกษาแต่ละระดับ
5. คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.1 กําหนดแนวทางการพัฒนาและการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และแนวทางการปรับปรุ งแก้ไข
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.2 พิจารณาตัดสิ นผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี /รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดับ
5.3 จัดระบบการปรับปรุ งแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดว้ ยวิธีการอันเหมาะสมและส่ งต่อข้อมูลเพือ
การพัฒนาอย่างต่อเนือง
6. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรี ยน
6.1 จัดทําสาระ เครื องมือ และวิธีการเทียบโอนให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิเกียวกับการเทียบโอนผลการ
เรี ยนเข้าสู่ การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน ซึงจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
6.2 ดําเนินการเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนทีร้องขอ
6.3 ประมวลผลและตัดสิ นผลการเทียบโอน
6.4 เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและงานวิชาการ เพือให้ความเห็นชอบ
และเสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตัดสิ นอนุมตั ิการเทียบโอน
7. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
7.1 เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
7.2 เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและงานวิชาการ
7.3 อนุมตั ิผลการประเมินผลการเรี ยนรายภาค และตัดสิ นอนุมตั ิการเลือนชันเรี ยน การซําชัน การจบการศึกษา
7.4 ให้คาํ แนะนํา ข้อปรึ กษาหารื อเกียวกับการดําเนินงานแก่บุคลากรในสถานศึกษา
7.5 กํากับ ติดตามให้การดําเนินการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้บรรลุเป้ าหมาย
7.6 นําผลการประเมินไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
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8. ผูส้ อน
8.1 จัดทําหน่วยการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แผนการประเมินผลการเรี ยนรู ้ในรายวิชาหรื อกิจกรรม
ทีรับผิดชอบ
8.2 วัดและประเมินผลระหว่างเรี ยนควบคูก่ บั การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนทีกําหนดพร้อมกับ
ปรับปรุ งแก้ไขผูเ้ รี ยนทีมีขอ้ บกพร่ อง
8.3 ประเมินตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในรายวิชาทีสอน หรื อกิจกรรมทีรับผิดชอบเมือสิ นสุ ดการ
เรี ยนรายภาค ส่ งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้หรื อกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
8.4 ตรวจสอบสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
8.5 นําผลการประเมินไปวิเคราะห์เพือพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
9. ครู วดั ผล
9.1 ส่ งเสริ มพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นต่าง ๆ แก่ครู และบุคลากร
ของสถานศึกษา
9.2 ให้คาํ ปรึ กษา ติดตาม กํากับการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามหลัก
วิชาการและแนวทางทีสถานศึกษากําหนดไว้
9.3 ตรวจสอบ กลันกรอง ปรับปรุ งคุณภาพของวิธีการ เครื องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
9.4 ปฏิบตั ิงานร่ วมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผลการประเมินผลการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
10. นายทะเบียน
10.1 ปฏิบตั ิงานร่ วมกับครู วดั ผลในการรวบรวม ตรวจสอบ และบันทึกผลการประมวลข้อมูลผลการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละคน
10.2 ตรวจสอบและสรุ ปข้อมูลผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนรายบุคคลแต่ละชันปี และเมือจบการศึกษา เพือ
เสนอรายชือผูม้ ีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและงานวิชาการให้ความเห็นชอบ และเสนอ
ให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาตัดสิ นและอนุมตั ิผลการเลือนชันเรี ยนและจบการศึกษาแต่ละระดับ
10.3 จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา
หมายเหตุ ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถานศึกษา มีหน้าทีกํากับ ติดตาม สนับสนุนให้เป็ นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการวัดและประเมินผลการเรี ยน
หมวดที 2
แนวปฏิบตั ิการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ข้ อ 9 องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
หลักสู ตรโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม พุทธศักราช 2558 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2551 กําหนดจุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรี ยนรู ้
เป็ นเป้ าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตทีดีและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีระดับโลก กําหนดให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชีวัดทีกําหนดในสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่ม
ระเบียบวัดผลประเมินผล โรงเรี ยนยางชุมน้ อยพิทยาคม

10
สาระ มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ซึงถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญทีมีความสัมพันธ์กนั
แผนภาพแสดงความสั มพันธ์ ขององค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
8 กลุ่มสาระ

การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน

คุณภาพผู้เรียน
กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ผเู ้ รี ยนตามองค์ประกอบทัง 4 ให้เป็ นไปตามแนวทางดังต่อไปนี
9.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผูส้ อนวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ผเู ้ รี ยนเป็ นรายวิชาบนพืนฐานของตัวชีวัดในรายวิชาพืนฐาน และผลการ
เรี ยนรู ้ในรายวิชาเพิมเติม ตามทีกําหนดในหน่วยการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนใช้วิธีการทีหลากหลายจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง
เพือให้ได้ผลการประเมินทีสะท้อนความรู ้ความสามารถทีแท้จริ งของผูเ้ รี ยน
โดยวัดและประเมินการเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนืองไปพร้อมกับการจัดการเรี ยนการสอน สังเกตพัฒนาการและ
ความประพฤติของผูเ้ รี ยน สังเกตพฤติกรรม
การเรี ยน การร่ วมกิจกรรม ผูส้ อนควรเน้นการประเมินตาม สภาพจริ ง เช่น การประเมินการปฏิบตั ิงาน การประเมิน
โครงงาน หรื อการประเมินจากแฟ้ มสะสมงาน ฯลฯ ควบคู่ไปกับการใช้การทดสอบแบบต่าง ๆ อย่างสมดุล ต้องให้
ความสําคัญกับการประเมินระหว่างเรี ยนมากกว่าการประเมินปลายภาค และใช้เป็ นข้อมูลเพือประเมินการเลือนชันเรี ยน
และการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ
แผนภาพแสดงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
บูรณาการในการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
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9.2 การประเมินการอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็ นการประเมินศักยภาพของผูเ้ รี ยนในการอ่านหนังสื อ
เอกสาร และสื อต่าง ๆ เพือหาความรู ้ เพิมพูนประสบการณ์ ความสุ นทรี ยแ์ ละประยุกต์ใช้ แล้วนําเนือหาสาระทีอ่านมา
คิดวิเคราะห์ นําไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเรื องต่าง ๆ และถ่ายทอด
ความคิดนันด้วยการเขียนทีมีเยียมภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและลําดับขันตอนในการนําเสนอสามารถสร้างความเข้าใจแก่
ผูอ้ ่านได้อย่างชัดเจนตามความสามารถในแต่ละระดับชัน
กรณี ผเู ้ รี ยนมีความบกพร่ องในกระบวนการด้านการเห็นหรื อทีเกียวข้องทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการอ่าน ผูส้ อน
สามารถปรับการประเมินให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมายนัน
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ต้องดําเนินการอย่างต่อเนืองและสรุ ปผลเป็ นรายภาค เพือ
วินิจฉัยและใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาผูเ้ รี ยนและประเมินการเลือนชัน ตลอดจนการจบการศึกษาระดับต่างๆ
แผนภาพแสดงการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
อ่ าน (รับสาร)

คิดวิเคราห์

เขียน (สื อสาร)

หนังสื อ เอกสาร โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต สื อต่าง ๆ ฯลฯ แล้วสรุ ปเป็ นความรู ้
ความเข้าใจของตนเอง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาเหตุผล แก้ปัญหา และสร้างสรรค์

ถ่ายทอดความรู้ ความคิด สื อสารให้ผอู ้ ืนเข้าใจ

9.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นการประเมินคุณลักษณะทีต้องการให้เกิดขึนกับผูเ้ รี ยน อันเป็ น
คุณลักษณะทีสังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสํานึก สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข ทังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก หลักสูตรโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม พุทธศักราช 2558 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 คุณลักษณะ ในการประเมินให้
ประเมินแต่ละคุณลักษณะ แล้วรวบรวมผลการประเมินจากผูป้ ระเมินทุกฝ่ ายและแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพือให้ได้ขอ้ มูล
นํามาสู่ การสรุ ปผลเป็ นรายภาค และใช้เป็ นข้อมูลเพือประเมินการเลือนชันและการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ
แผนภาพแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีจิตสาธารณะ
รักความเป็ นไทย
มุ่งมันในการ
ทํางาน

รักชาติ ศาสน์
กษัตริ ย ์

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

อยู่อย่างพอเพียง

ซื อสัตย์สุจริ ต
มีวนิ ยั

ใฝ่ เรี ยนรู ้
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9.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรมและผลงานของผูเ้ รี ยนและเวลาในการ
เข้าร่ วมกิจกรรมตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม และใช้เป็ นข้อมูลประเมินการเลือนชันเรี ยนและการจบการศึกษา
ระดับต่าง ๆ
แผนภาพแสดงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

กิจกรรมนักเรี ยน
- ลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์
และนักศึกษาวิชาทหาร
- ชุมนุม / ชมรม

