
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ระเบยีบการวดัและประเมนิผลระเบยีบการวดัและประเมนิผล  

โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๒

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที  ๑ 

ระเบียบโรงเรียนวัดทุ่งควายพฒันศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน 

พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๓

 
ระเบียบโรงเรียนวดัทุ่งควายพฒัศึกษา 

ว่าดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางศึกษาขนัพืนฐาน 

พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

 

 โดยทีโรงเรียนวดัทุ่งควายพฒัศึกษาไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรโรงเรียนตามหลกัสูตร

การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  ตามคาํสังกระทรวงศึกษาธิการ ที สพฐ ๒๙๓ / 

๒๕๕๑  ลงวนัที  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑  เรือง ให้ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 

พุทธศกัราช ๒๕๕๑ จึงเป็นการสมควรทีกาํหนดระเบียบโรงเรียนวดัทุ่งควายพฒัศึกษาว่าดว้ย

การวดัและประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน  พุทธศกัราช 

๒๕๕๑  เพือใหส้ามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัคาํสงัดงักล่าว 

 ฉะนัน  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร 

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตร และวิชาการสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขนั

พืนฐาน  จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปนี 

 ขอ้ ๑   ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนวดัทุ่งควายพฒัศึกษา ว่าดว้ยการวดัและ

ประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  พ.ศ. 

๒๕๕๒ 

 ขอ้ ๒   ระเบียบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒  เป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓   ใหย้กเลิกระเบียบ ขอ้บงัคบั ทีขดัแยง้กบัระเบียบนี  ใหใ้ชร้ะเบียบนีแทน 

 ขอ้ ๔   ระเบียบนีให้ใชค้วบคู่กบัหลกัสูตรโรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๒ 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

 ขอ้ ๕   ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษารักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี 

 

 

 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๔

 

หมวด ๑ 

หลักการวดัและประเมินผลการเรียน 

 

 ขอ้ ๖  การประเมินผลการเรียน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการต่อไปนี 

  ๖.๑  สถานศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน โดยเปิดโอกาสใหผู้ที้เกียวขอ้งมีส่วนร่วม 

  ๖.๒  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมาย เพือพฒันาผูเ้รียน

และตดัสินผลการเรียน 

  ๖.๓  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุม

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีกาํหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา และ

จดัให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และกิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

  ๖.๔   การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึงของกระบวนการจดั 

การเรียนรู้ตอ้งดาํเนินการดว้ยเทคนิควิธีการทีหลากหลาย เพือให้สามารถวดัและประเมินผล

ผูเ้รียนไดอ้ย่างรอบด้านทังดา้นพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย เหมาะสมกบัสิงทีต้อง     

การวดั ธรรมชาติ วิชา และระดับชันของผูเ้รียน โดยตังอยู่บนพืนฐานของความเทียงตรง 

ยติุธรรมและเชือถือได ้

  ๖.๕  การประเมินผูเ้รียนพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ  

การสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบติักิจกรรม ผลงานของนกัเรียน การทดสอบ ควบคู่ไป

ในกระบวนการเรียนรู้ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา 

  ๖.๖  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งตรวจสอบผลการประเมินผล 

การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

                           ๖.๗   ใหมี้การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรูปแบบ

การศึกษาต่างๆ 

                           ๖.๘  ให้สถานศึกษาจัดทาํและออกเอกสารหลกัฐานการศึกษา เพือเป็น

หลกัฐานการประเมินผลการเรียนรู้ รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผล    

การเรียนของผูเ้รียน 

 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๕

 

หมวด  ๒ 

วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 ขอ้ ๗   สถานศึกษาต้องดาํเนินการวดัและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทงั ๔ 

ดา้น คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

 ข้อ ๘  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัง ๘ กลุ่มสาระ เป็น        

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิดทีกาํหนดอยู่ในตัวชีวดัใน

หลักสูตร ซึงจะนําไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดย

ดาํเนินการดงันี 

  ๘.๑  ผูส้อนแจ้งตัวชีวดั  วิธีการประเมินผลการเรียน   เกณฑ์การผ่าน

ตวัชีวดั  และเกณฑข์นัตาํของการผ่านรายวิชาก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนในแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ๘.๒  จดัให้มีการประเมินผลก่อนเรียน เพือตรวจสอบความรู้พืนฐานและ 