กิจกรรมเพือสังคมและ
สาธารณประโยชน์

ข้ อ 10 การตัดสิ นผลการเรียน
การตัดสิ นผลการเรี ยนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดและรายละเอียด ดังนี
10.1 ตัดสิ นผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา ผูเ้ รี ยนต้องมีเวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทังหมด
ในรายวิชานัน ๆ
10.2 ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชีวัด/ผลการเรี ยนรู ้ และผ่านการประเมินทุกตัวชีวัด/ผลการเรี ยนรู ้
10.3 ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนทุกรายวิชา
10.4 ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินระดับผ่านขึนไปในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
เพือให้การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพ ผูส้ อนต้องตรวจสอบความรู ้ความสามารถทีแสดงพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยนอย่างสมําเสมอและต่อเนือง อีกทังต้องสร้างให้ผเู ้ รี ยนรับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนด้วยการตรวจสอบความก้าวหน้า
ในการเรี ยนของตนเองอย่างสมําเสมอเช่นกัน ตัวชีวัดซึงมีความสําคัญในการนํามาใช้ออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้นนยั
ั งเป็ น
แนวทางสําหรับผูส้ อนและผูเ้ รี ยนใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับว่าผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้หรื อยัง การประเมินในชันเรี ยนซึง
ต้องอาศัยทังการประเมินเพือการพัฒนาและการประเมินเพือสรุ ปการเรี ยนรู ้จะเป็ นเครื องมือสําคัญในการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโดยผูส้ อนกําหนดเกณฑ์ทียอมรับได้ในการผ่านตัวชีวัดทุกตัวให้เหมาะสม กล่าวคือ
ให้ทา้ ทายการเรี ยนรู ้ ไม่ยากหรื อง่ายเกินไป เพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินว่าสิ งทีผูเ้ รี ยนรู ้ เข้าใจทําได้นนั เป็ นทีน่าพอใจ
บรรลุตามเกณฑ์ทียอมรับได้ หากยังไม่บรรลุจะต้องหาวิธีการช่วยเหลือ เพือให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาสูงสุ ด การกําหนด
เกณฑ์นีผูส้ อนสามารถให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกําหนดด้วยได้ เพือให้เกิดความรับผิดชอบร่ วมกันและสร้างแรงจูงใจในการเรี ยน
การประเมินเพือการพัฒนาส่ วนมากเป็ นการประเมินอย่างไม่เป็ นทางการ เช่น สังเกต หรื อซักถาม หรื อการทดสอบย่อย
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ในการประเมินเพือพัฒนานี ควรให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ทียอมรับได้ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนอาจใช้เวลาเรี ยนและ
วิธีการเรี ยนทีแตกต่างกัน ฉะนัน ผูส้ อนควรนําข้อมูลทีได้มาใช้ปรับวิธีการสอนเพือให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
อันจะนําไปสู่การบรรลุมาตรฐานการเรี ยนรู ้ในท้ายทีสุ ดอย่างมีคุณภาพ การประเมินเพือการพัฒนาจึงไม่จาํ เป็ นต้องตัดสิ น
ให้คะแนนเสมอไป การตัดสิ นให้คะแนนหรื อให้เป็ นระดับคุณภาพควรดําเนินการโดยใช้การประเมินสรุ ปผลรวมเมือจบ
หน่วยการเรี ยนรู ้และจบรายวิชา
การตัดสิ นผลการเรี ยน ตัดสิ นเป็ นรายวิชา โดยใช้ผลการประเมินระหว่างภาคและปลายภาคตามสัดส่ วนทีกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้กาํ หนด ทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสิ นและให้ระดับผลการเรี ยน ทังนี ผูเ้ รี ยนต้องผ่านทุกรายวิชาพืนฐาน
ข้ อ 11 แนวปฏิบตั ิการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ และการให้ระดับผลการเรี ยน / การประเมิน
11.1 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ (8 กลุ่มสาระ) ให้ผสู ้ อนปฏิบตั ิดงั นี
1) ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชีวัดจากหลักสู ตรสถานศึกษา สัดส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยนกับ
คะแนนปลายภาค เกณฑ์ต่าง ๆ ทีหลักสูตรกําหนด ตลอดจนต้องคํานึงถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และเขียน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน รวมทังสมรรถนะต่าง ๆ ทีต้องการให้เกิดขึนในตัวผูเ้ รี ยนเพือนําไปบูรณาการ
สอดแทรกในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยคํานึงถึงธรรมชาติรายวิชารวมทังจุดเน้นทีหลักสูตรกําหนด
2) จัดทําโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมิน
(1) วิเคราะห์ตวั ชีวัดในแต่ละมาตรฐานการเรี ยนรู ้แล้วจัดกลุ่มตัวชีวัด เนืองจาการวิเคราะห์
ตัวชีวัดจะช่วยผูส้ อนในการกําหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนและประเมินให้ครอบคลุมทุกด้านทีตัวชีวัด
กําหนด หากเป็ นรายวิชาเพิมเติมให้วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ตามทีหลักสู ตรกําหนด
(2) กําหนดหน่วยการเรี ยนรู ้โดยเลือกมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตวั ชีวัดทีสอดคล้องสัมพันธ์
กันหรื อประเด็นปัญหาทีอยูใ่ นความสนใจของผูเ้ รี ยน ซึงอาจจัดเป็ นหน่วยเฉพาะวิชา (Subject Unit) หรื อหน่วยบูรณา
การ (Integrated Unit) แต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้อาจนําการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์มาพัฒนา
ในหน่วยการเรี ยนรู ้ดว้ ยก็ได้ ในขณะเดียวกันผูส้ อนควรวางแผนการประเมินทีสอดคล้องกับหน่วยการเรี ยนรู ้ดว้ ย กรณี ที
ตัวชีวัดใดปรากฏอยูห่ ลายหน่วยการเรี ยนรู ้ ควรพัฒนาตัวชีวัดนันในทุกหน่วยการเรี ยนรู ้ ด้วยวิธีการและเครื องมือที
หลากหลาย ก่อนบันทึกสรุ ปผล เพือสามารถประเมินผูเ้ รี ยนได้อย่างครอบคลุม
(3) กําหนดสัดส่ วนเวลาเรี ยนในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ตามโครงสร้างรายวิชา โดย
คํานึงถึงความสําคัญของมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชีวัด หรื อผลการเรี ยนรู ้ และสาระการเรี ยนรู ้ในหน่วยการเรี ยนรู ้
(4) กําหนดภาระงานหรื อชินงาน หรื อกิจกรรมทีเป็ นหลักฐานแสดงออกซึงความรู ้
ความสามารถทีสะท้อนตัวชีวัด หรื อผลการเรี ยนรู ้ การกําหนดภาระงานหรื อชินงาน อาจมีลกั ษณะดังนี
ก) บูรณาการหลายสาระการเรี ยนรู ้และครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรี ยนรู ้ หรื อหลายตัวชีวัด
ข) สาระการเรี ยนรู ้เดียวแต่ครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรี ยนรู ้ หรื อหลายตัวชีวัด
(5) กําหนดเกณฑ์สาํ หรับประเมินภาระงาน / ชินงาน / กิจกรรม โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
(Rubrics) หรื อกําหนดเป็ นร้อยละ
(6) สําหรับตัวชีวัดทียังไม่รับการประเมินโดยภาระงาน ให้เลือกวิธีการวัดและประเมินด้วยวิธีการ
และเครื องมือทีเหมาะสม
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3) ชีแจงรายละเอียดของการวัดและประเมินผลให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจวัตถุประสงค์ วิธีการ เครื องมือ ภาระ
งาน เกณฑ์ คะแนน ตามแผนการประเมินทีกําหนดไว้
4) การจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ ควรวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้เป็ น
3 ระยะ ได้แก่ ประเมินวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนก่อนการเรี ยนการสอน ประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรี ยน และประเมิน
ความสําเร็ จหลังเรี ยน โดยมีรายละเอียดดังนี
(1) ประเมินวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนการประเมินวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน เป็ นหน้าทีของครู ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชา
ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพือตรวจสอบความรู ้ ทักษะและความพร้อมด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนโดยใช้วิธีการทีเหมาะสม
แล้วนําผลการประเมินมาปรับปรุ ง ซ่อมเสริ ม หรื อเตรี ยมผูเ้ รี ยนทุกคนให้มีความพร้อมและมีความรู ้พืนฐาน ซึงจะช่วยให้
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยนได้เป็ นอย่างดี แต่จะไม่นาํ ผลการประเมินนีไปใช้ใน
การพิจารณาตัดสิ นผลการเรี ยน มีแนวปฏิบตั ิดงั นี
(ก) วิเคราะห์ความรู ้และทักษะทีเป็ นพืนฐานของเรื องทีจะเรี ยนรู ้
(ข) เลือกวิธีการและเครื องมือสําหรับประเมินความรู ้และทักษะพืนฐานอย่างเหมาะสม เช่น
การใช้แบบทดสอบ การซักถามผูเ้ รี ยน การสอบถามผูท้ ีเคยสอน การพิจารณาผลการเรี ยนเดิมหรื อพิจารณาแฟ้ มสะสม
งาน (Portfolio) ทีผ่านมา เป็ นต้น
(ค) ดําเนินการประเมินความรู ้และทักษะพืนฐานของผูเ้ รี ยน
(ง) นําผลการประเมินไปพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความพร้อมทีจะเรี ยน เช่น จัดการเรี ยนรู ้พืนฐาน
สําหรับผูท้ ีต้องการความช่วยเหลือ และเตรี ยมแผนจัดการเรี ยนรู ้เพือสนับสนุนผูเ้ รี ยนทีมีความสามารถพิเศษ
(2) การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรี ยน
การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรี ยน เป็ นการประเมินทีมุ่งตรวจสอบพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยนในการบรรลุมาตรฐาน / ตัวชีวัด ผลการเรี ยนรู ้ตามหน่วยการเรี ยนรู ้ทีผูส้ อนได้วางแผนไว้ เพือให้ได้ขอ้ มูล
สารสนเทศไปพัฒนา ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง และส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความสามารถและเกิดพัฒนาการสู งสุ ด
ตามศักยภาพ นอกจากนียังใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูส้ อนการประเมินความก้าวหน้าระหว่าง
เรี ยนทีดําเนินการอย่างถูกหลักวิชาและต่อเนืองจะให้ผลการประเมินทีสะท้อนความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้และศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยนอย่างถูกต้อง น่าเชือถือ โดยผูส้ อนเลือกวิธีการวัดและประเมินผลทีสอดคล้องกับภาระงานหรื อกิจกรรมที
กําหนดให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิ วิธีการประเมินทีเหมาะสมสําหรับการประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรี ยน ได้แก่ การประเมิน
จากสิ งทีผูเ้ รี ยนได้แสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาด้านความรู ้ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที
เป็ นผลจากการเรี ยนรู ้ ซึงผูส้ อนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลได้หลากหลาย ดังนี
ก) เลือกวิธีและเครื องมือการประเมินให้สอดคล้องกับตัวชีวัด หรื อผลการเรี ยนรู ้ เช่น การ
ประเมินด้วยการสังเกต การซักถาม การตรวจแบบฝึ กหัด การประเมินสภาพจริ ง การประเมินการปฏิบตั ิ เป็ นต้น
ข ) สร้างเครื องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนให้สอดคล้องกับวิธีการประเมินทีกําหนด
ค) ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรี ยนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ง) นําผลไปพัฒนาผูเ้ รี ยน
(3) การประเมินความสําเร็จหลังเรี ยน
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การประเมินความสําเร็ จหลังเรี ยน เป็ นการประเมินเพือมุ่งตรวจสอบความสําเร็ จของผูเ้ รี ยนใน
2 ลักษณะ คือ
(ก) การประเมินเมือจบหน่วยการเรี ยนรู ้ เป็ นการประเมินผูเ้ รี ยนในหน่วยการเรี ยนรู ้ทีได้เรี ยน
จบแล้ว เพือตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ตามตัวชีวัดหรื อผลการเรี ยนรู ้ พัฒนาการของผูเ้ รี ยนเมือนําไปเปรี ยบเทียบ
กับผลการประเมินวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน ทําให้สามารถประเมินศักยภาพในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรี ยนรู ้ของผูส้ อน ข้อมูลทีได้จากการประเมินความสําเร็ จภายหลังการเรี ยนสามารถไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ ง
แก้ไขวิธีการเรี ยนของผูเ้ รี ยน การพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของผูส้ อนหรื อซ่อมเสริ มผูเ้ รี ยนให้บรรลุตวั ชีวัดหรื อผล
การเรี ยนรู ้การประเมินความสําเร็ จหลังเรี ยนนี จะสอดคล้องกับการประเมินวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนก่อนการเรี ยนการสอน
หากใช้วิธีการและเครื องมือประเมินชุดเดียวกันหรื อคู่ขนานกัน เพือดูพฒั นาการของผูเ้ รี ยนได้ชดั เจน
(ข) การประเมินปลายภาค เป็ นการประเมินผลเพือตรวจสอบผลสัมฤทธิของผูเ้ รี ยนในการ
เรี ยนรู ้ตามตัวชีวัดหรื อผลการเรี ยนรู ้ และใช้เป็ นข้อมูลสําหรับปรับปรุ งแก้ไข ซ่อมเสริ มผูเ้ รี ยนทีไม่ผา่ นการประเมิน
ตัวชีวัด การประเมินปลายภาคสามารถใช้วิธีการและเครื องมือประเมินได้อย่างหลากหลายและเลือกใช้ให้สอดคล้องกับ
ตัวชีวัด อาจใช้แบบทดสอบชนิดต่าง ๆ หรื อประเมินโดยใช้ภาระงานหรื อกิจกรรม โดยมีขนตอนหรื
ั
อวิธีการดังนี
(1) เลือกวิธีการและเครื องมือทีจะใช้ในการวัดและประเมินผล
(2) สร้างเครื องมือประเมิน
(3) ดําเนินการประเมิน
(4) นําผลการประเมินไปใช้ตดั สิ นผลการเรี ยน ส่ งผลการเรี ยน ซ่อมเสริ มแก้ไขผลเรี ยน
5) การให้ระดับผลการเรี ยนรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การตัดสิ นเพือให้ระดับผลการเรี ยนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ให้ใช้ตวั เลขแสดงระดับผล
การเรี ยนเป็ น 8 ระดับ การตัดสิ นผลการเรี ยนใช้ระบบผ่านและไม่ผา่ น โดยกําหนดเกณฑ์การตัดสิ นผ่านแต่ละ
รายวิชาทีร้อยละ 50 จากนันจึงให้ระดับผลการเรี ยนทีผ่าน แนวการให้ระดับผลการเรี ยน 8 ระดับ และความหมาย
ของแต่ละระดับมีดงั นี
ระดับผลการเรี ยน
ความหมาย
ช่วงคะแนนเป็ นร้อยละ
4
ดีเยียม
80 – 100
3.5
ดีมาก
75 – 79
3
ดี
70 – 74
2.5
ค่อนข้างดี
65 – 69
2
ปานกลาง
60 – 64
1.5
พอใช้
55 – 59
1
ผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั า
50 – 54
0
ตํากว่าเกณฑ์
0 – 49
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ในกรณี ทีไม่สามารถให้ระดับผลการเรี ยนเป็ น 8 ระดับได้ ให้ใช้ตวั อักษรระบุเงือนไขของผลการเรี ยน ดังนี
“มส” หมายถึง ผูเ้ รี ยนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรี ยน เนืองจากผูเ้ รี ยนมีเวลาเรี ยนไม่ถึง
ร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรี ยน
“ร” หมายถึง รอการตัดสิ นและยังตัดสิ นผลการเรี ยนไม่ได้ เนืองจากผูเ้ รี ยนไม่มีขอ้ มูลผลการ
เรี ยนรายวิชานันครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วดั ผลกลางภาคเรี ยน/ปลายภาคเรี ยน ไม่ได้ส่งงานทีมอบหมายให้ทาํ ซึงงานนันเป็ น
ส่ วนหนึงของการตัดสิ นผลการเรี ยน หรื อมีเหตุสุดวิสยั ทีทําให้ประเมินผลการเรี ยนไม่ได้
11.2 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ถือเป็ นความสามารถหลักทีสําคัญซึงจําเป็ นต้องปลูกฝังและพัฒนาให้เกิด
ขึนกับผูเ้ รี ยนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสู ตรในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ขณะเดียวกันก็จาํ เป็ นต้องตรวจสอบ
ว่า ความสามารถดังกล่าวเกิดขึนแล้วหรื อยัง เนืองจากการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ผูเ้ รี ยนจะได้รับการพัฒนาตามลําดับอย่างต่อเนือง ในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ หรื อกิจกรรม
ต่าง ๆ กระบวนการตรวจสอบความก้าวหน้าทีเกิดขึนทังความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิ จะดําเนินการไปด้วยกันใน
กระบวนการ
1) หลักการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
(1) เป็ นการประเมินเพือการปรับปรุ งพัฒนาผูเ้ รี ยนและประเมินเพือการตัดสิ นการเลือนชันและจบ
การศึกษาระดับต่าง ๆ
(2) ใช้วิธีการประเมินทีหลากหลาย เพือให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้แสดงออกซึงความสามารถดังกล่าว
อย่างเต็มศักยภาพและทําให้ผลการประเมินทีได้มีความเชือมัน
(3) การกําหนดภาระงานให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิ ควรสอดคล้องกับขอบเขตและประเด็นการประเมินที
กําหนด
(4) ใช้รูปแบบ วิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินทีได้จากการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กียวข้อง
(5) การสรุ ปผลการประเมินเพือรายงาน เน้นการรายงานคุณภาพของความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน เป็ น 4 ระดับ คือ ดีเยียม ดี ผ่าน และไม่ผา่ น
2) ความหมาย
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็ นการประเมินศักยภาพของผูเ้ รี ยนในการอ่านจาก
หนังสื อ ตําราเรี ยน เอกสาร และสื อต่าง ๆ เพือหาและ/หรื อเพิมพูนความรู ้ ประสบการณ์ ความสุ นทรี ย ์ และประยุกต์ใช้
แล้วนําเนือหาสาระทีอ่านมาคิดวิเคราะห์ นําไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาใน
เรื องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนันด้วยการเขียนทีมีเยียมภาษาทีถูกต้อง มีเหตุผลและลําดับขันตอนในการนําเสนอ
สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผอู ้ ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชัน
3) ขอบเขตการประเมินและตัวชีวัดแสดงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
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ชันมัธยมศึกษาปี ที 1-3
ขอบเขตการประเมิน
การอ่านจากสื อสิ งพิมพ์และสื ออิเล็กทรอนิกส์ทีให้ขอ้ มูลสารสนเทศ ข้อคิด ความรู ้เกียวกับสังคมและ
สิ งแวดล้อมทีเอือให้ผอู ้ ่านนําไปคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุ ปแนวคิด คุณค่าทีได้ นําไปประยุกต์ใช้ดว้ ยวิจารญาณ และ
ถ่ายทอดเป็ นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์หรื อรายงานด้วยภาษาทีถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่านหนังสื อพิมพ์ วารสาร หนังสื อเรี ยน
บทความ สุ นทรพจน์ คําแนะนํา คําเตือน แผนภูมิ ตาราง แผนที
ตัวชีวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
(1) สามารถคัดสรรสื อทีต้องการอ่านเพือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้างความ
เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู ้จากการอ่าน
(2) สามารถจับประเด็นสําคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง
(3) สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชือถือ ลําดับความและความเป็ นไปได้ของ
เรื องทีอ่าน
(4) สามารถสรุ ปคุณค่า แนวคิด แง่คิดทีได้จากการอ่าน
(5) สามารถสรุ ป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว โดยการเขียน
สื อสารในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ผังความคิด เป็ นต้น
ชันมัธยมศึกษาปี ที 4- 6
ขอบเขตการประเมิน
การอ่านจากสื อสิ งพิมพ์และสื ออิเล็กทรอนิกส์ทีให้ขอ้ มูลสารสนเทศ ความรู ้ ประสบการณ์ แนวคิด
ทฤษฎี รวมทังความงดงามทางภาษาทีเอือให้ผอู ้ ่านวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง หรื อสนับสนุน
ทํานาย คาดการณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการตัดสิ นใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอดเป็ นข้อเขียน เชิงสร้างสรรค์ รายงาน
บทความทางวิชาการอย่างถูกต้องตามหลักวิชา เช่น อ่านบทความวิชาการ วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ
ตัวชีวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
(1) สามารถอ่านเพือการศึกษาค้นคว้า เพิมพูนความรู ้ ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
(2) สามารถจับประเด็นสําคัญ ลําดับเหตุการณ์จากการอ่านสื อทีมีความซับซ้อน
(3) สามารถวิเคราะห์สิงทีผูเ้ ขียนต้องการสื อสารกับผูอ้ ่าน และสามารถวิพากษ์ ให้ขอ้ เสนอแนะในแง่มุม
ต่าง ๆ
(4) สามารถประเมินความน่าเชือถือ คุณค่า แนวคิดทีได้จากสิ งทีอ่านอย่างหลากหลาย
(5) สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สรุ ป โดยมีขอ้ มูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอและ
สมเหตุสมผล
4) รู ปแบบและวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้เป็ นไปตามข้อกําหนด ดังนี
(1) ให้คณะกรรมการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน รับผิดชอบในการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
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(2) รู ปแบบและวิธีการประเมินให้อยูใ่ นรู ปแบบของโครงการ / กิจกรรม ส่ งเสริ มความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิโดยเฉพาะ กล่าวคือ ให้คณะกรรมการศึกษาตัวชีวัด ขอบเขต เกณฑ์
และแนวทางการให้คะแนน (Rubric) ของการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แล้วจัดทํา
โครงการ / กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นรายบุคคลหรื อการมอบหมายให้ผเู ้ รี ยนไปศึกษาค้นคว้าแล้วเขียนเป็ น
รายงานเกียวกับการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนหรื อรวบรวมและนําเสนอในรู ปของแฟ้ มสะสมงาน เพือประเมิน
ศักยภาพของผูเ้ รี ยนในการอ่านหนังสื อ เอกสารและสื อต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว แล้วนํามาคิดสรุ ปเป็ นความรู ้
ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์เนือหาสาระของเรื องทีอ่าน นําไปสู่การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็น
ในเรื องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดเหล่านันด้วยการเขียนสื อความทีสะท้อนถึงสติปัญญา ความรู ้ความเข้าใจ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์จินตนาการอย่างเหมาะสมและมีคุณค่า
(3) การพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้ดาํ เนินการอย่าง
น้อยภาคเรี ยนละ 2 ครัง และทุกครังของการประเมินต้องสะท้อนผลการประเมินพร้อมทังข้อเสนอแนะให้ผเู ้ รี ยนทราบเพือ
เป็ นข้อมูลในการพัฒนาความสามารถในครังต่อไป และให้มีหลักฐานของการพัฒนาและประเมินอย่างชัดเจน ในรู ปแบบ
ของบันทึกผลการพัฒนาหรื อแฟ้ มสะสมผลงาน
(4) หากมีผเู ้ รี ยนทีไม่ผา่ นการประเมิน ให้มีการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ผา่ นเกณฑ์ ก่อนทีจะถึงการ
ประเมินครังถัดไป หรื ออย่างช้าภายในปี การศึกษานัน
5) การให้ระดับผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้ผลการประเมินเป็ นผ่านและไม่ผา่ น กรณี ทีผ่านให้ระดับ
ผลการประเมินเป็ นดีเยียม ดี และผ่าน
ในการสรุ ปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพือการเลือนชันและจบการศึกษา กําหนด
เกณฑ์การตัดสิ นเป็ น 4 ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี
(3) ดีเยียม หมายถึง
มีผลงานทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนทีมี
คุณภาพดีเลิศอยูเ่ สมอ
(2) ดี หมายถึง
มีผลงานทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนทีมี
คุณภาพเป็ นทียอมรับ
(1) ผ่าน หมายถึง
มีผลงานทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนทีมี
คุณภาพเป็ นทียอมรับ แต่ยงั มีขอ้ บกพร่ องบางประการ
(0) ไม่ผา่ น หมายถึง
ไม่มีผลงานทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรื อถ้า
มีผลงาน ผลงานนันยังมีขอ้ บกพร่ องทีต้องได้รับการปรับปรุ งแก้ไขหลาย
ประการ
11.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม พุทธศักราช 2558 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็ นหลักสู ตรอิงมาตรฐาน ซึงกําหนดสิ งทีผูเ้ รี ยนพึงรู ้และปฏิบตั ิได้ไว้ในมาตรฐานการเรี ยนรู ้และ
ตัวชีวัด ซึงจะประกอบด้วยความรู ้ความสามารถ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมทีพึงประสงค์ เมือผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนา
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ไปแล้ว นอกจากจะมีความรู ้ความสามารถตลอดจนคุณธรรม จริ ยธรรมทีกําหนดไว้ในมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชีวัด
แล้ว จะนําไปสู่การมีสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ อีกด้วย คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ทีหลักสู ตรกําหนดนันต้องได้รับการปลูกฝังและพัฒนา ผ่านการจัดการเรี ยนการสอน การปฏิบตั ิกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนในลักษณะต่าง ๆ จนตกผลึกเป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผูเ้ รี ยน การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตอ้ งใช้ขอ้ มูลจากการสังเกตพฤติกรรม ซึงใช้เวลาในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเพือนํามาประเมินและตัดสิ น
1) ความหมาย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะทีสังคมต้องการให้เกิดขึนกับผูเ้ รี ยนในด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสํานึก สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ทังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
ตามทีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด ซึงมีอยู่ 8 คุณลักษณะ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์
กษัตริ ย ์ ซือสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมันในการทํางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
2) แนวดําเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะบรรลุผลได้นนั ต้องอาศัยการบริ หารจัดการและการมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ าย ได้แก่
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ครู ทีปรึ กษา ครู ผสู ้ อน ผูป้ กครอง
และชุมชน ทีต้องมุ่งขัดเกลา บ่มเพราะ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึนแก่ผเู ้ รี ยน
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถกระทําได้โดยนําพฤติกรรมบ่งชี หรื อพฤติกรรมที
แสดงออกของคุณลักษณะแต่ละด้านทีวิเคราะห์ไว้ บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ
ในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน โครงการพิเศษต่างๆ เช่น โครงการวันพ่อ วันแม่แห่ งชาติ โครงการลดภาวะโลกร้อน วันรักษ์
สิ งแวดล้อม แห่เทียนพรรษา ตามรอยคนดี หรื อกิจกรรมทีองค์กรในท้องถินจัดขึน รวมทังสอดแทรกในกิจวัตร
ประจําวัน เช่น การเข้าแถวซืออาหารกลางวัน เป็ นต้น
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่ ใช้ เป็ นส่ วนหนึงของสั ดส่ วนการให้ คะแนนระหว่ างเรียนกับ
คะแนนปลายภาค เพราะในตัวชีวัดชันปี ระบุคุณลักษณะทีต้องการอยูแ่ ล้ว สําหรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
นี เป็ นเป้ าหมายการพัฒนาทีตัดสิ นและรายงานแยกเฉพาะ แต่พฤติกรรมทีผูเ้ รี ยนแสดงออกถึงคุณลักษณะต่างๆ ทีเกิดขึน
ขณะจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน กิจกรรม / โครงการต่างๆ และในกิจวัตรประจําวันของผูเ้ รี ยนนัน ครู
สามารถประเมินด้วยการสังเกตแล้วบันทึกไว้และรายงานผลเฉพาะ
ไม่ รวมอยู่ในการตัดสิ นรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่ วนหลักฐาน / ร่ องรอยการแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สามารถเป็ นแหล่งทีมาเดียวกันกับการประเมินในรายวิชาแต่ ไม่ ใช่ ส่วนหนึงของคะแนนในรายวิชา
ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นนให้
ั มีการประเมินอย่างสมําเสมอเป็ นรายภาค เพือให้มีการ
สังสมและการพัฒนาอย่างต่อเนืองโดยเฉพาะการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และสรุ ปประเมินผลเมือจบปี สุ ดท้ายของแต่ละ
ระดับการศึกษา
3) รู ปแบบและวิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด ดังนี
(1) ให้คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รับผิดชอบในการพัฒนา
และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน โดยกําหนดตัวชีวัดหรื อพฤติกรรมบ่งชีหรื อพฤติกรรมทีแสดงออกของ
แต่ละคุณลักษณะและจัดทําเอกสารหลักฐานการประเมิน
ระเบียบวัดผลประเมินผล โรงเรี ยนยางชุมน้ อยพิทยาคม