ความรอบรู้ในเรืองทีจะเรียน 

            ๘.๓  จดัใหมี้การประเมินผลระหว่างเรียน เพือศึกษาผลการเรียน เพือจดัสอน 

ซ่อมเสริม และนาํคะแนนจากการวดัผล ไปรวมกบัการวดัผลปลายปี 

  ๘.๔  จัดให้มีการประเมินผลปลายปี เพือตรวจสอบผลการเรียนโดยให้

ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดั /ผลการเรียนรู้ ทีสาํคญัทีครูผูส้อนกาํหนด 

  ๘.๕ การตดัสินผลการเรียนให้นาํผลการประเมินระหว่างเรียนรวมกับผล   

การประเมินปลายปีตามสดัส่วนคะแนนทีโรงเรียนกาํหนด แลว้ใหร้ะดบัผลการเรียน 

 ขอ้  ๙  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสือความของผูเ้รียน ให้ครูประจาํ

วิชา ดาํเนินการวดัผลตามเกณฑที์สถานศึกษากาํหนด 

  ๙.๑ ครูผูส้อนแจง้ตวัชีวดัประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

  ๙.๒ ครูผูส้อนประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของ

ผูเ้รียนในความรับผดิชอบตามวิธีการและเครืองมือทีกาํหนด รวมสรุปผลการประเมินรายปี/ราย

ภาครายงานให้คณะกรรมการ เมือสินปีการศึกษา/สินภาคเรียน ในกรณีทีไม่ผ่านให้แก้ไข

ปรับปรุง 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๖

   ๙.๓ คณะกรรมการประเมินของสถานศึกษา สรุปและให้ระดับผล          

การประเมิน 

 ข้อ ๑๐  การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนให้ครูผูส้อนดาํเนิน       

การวดัผลไปพร้อมกบัการประเมินผลระดบัชนัเรียนตามเกณฑส์ถานศึกษากาํหนด 

   ๑๐.๑  ครูผูส้อนแจง้ตวัชีวดัการประเมินคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์

     ๑๐.๒  ครูผู ้สอนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู ้เ รียน ใน              

ความรับผิดชอบตามวิธีการและเครืองมือทีกาํหนด รวมสรุปผลการประเมินรายปี/รายภาค 

รายงานใหค้ณะกรรมการ เมือสินปีการศึกษา/สินภาคเรียน ในกรณีทีไม่ผา่นใหแ้กไ้ขปรับปรุง 

              ๑๐.๓ คณะกรรมการประเมินของสถานศึกษา สรุปและให้ระดับผล         

การประเมิน 

 ขอ้ ๑๑   การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้ประเมินเป็นรายปี โดยสถานศึกษา

เป็นผูก้าํหนดแนวทางการประเมิน ผูรั้บผดิชอบกิจกรรมดาํเนินการประเมินตามตวัชีวดั 

  ๑๑.๑  ครูผูส้อนแจง้วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

  ๑๑.๒  ครูผูส้อนประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามวิธีการและเครืองมือที

กาํหนด รวมสรุปผลการประเมินรายปี รายงานให้ผูรั้บผิดชอบ เมือสินปีการศึกษา/ สินภาค

เรียน ในกรณีทีไม่ผา่นใหแ้กไ้ขปรับปรุง 

           ๑๑.๓ คณะกรรมการประเมินของสถานศึกษา สรุปและให้ระดับผล           

การประเมิน 

 

หมวด ๓ 

เกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 ข้อ ๑๒   การตดัสินผลการเรียน 

           ๑๒.๑   ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนตลอด 

ปีการศึกษา 

              ๑๒.๒   ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัชีวดั และผา่นทุกตวัชีวดั โดยแต่

ละตวัชีวดัผา่นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือมีคุณภาพในระดบั ๑ ขึนไป 

           ๑๒.๓  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชา  

           ๑๒.๔  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มี 

ผลการประเมินระดบัผา่นขึนไป 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๗

           ๑๒.๕  ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ มีผล         

การประเมินระดบัผา่นขึนไป 

           ๑๒.๖  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีผลการประเมิน

ระดบัผา่น 

 ข้อ ๑๓  การให้ระดับผลการเรียน 

     ๑๓.๑ การตดัสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใชร้ะบบ

ตวัเลข 

แสดงระดบัผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ  เป็น ๘ ระดบั ดงันี 