20
(2) รู ปแบบและวิธีการพัฒนาและประเมินให้อยูใ่ นรู ปแบบของการบูรณาการ การพัฒนาในการ
จัดการเรี ยนการสอนรายวิชา ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้โดยครู ผสู ้ อนเป็ นผูพ้ ฒั นาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุก
ข้อตามทีกําหนดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนในแต่ละข้อตามเกณฑ์และรู ปแบบทีโรงเรี ยนกําหนด
พร้อมทังรายงานผลการพัฒนาและประเมินเป็ นรายภาคเรี ยน
(3) ให้งานวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ทาํ หน้าทีรวบรวมเอกสาร / หลักฐานการประเมิน และ
ประมวลผลการประเมินตามเกณฑ์ทีโรงเรี ยนกําหนด สรุ ปผลแจ้ง / รายงานให้ผเู ้ กียวข้องทราบ
(4) หากมีผเู ้ รี ยนทีมีผลการประเมินไม่ผา่ นเกณฑ์ หรื อผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับตํา หรื อมี
ความเสี ยงทีจะเป็ นปัญหาต่อการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุ ง / แก้ไข ผูเ้ รี ยนดังกล่าวให้มีพฤติกรรมทีดีขึน และเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด โดยดําเนินการในลักษณะ
กัลยาณมิตรให้เสร็ จสิ นภายในปี การศึกษานัน
(5) ให้คณะกรรมการฯ จัดกิจกรรมเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนเพิมเติม ใน
รู ปแบบของกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน หรื อกิจกรรมเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีต้องการพัฒนา หรื อเน้นเป็ นพิเศษ เช่น
โครงการเข้าค่ายธรรมะ โครงการเรี ยนรู ้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจิตอาสา เป็ นต้น
4) การให้ระดับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผลการประเมินเป็ นผ่านและไม่ผา่ น กรณี ทีผ่านให้ระดับ
ผลการประเมินเป็ นดีเยียม ดี และผ่าน การสรุ ปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพือการเลือน
ชันและจบการศึกษา กําหนดเกณฑ์การตัดสิ นเป็ น 4 ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี
(3) ดีเยียม หมายถึง
ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตนตามคุณลักษณะจนเป็ นนิสยั และนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันเพือประโยชน์สุขของตนและสังคมโดยพิจารณา
จากผลการประเมินระดับดีเยียม จํานวน 5-8 คุณลักษณะ
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํากว่าระดับดี
(2) ดี หมายถึง
ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ เพือให้
เป็ นทียอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก
1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยียม จํานวน 1-4 คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะ
ใดได้ผลการประเมินตํากว่าระดับดี หรื อ
2. ได้ผลการประเมินระดับดีทงั 8 คุณลักษณะ หรื อ
3. ได้ผลการประเมินตังแต่ระดับดีขึนไป จํานวน 5-7 คุณลักษณะ และมีบาง
คุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน
(1) ผ่าน หมายถึง ผูเ้ รี ยนรับรู ้และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และเงือนไขทีโรงเรี ยน
กําหนด โดยพิจารณาจาก
1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทัง 8 คุณลักษณะ หรื อ
2. ได้ผลการประเมินตังแต่ระดับดีขึนไป จํานวน 1-4 คุณลักษณะ และ
คุณลักษณะทีเหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน
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(0) ไม่ผา่ น หมายถึง ผูเ้ รี ยนรับรู ้หรื อปฏิบตั ิได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์เงือนไขทีโรงเรี ยนกําหนด
โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผา่ น ตังแต่ 1 คุณลักษณะ
11.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1) ความหมาย
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เป็ นกิจกรรมทีสถานศึกษาต้องจัดให้ผเู ้ รี ยนทุกระดับชัน เพือส่ งเสริ มพัฒนา
ความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจ ให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของความเป็ นมนุษย์
ทังด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สร้างเยาวชนของชาติให้เป็ นผูม้ ีศีลธรรมจริ ยธรรมและมีระเบียบวินยั
ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพือสังคม และสามารถบริ หารจัดการตนเองได้
2) แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(1) กิจกรรมแนะแนว เป็ นกิจกรรมทีส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ตนเอง รู ้รักษ์สิงแวดล้อม
สามารถคิดตัดสิ นใจ คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้ าหมาย วางแผนชีวิตทังด้านการเรี ยนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนียังช่วยให้ครู รู้จกั และเข้าใจผูเ้ รี ยน ทังยังเป็ นกิจกรรมทีช่วยเหลือและให้คาํ ปรึ กษาแก่ผปู ้ กครองในการ
มีส่วนร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยน เช่น กิจกรรมการรู ้จกั เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ืน กิจกรรมการปรับตัวและ
ดํารงชีวิต กิจกรรมแสวงหาและใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ กิจกรรมการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา เป็ นต้น
(2) กิจกรรมนักเรียน เป็ นกิจกรรมทีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินยั ความเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามทีดี
ความรับผิดชอบ การทํางานร่ วมกัน การรู ้จกั แก้ปัญหา การตัดสิ นใจทีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปั นกัน
เอืออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนได้
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเองในทุกขันตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั ิตามแผน ประเมินและปรับปรุ งการทํางาน เน้น
การทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน กิจกรรมนักเรี ยนประกอบด้วย
(ก) กิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
เป็ นกิจกรรมทีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินยั ความเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามทีดี ความรับผิดชอบ การทํางานร่ วมกัน การรู ้จกั
แก้ปัญหา การตัดสิ นใจทีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน การประนีประนอมเพือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
เจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ทีมีความสมบูรณ์พร้อมทังด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็ นต้น
(ข) กิจกรรมชุ มนุม ชมรม เป็ นกิจกรรมทีส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ตังแต่การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั ิ
ตามแผน ประเมินและปรับปรุ งการทํางาน เน้นการทํางานกันเป็ นกลุ่ม กิจกรรมสําคัญในการพัฒนาได้แก่ ชุมนุมหรื อ
ชมรมต่างๆ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยนและบริ บทของสถานศึกษาและท้องถิน
(3) กิจกรรมเพือสั งคมและสาธารณะประโยชน์ เป็ นกิจกรรมทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบําเพ็ญตนให้เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถินตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม
ความเสี ยสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สงั คม เป็ นต้น
การจัดกิจกรรม เพือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ให้จดั ในรู ปแบบโครงงาน (Project) ให้ผเู ้ รี ยนทํา
กิจกรรมตามความต้องการและความสนใจโดยมีครู เป็ นทีปรึ กษากิจกรรม เช่น กิจกรรมกลุ่มอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
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พัฒนาชุมชน/ท้องถิน เป็ นต้น และให้มีเอกสาร/ หลักฐานแสดงการปฏิบตั ิกิจกรรม โดยมีผรู ้ ับรองการปฏิบตั ิกิจกรรมที
ชัดเจน และครบตามเวลาทีกําหนดไว้ในหลักสูตร
3) แนวปฏิบตั ิการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
(1) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี
(ก) ตรวจสอบเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมของผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนต้องมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนแต่ละกิจกรรม
(ข) ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนจากการปฏิบตั ิกิจกรรมและผลงาน/ชินงานของผูเ้ รี ยน
ตามเกณฑ์ทีโรงเรี ยนกําหนดด้วยวิธีการทีหลากหลาย และใช้การประเมินตามสภาพจริ ง
(ค) ผูเ้ รี ยนทีมีเวลาการเข้าร่ วมกิจกรรม การปฏิบตั ิกิจกรรมและผลงาน/ชินงานของผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์
ทีโรงเรี ยนกําหนด เป็ นผูผ้ า่ นการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรี ยน
(ง) ผูเ้ รี ยนทีมีผลการประเมินไม่ผา่ นเกณฑ์ เวลาการเข้าร่ วมกิจกรรม หรื อเกณฑ์การปฏิบตั ิ
กิจกรรมและผลงาน/ชินงานของผูเ้ รี ยนหรื อทังสองเกณฑ์ ถือว่าไม่ผา่ นการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนผูส้ อนต้อง
ดําเนินการซ่อมเสริ มและประมินจนผ่าน ทังนีควรดําเนินการให้เสร็ จสิ นในปี การศึกษานัน
(2) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพือการตัดสิ น
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายภาค เพือสรุ ปผลการผ่าน
ในแต่ละกิจกรรม สรุ ปผลรวมเพือเลือนชันและประมวลผลรวมในปี สุ ดท้ายเพือการจบแต่ละระดับการศึกษา
โดยผูเ้ รี ยนจะต้องผ่านการประเมินทัง 3 กิจกรรมสําคัญ ดังนี
(ก) กิจกรรมแนะแนว
(ข) กิจกรรมนักเรี ยน ได้แก่ (1) กิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์
และนักศึกษาวิชาทหาร (2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม
(ค) กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณะประโยชน์
4) เกณฑ์การประเมินและการให้ระดับผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีระดับผลการประเมิน 2 ระดับ
คือ ผ่าน (ผ) และไม่ผา่ น (มผ) ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี
(1) เกณฑ์ การตัดสิ นผลการประเมินรายกิจกรรม
ผ่าน
หมายถึง
ผูเ้ รี ยนมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ปฏิบตั ิกิจกรรมคือ ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 80 และ มีผลงาน/ชินงาน/คุณลักษณะผ่านเกณฑ์ผลการเรี ยนรู ้ทีสําคัญของกิจกรรมทุกข้อ
ไม่ผา่ น หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ คือน้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่ผา่ นการปฏิบตั ิ
กิจกรรมหรื อมีผลงานชินงาน/คุณลักษณะไม่ผา่ นเกณฑ์ผลการเรี ยนรู ้ทีสําคัญของกิจกรรมในบางข้อ
สําหรับกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ผเู ้ รี ยนต้องปฏิบตั ิกิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลาที
กําหนดไว้ในหลักสู ตร
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(2) เกณฑ์ การตัดสิ นผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายภาค
ผ่าน หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินระดับ “ผ” ในกิจกรรมสําคัญทัง 3 กิจกรรม คือกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน กิจกรรมเพือสังคม และสาธารณประโยชน์
ไม่ผา่ น หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินระดับ “มผ” ในกิจกรรมสําคัญกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึงจาก 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรี ยน กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์
(3) เกณฑ์ การตัดสิ นผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพือจบระดับการศึกษา
ผ่าน หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินระดับ “ผ” ทุกชันปี ในระดับการศึกษานัน
ไม่ผา่ น หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินระดับ “มผ” บางชันปี ในระดับการศึษานัน
5) แนวทางการแก้ไขนักเรี ยนกรณี ไม่ผา่ นเกณฑ์
กรณี ทีผูเ้ รี ยนไม่ผา่ นกิจกรรม ให้เป็ นหน้าทีของครู หรื อผูร้ ับผิดชอบกิจกรรมนันๆจะต้องซ่อมเสริ ม
โดยให้ผเู ้ รี ยนดําเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาทีขาดหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนันแล้วจึง
ประเมินให้ผา่ นกิจกรรม เพือบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรี ยน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสยั ให้รายงานผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ทราบ เพือดําเนินการช่วยเหลือผูเ้ รี ยนอย่างเหมาะสมเป็ นรายกรณี ไป
ข้ อ 12 การเปลียนผลการเรี ยน
12.1 การเปลียนผลการเรี ยน “0”
การเปลียนผลการเรี ยน “0” ให้ดาํ เนินการดังนี
ครู ผสู ้ อนจัดให้มีการสอนซ่อมเสริ มในมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชีวัดทีผูเ้ รี ยนสอบไม่ผา่ น
ก่อน แล้วจึงสอบแก้ตวั ได้ไม่เกิน 2 ครัง โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในเดือนแรกของภาคเรี ยนถัดไป สําหรับภาค
เรี ยนที 2 ต้องดําเนินการให้เสร็ จสิ นภายในปี การศึกษานันเมือผูเ้ รี ยนสอบแก้ตวั ผ่านให้ได้ระดับผลการเรี ยน 1
ถ้าสอบแก้ตวั 2 ครังแล้วยังได้ระดับผลการเรี ยน “0” ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและ
งานวิชาการดําเนินการเกียวกับการเปลียนผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน โดยปฏิบตั ิดงั นี
1) ถ้าเป็ นรายวิชาพืนฐาน ให้เรี ยนซํารายวิชานัน
2) ถ้าเป็ นรายวิชาเพิมเติม ให้เรี ยนซําหรื อเปลียนรายวิชาเรี ยนใหม่
ในกรณี ทีเปลียนรายวิชาเรี ยนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรี ยนว่าเรี ยนแทนรายวิชาใด
12.2 การเปลียนผลการเรี ยน “ร”
การเปลียนผลการเรี ยน “ร” ให้ดาํ เนินการดังนี
ให้ผเู ้ รี ยนดําเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมือผูเ้ รี ยนแก้ไขปัญหาเสร็ จแล้วให้ได้ระดับผลการเรี ยน
ตามปกติ (ตังแต่ 0-4) โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในเดือนแรกของภาคเรี ยนถัดไป
ถ้าผูเ้ รี ยนไม่ดาํ เนินการแก้ไข “ร” กรณี ทีส่ งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหว่างภาคเรี ยนและ
ปลายภาค ให้ผสู ้ อนนําข้อมูลทีมีอยูต่ ดั สิ นผลการเรี ยน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสยั ให้ขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1
ภาคเรี ยน สําหรับภาคเรี ยนที 2 ต้องดําเนินการให้เสร็ จสิ นภายในปี การศึกษานัน เมือพ้นกําหนดนีแล้วให้เรี ยนซํา หากผล
การเรี ยนเป็ น “O” ให้ดาํ เนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์
12.3 การเปลียนผลการเรี ยน “มส”
ระเบียบวัดผลประเมินผล โรงเรี ยนยางชุมน้ อยพิทยาคม

24
การเปลียนผลการเรี ยน “มส” มี 2 กรณี ดังนี
1) กรณี ผเู ้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มส” เพราะมีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรี ยนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรี ยนในรายวิชานัน ให้ครู ผสู ้ อนจัดให้เรี ยนเพิมเติมโดยใช้ชวโมงสอนซ่
ั
อมเสริ ม หรื อใช้เวลา
ว่าง หรื อใช้วนั หยุด หรื อมอบหมายงานให้ทาํ จนมีเวลาเรี ยนครบตามทีกําหนดไว้สาํ หรับรายวิชานัน แล้วจึงให้วดั ผลปลาย
ภาคเป็ นกรณี พิเศษ ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรี ยนไม่เกิน “1” การแก้ “มส” กรณี นีให้กระทําให้เสร็ จสิ นภายในปี
การศึกษานัน ถ้าผูเ้ รี ยนไม่มาดําเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้นีให้เรี ยนซํา ยกเว้นมีเหตุสุดวิสยั ขยายเวลาการ
แก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรี ยน แต่เมือพ้นกําหนดนีแล้ว ให้ปฏิบตั ิดงั นี
(1) ถ้าเป็ นรายวิชาพืนฐานให้เรี ยนซํารายวิชานัน
(2) ถ้าเป็ นรายวิชาเพิมเติม ให้เรี ยนซํา หรื อเปลียนรายวิชาเรี ยนใหม่
2) กรณี ผเู ้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มส” เพราะมีเวลาเรี ยนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรี ยนทังหมด
ดําเนินการดังนี
(1) ถ้าเป็ นรายวิชาพืนฐานให้เรี ยนซํารายวิชานัน
(2) ถ้าเป็ นรายวิชาเพิมเติม ให้เรี ยนซํา หรื อเปลียนรายวิชาเรี ยนใหม่
ในกรณี ทีเปลียนรายวิชาเรี ยนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรี ยนว่าเรี ยนแทน
รายวิชาใด
การเรียนซํารายวิชา ผูเ้ รี ยนทีได้รับการสอนซ่อมเสริ มและสอบแก้ตวั 2 ครังแล้วไม่ผา่ นเกณฑ์
การประเมิน ให้เรี ยนซํารายวิชานัน โดยให้ครู ผสู ้ อนจัดให้เรี ยนซําในช่วงใดช่วงหนึงทีเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน
วันหยุด ชัวโมงว่างหลังเลิกเรี ยน ภาคฤดูร้อน เป็ นต้น
ในกรณี ภาคเรี ยนที 2 หากผูเ้ รี ยนยังมีผลการเรี ยน “O” “ร” “มส” ให้ดาํ เนินการให้เสร็ จสิ นก่อน
เปิ ดภาคเรี ยนปี การศึกษาถัดไป โดยอาจเปิ ดการเรี ยนการสอนในภาคฤดูร้อนเพือแก้ไขผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้
12.4 การเปลียนผล “มผ”
กรณี ทีผูเ้ รี ยนได้ผล “มผ” ครู ผสู ้ อนต้องจัดซ่อมเสริ มให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่ วนทีผูเ้ รี ยนไม่ได้เข้าร่ วมหรื อ
ไม่ได้ทาํ จนครบถ้วน แล้วจึงเปลียนผลจาก “มผ” เป็ น “ผ” ได้ ทังนี ดําเนินการให้เสร็ จภายในภาคเรี ยนนันๆ ยกเว้นมีเหตุ
สุ ดวิสยั ให้ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรี ยน สําหรับภาคเรี ยนที 2 ต้องดําเนินการให้เสร็ จสิ นภายในปี การศึกษานัน
ข้ อ 13 การสอนซ่ อมเสริม
การสอนซ่อมเสริ ม เป็ นการสอนเพือแก้ไขข้อบกพร่ อง กรณี ทีผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะ กระบวนการ หรื อ
เจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด ครู ผสู ้ อนต้องจัดสอนซ่อมเสริ มเป็ นกรณี พิเศษนอกเหนือไปจากการ
สอนตามปกติ เพือพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชีวัดทีกําหนดไว้ เป็ นการให้โอกาสแก่ผเู ้ รี ยน
ได้รียนรู ้และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีหลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การสอนซ่อม
เสริ มสามารถดําเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี
13.1 ผูเ้ รี ยนมีความรู ้/ทักษะพืนฐานไม่เพียงพอทีจะศึกษาในแต่ละรายวิชานัน ควรจัดการ
สอนซ่อมเสริ ม ปรับความรู ้ /ทักษะพืนฐาน
13.2 ผูเ้ รี ยนไม่สามารถแสดงความรู ้ ทักษะ กระบวนการ หรื อ เจตคติ /คุณลักษณะ ที
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กําหนดไว้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชีวัดในการประเมินผลระหว่างเรี ยน
13.3 ผูเ้ รี ยนทีได้ระดับผลการเรี ยน “0” ให้จดั การสอนซ่อมเสริ มก่อนสอบแก้ตวั
13.4 กรณี ผเู ้ รี ยนมีผลการเรี ยนไม่ผา่ น สามารถจัดซ่อมเสริ มในภาคฤดูร้อนเพือแก้ไขผลการเรี ยน
ข้ อ 14 การเลือนชัน
เมือสิ นปี การศึกษา ผูเ้ รี ยนจะได้รับการเลือนชัน เมือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี
14.1 รายวิชาพืนฐานและรายวิชาเพิมเติมได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนทุกรายวิชา
14.2 ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินระดับผ่านขึนไป ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมิน“ผ่าน”
ทุกกิจกรรม
14.3 ระดับผลการเรี ยนเฉลียในปี การศึกษานันไม่ตากว่
ํ า 1.00
ทังนี รายวิชาใดทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน ให้ครู ผสู ้ อนซ่อมเสริ มผูเ้ รี ยนให้ได้รับการแก้ไขในภาค
เรี ยนถัดไป ทังนีสําหรับถาคเรี ยนที 2 ต้องดําเนินการให้เสร็ จสิ นภายในปี การศึกษานัน
ข้ อ 15 การเรียนซําชัน
ผูเ้ รี ยนทีไม่ผา่ นรายวิชาจํานวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็ นปัญหาต่อการเรี ยนในระดับชันทีสูงขึน ให้
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการ พิจารณาให้เรี ยนซําชันได้ ทังนีให้คาํ นึงถึงวุฒิภาวะและความรู ้
ความสามารถของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และให้นาํ เกณฑ์การเลือนชันมาประกอบการพิจารณาด้วย การเรี ยนซําชัน มี 2
ลักษณะ คือ
15.1 ผูเ้ รี ยนมีระดับผลการเรี ยนเฉลียในปี การศึกษานันตํากว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่าจะเป็ น
ปัญหาต่อการเรี ยนในระดับชันทีสูงขึน
15.2 ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยน 0, ร, มส เกินครึ งหนึงของรายวิชาทีลงทะเบียนเรี ยนในปี การศึกษานัน
ทังนี หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึง หรื อทัง 2 ลักษณะ ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและ
ํ น โดยยกเลิกผลการเรี ยนเดิมและให้ใช้ผลการเรี ยนใหม่แทน
งานวิชาการพิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุอนั สมควรก็ให้ซาชั
หากพิจารณาแล้วไม่ตอ้ งเรี ยนซําชัน ให้ผเู ้ รี ยนดําเนินการแก้ไขผลการเรี ยนเป็ นกรณี พิเศษ ให้แล้วเสร็ จตามระยะเวลาที
กําหนด
หมวดที 3
เกณฑ์ การจบการศึกษา
ข้ อ 16 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
16.1 ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพืนฐานและเพิมเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพืนฐาน
63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติม 18 หน่วยกิต
16.2 ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพืนฐาน
63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติมไม่นอ้ ยกว่า 14 หน่วยกิต
16.3 ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนระดับ “ผ่าน” ขึนไป
16.4 ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ “ผ่าน” ขึนไป
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16.5 ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
ข้ อ 17 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
17.1 ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพืนฐานและเพิมเติมไม่นอ้ ยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพืนฐาน 41
หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติม 36 หน่วยกิต
17.2 ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพืนฐาน 41
หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติมไม่นอ้ ยกว่า 38 หน่วยกิต
17.3 ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับ “ผ่าน” ขึนไป
17.4 ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ “ผ่าน” ขึนไป
17.5 ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมิน“ผ่าน” ทุกกิจกรรม
หมวด 4
การเทียบโอนผลการเรียน
ข้ อ 18 แนวปฏิบตั ิและรายละเอียดการเทียบโอนผลการเรี ยน
โรงเรี ยนสามารถเทียบโอนผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้ในกรณี ต่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การ
เปลียนรู ปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคัน และการขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนียังสามารถเทียบโอนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งเรี ยนรู ้
อืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝึ กอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็ นต้น
การเทียบโอนผลการเรี ยนต้องดําเนินการในช่วงก่อนเปิ ดภาคเรี ยน หรื อต้นภาคเรี ยนทีโรงเรี ยน
รับผูข้ อเทียบโอนเป็ นผูเ้ รี ยน ทังนี ผูเ้ รี ยนทีได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนต้องศึกษาต่อเนืองในโรงเรี ยน
อย่างน้อย 1 ภาคเรี ยน โดยมีการกําหนดรายวิชา จํานวนหน่วยกิตทีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม
การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดําเนินการได้ดงั นี
1) พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอืนๆ ทีให้ขอ้ มูลแสดงความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยน
2) พิจารณาจากความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยน โดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ทังภาคความรู ้และภาคปฏิบตั ิ
3) พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบตั ิในสภาพจริ ง
การเทียบโอนผลการเรี ยนให้คณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรี ยนดําเนินการโดยมีแนวทางในการเทียบ
โอน ดังนี
1) กรณี ผขู ้ อเทียบโอนมีผลการเรี ยนมาจากหลักสูตรอืน ให้นาํ รายวิชาหรื อหน่วยกิตทีมีมาตรฐานการเรี ยนรู ้/
ตัวชีวัด/ผลการเรี ยนรู ้/จุดประสงค์/เนือหาทีสอดคล้องกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรี ยน และพิจารณาให้
ระดับผลการเรี ยนให้สอดคล้องกับหลักสูตรทีรับเทียบโอน
2) กรณี การเทียบโอนความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน
(ถ้ามี) โดยให้มีการประเมินด้วยเครื องมือทีหลากหลาย และให้ระดับผลการเรี ยนให้สอดคล้องกับหลักสู ตรทีรับเทียโอน
3) กรณี การเทียบโอนนักเรี ยนทีเข้าโครงการแลกเปลียนต่างประเทศ ให้ดาํ เนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื องหลักการและแนวปฏิบตั ิการเทียบชันการศึกษาสําหรับนักเรี ยนทีเข้าร่ วมโครงการแลกเปลียน
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27
ทังนี วิธีการเทียบโอนผลการเรี ยนให้เป็ นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรี ยนตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการเรื องการเทียบโอนผลการเรี ยนการศึกษาขันพืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับตํากว่า
ปริ ญญา ประกาศ ณ วันที 10 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และแนวปฏิบตั ิทีเกียวกับการ
เทียบโอนผลการเรี ยนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน ซึงจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (สิ งหาคม 2549) โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี
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- 28 แนวปฏิบตั ิการเทียบโอนผลการเรียนเข้ าสู่ การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน
การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวเข้ าสู่
การศึกษาในระบบ