 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 

๔ ดีเยยีม ๘๐ - ๑๐๐ 

๓.๕ ดีมาก ๗๕ - ๗๙ 

๓ ดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ ค่อนขา้งดี ๖๕ - ๖๙ 

๒ ปานกลาง ๖๐ - ๖๔ 

๑.๕ พอใช ้ ๕๕ - ๕๙ 

๑ ผา่นเกณฑข์นัตาํ ๕๐ - ๕๔ 

๐ ตาํกว่าเกณฑ ์ ๐ - ๔๙ 

       ๑๓.๒  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นผา่นและไม่ผา่น 

ถา้กรณีทีผา่น กาํหนดเกณฑก์ารตดัสินเป็นดีเยยีม ดี และผา่น  

  ดีเยียม หมายถึง มีผลงานทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิด

วิเคราะห์ และเขียนทีมีคะแนนตงัแต่ร้อยละ ๗๐ ขึนไป 

  ดี หมายถึง มีผลงานทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิด

วิเคราะห์ และเขียนทีมีคะแนนระหว่างร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 

  ผ่าน หมายถึง มีผลงานทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิด

วิเคราะห์ และเขียนทีมีคะแนนระหว่างร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 

  ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลงานทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิด

วิเคราะห์ และเขียนทีมีคะแนนตาํกว่าร้อยละ ๕๐ 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๘

 ๑๓.๓  การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ รวมทุกคุณลกัษณะเพือการเลือน

ชนั และจบการศึกษา เป็นผา่นและไม่ผา่น ถา้กรณีทีผา่น กาํหนดเกณฑก์ารตดัสินเป็นดีเยียม ดี 

และผา่น และความหมายของแต่ละระดบั ดงันี 

  ดีเยียม หมายถึง ผูเ้รียนปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะจนเป็นนิสัย และ

นาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัเพือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการ

ประเมินระดบัดีเยยีม จาํนวน ๕ - ๘ คุณลกัษณะ และไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตาํ

กว่าระดบัดี 

   ดี หมายถึง ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ เพือให้

เป็นการยอมรับของสงัคม โดยพิจารณาจาก 

   ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยยีม จาํนวน ๑ - ๔ คุณลกัษณะ และไม่

มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตาํกว่าระดบัดี หรือ 

   ๒. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยยีม จาํนวน ๔ คุณลกัษณะ และไม่มี 

คุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตาํกว่าระดบัผา่น หรือ 

      ๓. ไดผ้ลการประเมินระดบัดี จาํนวน ๕ - ๘ คุณลกัษณะ และไม่มี 

คุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตาํกว่าระดบัผา่น 

  ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงือนไขที

สถานศึกษากาํหนดโดยพิจารณาจาก 

  ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัผา่น จาํนวน ๕ - ๘ คุณลกัษณะ และไม่มี 

คุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตาํกว่าระดบัผา่น หรือ 

  ๒. ได้ผลการประเมินระดับดี จ ํานวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มี

คุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตาํกว่าระดบัผา่น 

  ไม่ผา่น หมายถึง ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบติัไดไ้ม่ครบตามกฎเกณฑแ์ละ 

เงือนทีสถานศึกษากาํหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดบัไม่ผา่น ตงัแต่ ๑ คุณลกัษณะ 

   ๑๓.๔  การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

      จะต้องพิจารณาทังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและ

ผลงานของผูเ้รียนตามเกณฑที์สถานศึกษากาํหนดและใหผ้ลการประเมินเป็นผา่น และไม่ผา่น 

  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน มี ๓ ลักษณะ คือ ๑) กิจกรรมแนะแนว ๒) 

กิจกรรมนักเรียน ซึงประกอบด้วย (๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบ้าํเพ็ญ

ประโยชน์ โดยผูเ้รียนเลือกอย่างใดอย่างหนึง ๑ กิจกรรม (๒) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรมอีก  ๑  