แนวทาง
การพิจารณา

การเทียบโอนจากการศึกษาในระบบเข้ าสู่ การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ
การศึกษาในระบบ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

วิธีปฏิบตั ิใน
การเข้าชัน
เรี ยน

1. เทียบโอนรายวิชา/สาระ/กิจกรรมที
ผ่านการตัดสิ นผลการเรี ยนจาก
สถานศึกษาเดิมได้ทงหมดและจั
ั
ดเข้าชัน
เรี ยนต่อเนืองจากทีเรี ยนอยูเ่ ดิม เช่น จบ
ป.1 จัดเข้าชันเรี ยน ป.2 สถานศึกษาอาจ
ประเมินบางรายวิชาทีจําเป็ นเพือการ
ตรวจสอบความรู้พืนฐาน
2. รายวิชา/สาระ/กิจกรรมทียังไม่ได้
ตัดสิ นผลการเรี ยนให้ประเมินตามเกณฑ์
ทีสถานศึกษากําหนด หากไม่ผา่ นตาม
เกณฑ์ให้ลงทะเบียนเรี ยนเพิมเติม

เทียบโอนหมวดวิชา/สาระ/กิจกรรมทีผ่าน
การตัดสิ นผลการเรี ยนจากสถานศึกษา
เดิม
1. เรี ยนผ่านอย่างน้อย 3 หมวดวิชา จัดให้
เรี ยนปี ที 2 ของระดับชันและลงทะเบียน
เรี ยนต่อไปตามปกติ
2. เรี ยนผ่านอย่างน้อย 6 หมวดวิชา จัด
ให้เรี ยนปี ที 3 ของระดับชันและ
ลงทะเบียนเรี ยนต่อในรายวิชาที
จําเป็ นต้องเรี ยนเพือให้ครบตามเกณฑ์การ
จบระดับชันตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาใหม่ทีรับเข้าเรี ยน

1. ให้นาํ ผลการวัดและประเมิน
ของเขตพืนทีการศึกษามา
ประกอบการพิจารณา
2. ให้สถานศึกษาประเมิน
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
เพือการจัดเข้าชันเรี ยน

จํานวนหน่วย
กิต/หน่วยการ
เรี ยน/หน่วย
นําหนัก
ผลการเรี ยน/
ผลการ
ประเมิน

พิจารณาแล้วเห็นว่าเทียบโอนผลการ
เรี ยนได้จาํ นวนหน่วยให้เป็ นไปตาม
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาเดิม

พิจารณาแล้วเห็นว่าเทียบโอนผลการ
เรี ยนได้จาํ นวนหน่วยให้เป็ นไปตาม
โครงสร้างหลักสู ตรของสถานศึกษา
ใหม่
ไม่ตอ้ งให้ผลการเรี ยนในรายวิชา/
สาระ/กิจกรรมทีได้จากการเทียบโอน

จํานวนหน่วยให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์ทีสถานศึกษาใหม่
กําหนด

ยอมรับผลการเรี ยนของสถานศึกษาเดิม

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษาโดย
การเทียบโอนจากการศึกษาตาม
ศูนย์ การเรียนการศึกษาตามหลักสู ตร
ระยะสั น หลักสู ตรเฉพาะประสบการณ์ หลักสู ตรต่ างประเทศเข้ าสู่ การศึกษาใน
การทํางาน การฝึ กอาชีพเข้าสู่
ระบบ
การศึกษาในระบบ

พิจารณาความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ทีขอเทียบโอนว่า
ตรงกับรายวิชา/สาระ/กิจกรรมใด
จึงทําการประเมิน หากปรากฏว่า
ชือไม่ตรงกับทีปรากฏใน
โครงสร้างหลักสูตรให้กาํ หนด
และบรรจุชือนันไว้ในหลักสูตร

ให้จาํ นวนหน่วยของรายวิชา/
สาระตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
ใหม่ สําหรับกิจกรรมไม่ให้
จํานวนหน่วย
ยอมรับผลการประเมินของเขต ผลการประเมินความรู้ ทักษะ
พืนทีมาเป็ นส่ วนประกอบใน ประสบการณ์ให้เป็ นไปตามที
สถานศึกษาใหม่กาํ หนด
การพิจารณา

1. สําเร็ จการศึกษาภาคเรี ยนใด ชันปี
ใด ให้พิจารณาเทียบโอนภาคเรี ยนต่อ
ภาคเรี ยน ปี ต่อปี โดยนําพืนความรู้
สามัญเดิมมาประกอบการพิจารณา
หรื ออาจประเมินเพิมเติมเพือ
ตรวจสอบความรู้พืนฐาน
2. รายวิชา/สาระ/กิจกรรมทียังไม่ได้
เทียบโอนเนืองจากยังไม่ตดั สิ นผลการ
เรี ยนให้ประเมินตามเกณฑ์ที
สถานศึกษากําหนด
จํานวนหน่วยให้เป็ นไปตามโครงสร้าง
หลักสูตรของสถานศึกษาทีรับเข้าเรี ยน

ผลการประเมินเพิมเติมให้เป็ นไป
ตามทีสถานศึกษาทีรับเข้าเรี ยนกําหนด
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- 29 แนวทาง
การพิจารณา

การเทียบโอนจากการศึกษาในระบบเข้ าสู่ การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ
การศึกษาในระบบ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

1. ไม่ตอ้ งนํารายวิชาและผลการเรี ยนเดิม
กรอกในใบแสดงผลการเรี ยนของ
สถานศึกษาใหม่ แต่ให้แนบใบแสดงผล
การเรี ยนเดิมไว้กบั ใบแสดงผลการเรี ยน
ใหม่ และบันทึกจํานวนหน่วยทีได้รับ
การเทียบโอนตามโครงสร้างหลักสูตร
ของสถานศึกษาเดิมไว้ในช่องหมายเหตุ
2. รายวิชา/สาระ/กิจกรรมทียังไม่ได้
ตัดสิ นผลการเรี ยนและได้รับการประเมิน
ให้นาํ ผลการประเมินกรอกในช่องหมาย
เหตุ
การคิดผลการ การคิดผลการเรี ยนเฉลียให้นาํ ผลการ
เรี ยนเฉลีย
เรี ยนและจํานวนหน่วยจากสถานศึกษา
เดิมมาคิดรวมกับผลการเรี ยนและจํานวน
หน่วยทีได้จากการเรี ยนในสถานศึกษา
ใหม่ และคิดผลการเรี ยนเฉลียรวมตลอด
ระดับการศึกษา
การบันทึกผล
การเรี ยนใน
ใบแสดงผล
การเรี ยน

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวเข้ าสู่
การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษาโดย
การเทียบโอนจากการศึกษาตาม
ศูนย์ การเรียนการศึกษาตามหลักสู ตร หลักสู ตรต่ างประเทศเข้ าสู่ การศึกษาใน
ระยะสั น หลักสู ตรเฉพาะประสบการณ์
ระบบ
การทํางาน การฝึ กอาชีพเข้าสู่
การศึกษาในระบบ

ไม่ตอ้ งนําหมวดวิชาและผลการเรี ยน
เดิมกรอกในใบแสดงผลการเรี ยนของ
สถานศึกษาใหม่ แต่ให้แนบใบ
แสดงผลการเรี ยนใหม่และบันทึก
จํานวนหน่วยทีได้รับการเทียบโอน
ตามโครงสร้างหลักสูตรของ
สถานศึกษาใหม่ไว้ในช่องหมายเหตุ

ไม่ตอ้ งนํารายวิชาผลการ
นําผลการประเมินความรู้ ทักษะ
เรี ยนรู้/ผลการวัดและประเมิน ประสบการณ์กรอกในใบ
แสดงผลการเรี ยน
เดิมของเขตพืนทีกรอกในใบ
แสดงผลการเรี ยนของ
สถานศึกษาใหม่ แต่ให้แนบ
เอกสารเดิมไว้กบั ใบแสดงผล
การเรี ยนใหม่และบันทึกข้อมูล
และจํานวนหน่วยทีได้รับการ
เทียบโอนไว้ในช่องหมายเหตุ

1. ให้กรอกรายชือและจํานวนหน่วยตาม
รายวิชาของสถานศึกษาทีรับเข้าเรี ยนใน
ใบแสดงผลการเรี ยนของสถานศึกษาทีเข้า
เรี ยนและแนบใบแสดงผลการเรี ยนจาก
สถานศึกษาเดิมและสถานศึกษาทีรับเข้า
เรี ยนไว้ดว้ ยกันและบันทึกผลการเทียบ
โอนไว้ในช่องหมายเหตุ
2. รายวิชาทียังไม่ได้ตดั สิ นผลการเรี ยน
และสถานศึกษาทีรับเข้าเรี ยนได้
ประเมินผลการเรี ยนแล้วให้นาํ ผลการ
ประเมินกรอกไว้ในช่องหมายเหตุ

การคิดผลการเรี ยนเฉลียให้คิดจาก
รายวิชาทีมีจาํ นวนหน่วยและระดับผล
การเรี ยนทีได้เรี ยนในสถานศึกษาใหม่

การคิดผลการเรี ยนเฉลีย ให้คิด
จากรายวิชาทีได้จากการเรี ยน
ในสถานศึกษาใหม่ โดยนําผล
การประเมินของเขตพืนทีทีมี
ระดับผลการเรี ยนมาคิดรวม

การคิดผลการเรี ยนเฉลีย ให้คิด
จากรายวิชาทีได้จากการเรี ยนใน
สถานศึกษาใหม่ โดยไม่ตอ้ งนํา
ผลการประเมินความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์มาคิดรวม

1. ให้คิดผลการเรี ยนเฉลียจากรายวิชาทีมี
จํานวนหน่วยและระดับผลการเรี ยนทีได้
จากการเรี ยนในสถานศึกษาใหม่
2. รายวิชาทียังไม่ได้ตดั สิ นผลการเรี ยน
จากหลักสูตรต่างประเทศทีสถานศึกษาที
รับเข้าเรี ยนได้ประเมินแล้ว และได้ระดับ
ผลการเรี ยนให้นาํ มาคิดผลการเรี ยนเฉลีย
รวมกับผลการเรี ยนทีได้จากการเรี ยนใน
สถานศึกษาทีรับเข้าเรี ยนตลอดระดับ
การศึกษา
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หมวดที 5
การรายงานผลการเรียน
ข้ อ 19 แนวปฏิบัติและรายละเอียดการรายงานผลการเรียน
การรายงานผลการเรี ยนเป็ นการสื อสารให้ผปู ้ กครองและผูเ้ รี ยนทราบความก้าวหน้าในการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ซึงโรงเรี ยนต้องสรุ ปผลการประเมิน และจัดทําเอกสารรายงานให้ผปู ้ กครองทราบเป็ นระยะๆ หรื อ
อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครัง
การรายงานผลการเรี ยนสามารถรายงานเป็ นระดับคุณภาพการปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนทีสะท้อนมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยให้งานวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ทําหน้าทีรายงานผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้
เป็ นไปตามรายละเอียดต่างๆ ดังนี
19.1 จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน
1) เพือแจ้งให้ผเู ้ รี ยน ผูเ้ กียวข้องทราบความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน
2) เพือให้ผเู ้ รี ยน ผูเ้ กียวข้องใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งแก้ไข ส่ งเสริ ม และพัฒนาการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยน
3) เพือให้ผเู ้ รี ยน ผูเ้ กียวข้องใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการเรี ยน กําหนดแนวทางการศึกษา
และการเลือกอาชีพ
4) เพือเป็ นข้อมูลให้ผเู ้ กียวข้องใช้ในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ตรวจสอบและรับรองผลการ
เรี ยนหรื อวุฒิทางการศึกษาของผูเ้ รี ยน
5) เพือเป็ นข้อมูลสําหรับโรงเรี ยน เขตพืนทีการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด ใช้ประกอบในการ
กําหนดนโยบายวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
19.2 ข้ อมูลในการรายงานผลการเรียน
1) ข้อมูลระดับชันเรี ยน ประกอบด้วย เวลามาเรี ยน ผลการประเมินความรู ้ความสามารถ พฤติกรรม
การเรี ยน ความประพฤติ และผลงานในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน เป็ นข้อมูลสําหรับรายงานให้ผมู ้ ีส่วนเกียวข้อง ได้แก่
ผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และผูป้ กครอง ได้รับทราบความก้าวหน้า ความสําเร็ จในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน เพือนําไปใช้ในการ
วางแผนกําหนดเป้ าหมายและวิธีการในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
2) ข้อมูลระดับโรงเรี ยน ประกอบด้วย ผลการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
8 กลุ่มสาระ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนรายปี /รายภาค ผลการประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้รายปี /รายภาคโดยรวมของ
โรงเรี ยน เพือใช้เป็ นข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและคุณภาพผูเ้ รี ยน ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้/ตัวชีวัด การตัดสิ นการเลือนชันและการซ่อมเสริ มผูเ้ รี ยนทีมีขอ้ บกพร่ องให้ผา่ นระดับชัน และเป็ นข้อมูลใน
การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา
3) ข้อมูลระดับเขตพืนทีการศึกษา ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของผูเ้ รี ยนด้วยแบบประเมินที
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาจัดทําขึนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สาํ คัญในระดับชันทีนอกเหนือจากการประเมินคุณภาพ
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ระดับชาติ เป็ นข้อมูลเกียวข้องทีใช้วางแผนและดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน เพือให้เกิดการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผูเ้ รี ยนและโรงเรี ยน
4) ข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของผูเ้ รี ยนด้วยแบบประเมินทีเป็ นมาตรฐาน
ระดับชาติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทีสําคัญในชันมัธยมศึกษาปี ที 3 และชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ซึงดําเนินการโดย
หน่วยงานระดับชาติ เป็ นข้อมูลทีผูเ้ กียวข้องใช้วางแผนและดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่ วนทีเกียวข้อง
เพือให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผูเ้ รี ยน โรงเรี ยน ท้องถิน เขตพืนทีการศึกษา และ
ประเทศชาติ รวมทังนําไปรายงานในเอกสารหลักฐานการศึกษาของผูเ้ รี ยน
5) ข้อมูลพัฒนาการของผูเ้ รี ยนด้านอืนๆ ประกอบด้วย ข้อมูลเกียวกับการพัฒนาการทางด้าน
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมต่างๆ เป็ นข้อมูลส่ วนหนึงของการแนะแนวและจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือ เพือแจ้งให้ผเู ้ รี ยน ผูส้ อน ผูป้ กครอง และผูเ้ กียวข้องได้รับทราบข้อมูล โดยผูม้ ีหน้าทีรับผิดชอบแต่ละฝ่ าย
นําไปใช้ปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทังนําไปจัดทําเอกสารหลักฐาน
แสดงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
19.3 ลักษณะข้ อมูลสํ าหรับการรายงาน
การรายงานผลการเรี ยน สามารถเลือกลักษณะข้อมูลสําหรับการรายงานได้หลายรู ปแบบ ให้
เหมาะสมกับวิธีการรายงาน และสอดคล้องกับการให้ระดับผลการเรี ยนในแต่ละระดับการศึกษา โดยคํานึงถึง
ประสิ ทธิภาพของการรายงานและการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผูร้ ับรายงานแต่ละฝ่ ายลักษณะข้อมูลมีรูปแบบ
ดังนี
1) รายงานเป็ นตัวเลข ตัวอักษร คํา หรื อข้อความทีเป็ นตัวแทนระดับความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยนที
เกิดจากการประมวลผล สรุ ปตัดสิ นข้อมูลผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ได้แก่
(1) คะแนนทีได้กบั คะแนนเต็ม
(2) คะแนนร้อยละ
(3) ระดับผลการเรี ยน “0-4” (8 ระดับ) และเงือนไขของผลการเรี ยน ได้แก่ “ผ” “มผ” “ร” “มส”
(4) ผลการประเมินคุณภาพ “ดีเยียม” “ดี” “ผ่าน”
(5) ผลการตัดสิ นผ่านระดับชัน “ผ่าน” “ไม่ผา่ น”
2) รายงานโดยใช้สถิติ เป็ นการรายงานจากข้อมูลทีเป็ นตัวเลข ตัวอักษร หรื อข้อความให้เป็ นภาพ
แผนภูมิหรื อเส้นพัฒนาการ ซึงจะแสดงให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนว่าดีขึนหรื อควรได้รับการพัฒนา
อย่างไร เมือเวลาเปลียนแปลงไป
3) รายงานเป็ นข้อความ เป็ นการบรรยายพฤติกรรมหรื อคุณภาพทีผูป้ ระเมินสังเกตพบ เพือรายงานให้
ทราบว่าผูเ้ รี ยนมีความสามารถ มีพฤติกรรม ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชีวัด และบุคลิกภาพ
อย่างไร เช่น
(1) ผูเ้ รี ยนมีความเชือมันในตนเองสูง ชอบแสดงความคิดเห็นและมีเหตุผล
(2) ผูเ้ รี ยนสนใจอ่านเรื องต่างๆ หลากหลายประเภท สามารถสรุ ปใจความของเรื องได้ถูกต้อง
สมบูรณ์
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(3)ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เป็ นทีน่าพอใจ แต่ควรมีการพัฒนาด้านการเขียน โดย
ได้รับความร่ วมมือจากผูป้ กครองในการฝึ กหรื อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการเขียนสู งขึน
19.4 เป้าหมายการรายงาน
การดําเนินการจัดการศึกษา ประกอบด้วย บุคลากรหลายฝ่ ายมาร่ วมมือประสานงานกัน
พัฒนาผูเ้ รี ยนทังทางตรงและทางอ้อม ให้มีความรู ้ความสามารถ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ โดย
ผูม้ ีส่วนเกียวข้องควรได้รับการรายงานผลการประเมินของผูเ้ รี ยนเพือใช้เป็ นข้อมูลในการดําเนินงาน ดังนี
กลุ่มเป้าหมาย
การใช้ ข้อมูล
ผูเ้ รี ยน
- ปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาการเรี ยน รวมทังพัฒนาการทางร่ างกาย
อารมณ์ สังคมและพฤติกรรมต่างๆ ของตน
- วางแผนการเรี ยน การเลือกแนวทางการศึกษาและอาชีพในอนาคต
- แสดงผลการเรี ยน ความรู ้ความสามารถ และวุฒิการศึกษาของตน
ผูส้ อน
- วางแผนและดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาผูเ้ รี ยน
- ปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
ครู วดั ผล
- ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลของผูส้ อน/ผูเ้ รี ยน
- พัฒนาระบบ ระเบียบ และแนวทางการประเมินผลการเรี ยน
นายทะเบียน
- จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา
ครู แนะแนว
- ให้คาํ แนะนําผูเ้ รี ยนในด้านต่างๆ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและ - พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
งานวิชาการและคณะกรรมการอืน ๆ - พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
- พิจารณาตัดสิ นและอนุมตั ิผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
- พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนของโรงเรี ยน
- วางแผนการบริ หารจัดการศึกษาด้านต่างๆ
- รับทราบผลการเรี ยนและพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
ผูป้ กครอง
- ปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาการเรี ยนของผูเ้ รี ยน รวมทังการดูแลสุ ขภาพอนามัย
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมต่างๆ ของผูเ้ รี ยน
- พิจารณาวางแผนและส่ งเสริ มการเรี ยน การเลือกแนวทางการศึกษาและอาชีพใน
อนาคตของผูเ้ รี ยน

ฝ่ าย/หน่วยงานทีมีหน้าทีตรวจสอบ
รับรองความรู ้และวุฒิการศึกษา/
สถานศึกษา
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด