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๙

กิจกรรม ๓) กิจกรรมเพือสังคม และสาธารณประโยชน์ให้ใชต้วัอกัษรแสดงผลการประเมิน 

ดงันี 

  “ผ” หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐ ปฏิบติักิจกรรม และมีผลงาน มีคะแนนมากกว่าร้อยละ ๕๐  

  “มผ” หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน น้อยกว่าร้อย

ละ ๘๐ ปฏิบติักิจกรรมและมีผลงาน มีคะแนนนอ้ยกว่าร้อยละ ๕๐ ในกรณีทีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน 

“มผ”  สถานศึกษา ตอ้งจัดซ่อมเสริมให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรมในส่วนทีผูเ้รียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมหรือ

ไม่ไดท้าํจนครบถว้น แลว้จึงเปลียนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได ้ทงันี ตอ้งดาํเนินการให้

เสร็จสินภายในปีการศึกษานนั ยกเวน้มีเหตุสุดวิสยัใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา 

 ในกรณีทีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มผ” สถานศึกษาตอ้งจดัซ่อมเสริม

ใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมในส่วนทีผูเ้รียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมหรือไม่ไดท้าํจนครบถว้น แลว้จึงเปลียนผล

การเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได ้ทงันี ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสินภายในปีการศึกษานนั ยกเวน้มี

เหตุสุดวิสยัใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา 

 ข้อ  ๑๔   การเลอืนชัน 

  สถานศึกษาอนุมติัใหผู้เ้รียนไดรั้บการเลือนชนั เมือสินปีการศึกษามีคุณสมบติั

ตามเกณฑ ์ดงัต่อไปนี 

  ๑) ผูเ้รียนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน 

ทงัหมด 

  ๒) ผูเ้รียนมีผลการประเมินผา่นทุกรายวิชาพืนฐานและเพิมเติม 

  ๓) ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดบัผ่านเป็นตน้

ไป 

  ๔) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบัผา่นเป็นตน้ไป 

  ๕) ผูเ้รียนมีผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบัผา่น  

  ทงันี ถา้ผูเ้รียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า

สามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริมได ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาทีจะผ่อนผนัให้เลือน

ชนัได ้

  อนึง ในกรณีทีผูเ้รียนมีหลกัฐานการเรียนรู้ทีแสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ 

สถานศึกษาอาจให้โอกาสผู ้เ รียนเลือนชันกลางปีการศึกษา โดยสถานศึกษาแต่งตัง

คณะกรรมการ ประกอบดว้ย ฝ่ายวิชาการของสถานศึกษาและผูแ้ทนของเขตพืนทีการศึกษา



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๑๐

หรือตน้สงักดั ประเมินผูเ้รียนและตรวจสอบคุณสมบติัใหค้รบถว้นตามเงือนไขทงั ๓ ประการ 

ต่อไปนี 

  ๑) มีผลการเรียนในปีการศึกษาทีผา่นมาและมีผลการเรียนระหว่างปีทีกาํลงั

ศึกษาอยูใ่นเกณฑดี์เยยีม 

  ๒) มีวุฒิภาวะเหมาะสมทีจะเรียนในชนัทีสูงขึน 

  ๓) ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของชนัปีทีเรียน

ปัจจุบนั และความรู้ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชนัปีทีจะเลือนขึนการอนุมติั

ให้เลือนชนักลางปีการศึกษาไปเรียนชนัสูงขึนได ้๑ ระดบัชันนี ต้องได้รับการยินยอมจาก

ผูเ้รียนและผูป้กครอง และตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสินก่อนเปิดภาคเรียนที ๒ ของปีการศึกษานนั 

สาํหรับในกรณีทีพบว่ามีผูเ้รียนกลุ่มพิเศษประเภทต่าง ๆ มีปัญหาในการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา

ดาํเนินงานร่วมกับสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา/ศูนยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดั/ศูนยก์ารศึกษา

พิเศษเขตการศึกษา/หน่วยงานตน้สงักดั โรงเรียนเฉพาะความพิการ หาแนวทางการแกไ้ขและ

พฒันา  

 ข้อ  ๑๕  การสอนซ่อมเสริม 

 การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพือแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีทีผูเ้รียนมี

ความรู้ ทักษะกระบวนการหรือเจตคติ/คุณลกัษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากาํหนด

สถานศึกษาต้องจดัสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพือ

พฒันาใหผู้เ้รียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัทีกาํหนดไว ้เป็นการให้โอกาส

แก่ผูเ้รียนได้เรียนรู้และพฒันา โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลายและตอบสนองความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 

 ข้อ ๑๖  การเรียนซําชัน 

 ผูเ้รียนทีไม่มีคุณสมบติัตามเกณฑก์ารเลือนชนั สถานศึกษาควรให้เรียนซาํ

ชนั ทงันีสถานศึกษาอาจใชดุ้ลยพินิจใหเ้ลือนชนัได ้หากพิจารณาว่าผูเ้รียนมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้

หนึง ดงัต่อไปนี 

 ๑) มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ อนัเนืองจากสาเหตุจาํเป็นหรือเหตุสุดวิสัย 

แต่มีคุณสมบติัตามเกณฑก์ารเลือนชนัในขอ้อืน ๆ ครบถว้น 

 ๒) ผูเ้รียนมีผลการประเมินผา่นมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดัไม่ถึงเกณฑ ์

ตามทีสถานศึกษากาํหนดในแต่ละรายวิชา แต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมไดใ้นปีการศึกษา

นนั และมีคุณสมบติัตามเกณฑก์ารเลือนชนัในขอ้อืน ๆ ครบถว้น 
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 ๓) ผูเ้รียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมอยูใ่นระดบัผ่านก่อนทีจะให้ผูเ้รียนเรียนซาํชนั 

สถานศึกษาควรแจง้ใหผู้ป้กครองและผูเ้รียนทราบเหตุผลของการเรียนซาํชนั 

 ข้อ ๑๗  เกณฑ์การจบ 

 ๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพืนฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิมเติมตามโครงสร้าง

เวลาเรียนทีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานกาํหนด 

 ๒)  ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินรายวิชาพืนฐานผา่นเกณฑก์ารประเมินตามที 

สถานศึกษากาํหนด 

 ๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดบัผ่าน

เกณฑก์ารประเมินตามทีสถานศึกษากาํหนด 

 ๔)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัผา่นเกณฑ ์

การประเมินตามทีสถานศึกษากาํหนด 

 ๕)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่น เกณฑ ์

การประเมินตามทีสถานศึกษากาํหนด 

 

หมวด  ๔ 

การรายงานผลการเรียน 

  ขอ้ ๑๘   ให้รายงานผลการเรียน เพือแจง้ผลการเรียนรู้และพฒันาการในดา้นต่างๆ ซึง

เป็นความกา้วหนา้ของผูเ้รียนใหผู้เ้รียน ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูป้กครอง และผูเ้กียวขอ้งทราบอยา่ง

นอ้ยภาคเรียนละ ๑ ครัง  เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุง แกไ้ขและส่งเสริมพฒันาการเรียน

ของผูเ้รียนให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทังใช้เป็นข้อมูลสําหรับออก

เอกสารหลกัฐานการศึกษา การตรวจสอบ ยืนยนั รับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของ

ผูเ้รียน   

 

หมวด ๕ 

เอกสารหลกัฐานการศึกษา 

 

ขอ้ ๑๙  ใหมี้การจดัหาและจดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษา  ดงัต่อไปนี 

  ๑๙.๑ เอกสารหลกัฐานการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด ประกอบดว้ย 

๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๑๒

๒) ประกาศนียบตัร (ปพ.๒) 

๓) แบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

  ๑๙.๒  เอกสารหลกัฐานการศึกษาทีสถานศึกษากาํหนด 

    เอกสารหลกัฐานการศึกษาทีสถานศึกษากาํหนด เป็นเอกสารทีจดัทาํขึน 

เพือบนัทึกพฒันาการ ผลการเรียนรู้ และขอ้มลูสาํคญัเกียวกบัผูเ้รียน  ดงันี 

๑)  แบบบนัทึกผลการเรียนประจาํรายวิชา  

๒)  แบบรายงานประจาํตวันกัเรียน 

๓)  ระเบียนสะสม 

๔)  ใบรับรองผลการเรียน 

 

หมวด ๖ 

การเทียบโอนผลการเรียน 

 

 ขอ้ ๒๐ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนทีเรียนรู้จากสถานศึกษาไดใ้น