- ตรวจสอบและรับรองผลการเรี ยนและวุฒิการศึกษาของผูเ้ รี ยน
- เทียบระดับ/วุฒิการศึกษาของผูเ้ รี ยน
- เทียบโอนผลการเรี ยน
- ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษา นิเทศ
ติดตาม และให้ความช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทีมีผลการ
ประเมินตํากว่าค่าเฉลียของสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
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19.5 วิธีการรายงาน
การรายงานผลการเรี ยนให้ผเู ้ กียวข้องรับทราบ สามารถดําเนินการได้ดงั นี
1) การรายงานผลการเรี ยนในเอกสารหลักฐานการศึกษา ได้แก่
(1) ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1)
(2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
(3) แบบรายงานผูส้ าํ เร็ จการศึกษา (ปพ.3)
(4) แบบบันทึกผลการเรี ยนประจํารายวิชา
(5) แบบรายงานประจําตัวนักเรี ยน
(6) ใบรับรองผลการเรี ยน
(7) ระเบียนสะสม
ข้อมูลจากแบบรายงาน สามารถใช้อา้ งอิง ตรวจสอบ และรับรองผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้
2) การรายงานคุณภาพการศึกษาให้ผเู ้ กียวข้องทราบ สามารถรายงานได้หลายวิธี ได้แก่
(1) รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี
(2) วารสาร/จุลสารของโรงเรี ยน
(3) จดหมายส่ วนตัว
(4) การให้คาํ ปรึ กษาหารื อเป็ นรายบุคคล
(5) การให้พบครู ทีปรึ กษาหรื อการประชุมเครื อข่ายผูป้ กครอง
(6) การให้ขอ้ มูลทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของโรงเรี ยน
19.6 ระยะเวลาในการรายงาน
1) การรายงานการประเมินระดับชันเรี ยนและการประเมินระดับโรงเรี ยน ให้รายงาน
ให้ผเู ้ กียวข้องทราบภายในภาคเรี ยนนันหรื ออย่างช้าภายในเดือนแรกของภาคเรี ยนถัดไป สําหรับภาคเรี ยนที 2 ต้อง
รายงานให้เสร็ จสิ นภายในปี การศึกษานัน
2) การรายงานการประเมินระดับเขตพืนทีการศึกษา และการประเมินระดับชาติ ให้รายงาน
ตามความเหมาะสม โดยยึดหลักการรายงานให้เร็วทีสุ ดภายหลังการประเมินแต่ละครัง เพือให้การรายงานเกิด
ประโยชน์และมีประสิ ทธิภาพในการนําไปใช้สูงสุ ด
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หมวดที 6
เอกสารหลักฐานการศึกษา
ข้ อ 20 แนวปฏิบตั ิและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา
เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็ นเอกสารสําคัญทีโรงเรี ยนต้องจัดทําขึนเพือใช้ในการดําเนินงานใน
ด้านต่างๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี
1) บันทึกข้อมูลในการดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินผลการเรี ยน ได้แก่ แบบบันทึกผล
การเรี ยนประจํารายวิชา
2) ติดต่อสื อสาร รายงานข้อมูล และผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ได้แก่ แบบรายงานประจําตัวนักเรี ยน
ระเบียนสะสม
3) จัดทําและออกหลักฐานแสดงวุฒิและ/หรื อรับรองผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ได้แก่ ระเบียนแสดงผล
การเรี ยน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผูส้ าํ เร็ จการศึกษา และใบรับรองผลการเรี ยน
หลักสู ตรโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม พุทธศักราช 2558 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึนพืนฐาน
พุทธศักราช 2551 กําหนดเอกสารหลักฐานการศึกษาทีโรงเรี ยนต้องดําเนินการเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1) เอกสารหลักฐานการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
2) เอกสารหลักฐานการศึกษาทีโรงเรี ยนกําหนด
เอกสารแต่ละประเภทมีวตั ถุประสงค์และรายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี
20.1 เอกสารหลักฐานการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
เป็ นเอกสารทีกระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับ เพือใช้เป็ นหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ ยืนยัน
และรับรองผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน โรงเรี ยนต้องใช้แบบพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิการและดําเนินการจัดทําตามที
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว้ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร
(ปพ.2) แบบรายงานผูส้ าํ เร็ จการศึกษา (ปพ.3)
1) ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1)
เป็ นเอกสารสําหรับบันทึกข้อมูลผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในหลักสูตรโรงเรี ยนยางชุมน้อย
พิทยาคม พุทธศักราช 2558 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ ผลการเรี ยนตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน โรงเรี ยนจะต้องจัดทําและออกเอกสารนีให้ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เมือผูเ้ รี ยนจบ
การศึกษาแต่ละระดับหรื อเมือผูเ้ รี ยนออกจากโรงเรี ยนทุกกรณี เพือใช้แสดงผลการเรี ยนในหลักสูตรโรงเรี ยนยางชุม
น้อยพิทยาคม พุทธศักราช 2558 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
เป็ นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาทีมอบให้แก่ผจู ้ บการศึกษาภาคบังคับและผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ขันพืนฐานของหลักสูตรโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม พุทธศักราช 2558 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2551 เพือรับรองศักดิและสิ ทธิของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามวุฒิแห่งประกาศนียบัตรนัน
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3) แบบรายงานผูส้ าํ เร็ จการศึกษา (ปพ.3)
เป็ นเอกสารสําหรับอนุมตั ิการจบการศึกษาของหลักสูตรโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม
พุทธศักราช 2558 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของผูเ้ รี ยนในแต่ละรุ่ นการศึกษา
โดยบันทึกรายชือและข้อมูลทางการศึกษาของผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ (ชันมัธยมศึกษาปี ที 3) และผูจ้ บการศึกษาขัน
พืนฐาน (ชันมัธยมศึกษาปี ที 6) ใช้เป็ นเอกสารสําหรับตัดสิ นและอนุมตั ิผลการเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
และใช้ในการตรวจสอบยืนยัน และรับรองความสําเร็ จและวุฒิการศึกษาของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาแต่ละคนตลอดไป
รายละเอียดการดําเนินการเกียวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้เป็ นไปตามข้อกําหนด
ของกระทรวงศึกษาธิการ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้ายระเบียบ)
20.2 เอกสารหลักฐานการศึกษาทีโรงเรียนกําหนด
เป็ นเอกสารทีโรงเรี ยนจัดทําขึนเพือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรี ยนรู ้ และข้อมูลสําคัญ
เกียวกับผูเ้ รี ยน เช่น แบบบันทึกผลการเรี ยนประจํารายวิชา แบบรายงานประจําตัวนักเรี ยน ระเบียนสะสม ใบรับรอง
ผลการเรี ยน และเอกสารอืนๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนําเอกสารไปใช้
1) แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา
เป็ นเอกสารทีโรงเรี ยนจัดทําขึนเพือให้ผสู ้ อนใช้บนั ทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรี ยนตาม
แผนการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินผลการเรี ยน และใช้เป็ นข้อมูลในการพิจารณาตัดสิ นผลการเรี ยนแต่ละ
รายวิชา เอกสารนีจัดทําเพือบันทึกข้อมูลของผูเ้ รี ยนเป็ นรายห้อง
เอกสารบันทึกผลการเรี ยนประจํารายวิชา นําไปใช้ประโยชน์ดงั นี
(1) ใช้เป็ นเอกสารเพือดําเนินงานของผูส้ อนแต่ละคนในการวัดและประเมินผลการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละรายวิชา รายห้อง
(2) ใช้เป็ นหลักฐานสําหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองข้อมูลเกียวกับวิธีการและกระบวนการ
วัดและประเมินผลการเรี ยน
(3) เป็ นเอกสารทีผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนใช้ในการอนุมตั ิผลการเรี ยนประจําภาคเรี ยน/ปี การศึกษา
2) แบบรายงานประจําตัวนักเรียน
เป็ นเอกสารทีโรงเรี ยนจัดทําขึนเพือบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรี ยนรู ้ และพัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนแต่ละคนตามเกณฑ์การตัดสิ นการผ่านระดับชันของหลักสู ตรโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม
พุทธศักราช 2558 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทังข้อมูลด้านอืนๆ ของผูเ้ รี ยน
ทังทีบ้านและโรงเรี ยน เป็ นเอกสารรายบุคคล สําหรับสื อสารให้ผปู ้ กครองของผูเ้ รี ยนแต่ละคนได้รับทราบผลการเรี ยน
และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน และร่ วมมือในการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนือง
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3) ใบรับรองผลการเรียน
เป็ นเอกสารทีโรงเรี ยนจัดทําขึนเพือรับรองสภาพความเป็ นผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนทีกําลังศึกษาอยูห่ รื อ
รับรองผลการเรี ยน หรื อวุฒิของผูเ้ รี ยนเป็ นการชัวคราวตามทีผูเ้ รี ยนร้องขอ ทังกรณี ทีผูเ้ รี ยนกําลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยน
หรื อเมือจบการศึกษาไปแล้ว แต่กาํ ลังรอรับหลักฐานการศึกษาระเบียนแสดงผลการเรี ยน เป็ นต้น
ใบรับรองผลการเรี ยนมีอายุการใช้งานชัวคราว โดยปกติประมาณ 30 วัน ซึงผูเ้ รี ยนสามารถ
นําไปใช้เป็ นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูเ้ รี ยนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทํางาน หรื อเมือมีกรณี อืนใดที
ผูเ้ รี ยนแสดงคุณสมบัติเกียวกับวุฒิความรู ้ หรื อสถานภาพการเป็ นผูเ้ รี ยนของตน
4) ระเบียนสะสม
เป็ นเอกสารทีโรงเรี ยนจัดทําขึนเพือบันทึกข้อมูลเกียวกับพัฒนาการของผูเ้ รี ยนในด้านต่างๆ เป็ น
รายบุคคลอย่างต่อเนือง ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม พุทธศักราช 2558
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระเบียนสะสมให้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์ในการแนะ
แนวทางการศึกษาและประกอบอาชีพของผูเ้ รี ยน การพัฒนาปรับปรุ งบุคลิกภาพ การปรับตัวของผูเ้ รี ยน และผลการ
เรี ยนตลอดจนรายงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนระหว่างโรงเรี ยนกับบ้าน และใช้เป็ นหลักฐานในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ รี ยนตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(นายเยียม ธรรมบุตร)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม
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คณะผู้จัดทํา
ทีปรึกษา
1. นายเยียม
2. นายสถิตย์
3. นายศรไชย
4. นางสาวนิตยาพร
5. นายถนอม
6. นายเฉลียว
7. นายอุดม
8. นายอุดม
9.นายผจญภัย
10.นางวัชราภรณ์

ธรรมบุตร
เสาเวียง
เพชรสิ ทธิ
อํานวย
แก้วแดง
บุษบงก์
ยุพิน
ประสาร
เครื องจําปา
อ่อนสนิท

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนยางชุมน้อยพิทยาคม
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาวิชาการ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนานักเรี ยน
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ การและสวัสดิการ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายชุมชนสัมพันธ์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายนโยบายแผนงาน
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายนบริ หารทัวไป

คณะทํางาน
1. นางสาวนิตยาพร
อํานวย
2. นายถนอม
แก้วแดง
3. นางระพีพรรณ
พรมสาร
4. นางดวงกาญจน์
เครื องจําปา
5. นายสายันต์
ดวงเนตร
6. นางพิชญานุช
ศรี คราม
7. นางทิวาพร
จันทร์หมืน
8.นางสาวกันยาณี
บุญเหลือม
9.นางสาวอรอุมา
ไพรพฤกษ์
10. นางสาวจิตรทิวา นามวงษ์
11. นายนิยม
เหล่าโคตร
12. นางสาวพรนภาพรรณ สี หะวงษ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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