กรณีต่างๆ ไดแ้ก่  การยา้ยสถานศึกษา  การเปลียนรูปแบบการศึกษา  การยา้ยหลกัสูตร  การละ

ทิงการศึกษาและขอกลบัเขา้รับการศึกษาต่อ  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเขา้ศึกษาต่อใน

ประเทศ   

 ขอ้ ๒๑ ใหส้ามารถเทียบโอนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อืนๆ  

เช่น  สถานประกอบการ  สถาบันทางศาสนา  สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ  การศึกษาโดย

ครอบครัว    

 ขอ้ ๒๒ การเทียบโอนผลการเรียนให้ดาํเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือ

ตน้ภาคเรียนแรก   ทังนีนักเรียนทีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนือง  ใน

สถานศึกษาทีรับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาทีรับการเทียบโอนควร

กาํหนดรายวิชา  จาํนวนหน่วยกิตทีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

 ขอ้ ๒๓  การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถดาํเนินการไดด้งันี 

   ๒๓.๑  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึงจะให้ข้อมูลทีแสดงความรู้  

ความสามารถของนกัเรียนในดา้นต่างๆ  

   ๒๓.๒  พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัจริง การทดสอบ  

การสมัภาษณ์  เป็นตน้ 

   ๒๓.๓  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบติัจริง 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๑๓

   ๒๓.๔  ในกรณีมีเหตุผลจาํเป็นระหว่างเรียน  นกัเรียนสามารถแจง้ความจาํนงขอไป

ศึกษาบางรายวิชาในสถานศึกษา/สถานประกอบการอืน  แลว้นาํมาเทียบโอนได ้ โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 

 ขอ้ ๒๔  การเทียบโอนผลการเรียนใหด้าํเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบ

โอนจาํนวนไม่นอ้ยกว่า ๓ คน แต่ไม่ควรเกิน ๕ คน  การเทียบโอนใหด้าํเนินการดงันี 

   ๒๔.๑ กรณีผูข้อเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลกัสูตรอืน  ใหน้าํรายวิชา  หรือ

หน่วยกิตทีมีตวัชีวดั/มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั/จุดประสงค์/เนือหาทีสอดคลอ้ง

กันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรทีรับเทียบโอน 

   ๒๔.๒  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์  ใหพิ้จารณาจากเอกสาร 

หลกัฐาน (ถา้มี)  โดยใหมี้การประเมินดว้ยเครืองมือทีหลากหลายและให้ระดบัผลให้สอดคลอ้ง

กบัหลกัสูตรทีรับเทียบโอน 

   ๒๔.๓  กรณีการเทียบโอนทีนักเรียนเข้าโครงการแลกเปลียนต่างประเทศ ให้

ดาํเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรืองหลกัการและแนวปฏิบติัการเทียบชนัการศึกษา

สาํหรับนกัเรียนทีเขา้ร่วมโครงการแลกเปลียน 

   ทั ง นี วิ ธี ก า ร เ ที ย บ โ อ น ผ ล ก า ร เ รี ย น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการและ แนวปฏิบติัทีเกียวขอ้ง 

 

 

 

ประกาศ ณ วนัที ๑๔  เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 

  (ลงชือ)  

                         (นายสุริยา     โนนเสนา) 

                ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา  

 

 

 

 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๑๔

 

 

 

 

 

                                                           ตอนที ๒ 

คําอธิบายระเบียบโรงเรียนวัดทุ่งควายพฒันศึกษาว่าด้วยการวัด 

และประเมินผลการเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขันพนืฐาน                   

พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๑๕

 
คาํอธบิายระเบยีบโรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา 

ว่าด้วยการประเมนิผลการเรียน  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

............................................. 

 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้กาํหนดให้สถานศึกษาจัดทาํหลกัสูตร

สถานศึกษาขึนใชเ้องพร้อมทงัวิธีการวดัและประเมินผล โรงเรียนอนุบาลแจห่้ม จึงไดจ้ดัทาํ

ระเบียบการประเมินผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา พุทธศกัราช ๒๕๕๑   

เพือใหผู้ส้อนปฏิบติัตามระเบียบการประเมินผลเป็นไปโดยถกูตอ้ง และเป็นแนวเดียวกนั จึงได้

จดัทาํคาํอธิบาย ดงันี 

 

หลกัการและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นการจัดทํา

หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานเพือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดาํรงชีวิต

และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาจดัทาํสาระการเรียนรู้ของ

กลุ่มสาระต่าง ๆ โดยให้มีส่วนทีเกียวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา

ท้องถิน คุณลักษณะ อนัพึงประสงค์ สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์

ได้ ดังนันวิ ธีการวัดและประเมินผล  ต้องให้สอดคล้องและครอบคลุมจุดหมายของ

หลกัสูตร เพือพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายดงักล่าว 

 ระเบียบโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตร

สถานศึกษา พุทธศกัราช  ๒๕๕๑   กาํหนดให้ใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป และ

กาํหนดผูรั้กษาการไวใ้นขอ้ ๕ ดงันี 

 ขอ้ ๕. ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษารักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี 

 ในกรณีทีเกิดปัญหาในการปฏิบติัตามระเบียบนี  ใหผู้ที้มีขอ้สงสยัเสนอปัญหาไปยงั 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการของโรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา เพือจะได้

นาํเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูชี้ชดั ต่อไป 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๑๖

หมวด ๑ หลกัการวดัและประเมนิผลการเรียน 

 ขอ้ ๖  การประเมินผลการเรียน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการต่อไปนี 

  ๖.๑  สถานศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน โดยเปิดโอกาสให้ผูที้เกียวขอ้งมีส่วนร่วม เช่น ผูเ้รียน ครูผูส้อน  ผูป้กครองนักเรียน  

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 

  ๖.๒  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมาย เพือพฒันาผูเ้รียน 

กล่าวคือ เป็นการประเมินผลย่อย (Formative Assessment) ทีดาํเนินการอย่างต่อเนือง ตลอด

การเรียน การสอน โดยมิใช่ใชแ้ต่การทดสอบระหว่างเรียนเป็นระยะ ๆ อยา่งเดียวแต่เป็นการที

ครูเก็บขอ้มลูการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งไม่เป็นทางการดว้ย ขณะทีให้ผูเ้รียนทาํภาระงานตามที

กาํหนด ครูสงัเกต ซกัถามจดบนัทึก แลว้วิเคราะห์ขอ้มลูว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ จะตอ้ง

ใหผู้เ้รียนปรับปรุงอะไร หรือผูส้อนปรับปรุงอะไร เพือให้เกิดความกา้วหน้าในการเรียนรู้ตาม

มาตรฐาน/ตัวชีวดั การประเมินระหว่างเรียนดาํเนินการไดห้ลายรูปแบบ เช่น การให้

ขอ้แนะนาํขอ้สังเกตในการนาํเสนอผลงานการพูดคุยระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนเป็นกลุ่มหรือ

รายบุคคล การสัมภาษณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการสอบ เป็นต้น ส่วนการตัดสินผล         

การเรียนเป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) มกัเกิดขึนเมือจบหน่วย

การเรียนรู้เพือตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามตัวชีว ัด และยงัใช้เป็นข้อมูลใน            

การเปรียบเทียบกับการประเมินก่อนเรียน ทาํให้ทราบพฒันาการของผูเ้รียน การประเมิน

สรุปผลการเรียนรู้ยงัเป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิของผูเ้รียนตอนปลายปี/ปลายภาค อีกดว้ย

การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ใชว้ิธีการและเครืองมือประเมินไดอ้ยา่งหลากหลาย ซึงเนน้ 

การวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Assessment) เป็นการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้เพือนาํเสนอผลการตดัสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิของผูเ้รียน โดย

เปรียบเทียบกบัเกณฑที์กาํหนดขึน 

  ๖.๓  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งสอดคลอ้งและครอบคลุมมาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตวัชีวดัตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีกาํหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา และจดัให้มี

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน 

  ๖.๔   การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึงของกระบวนการจดัการ 

เรียนรู้ตอ้งดาํเนินการดว้ยเทคนิควิธีการทีหลากหลาย เพือใหส้ามารถวดัและประเมินผลผูเ้รียน

ได้อย่างรอบดา้นทงัดา้นพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย เหมาะสมกับสิงทีต้องการวดั 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๑๗

ธรรมชาติวิชา และระดบัชนัของผูเ้รียน โดยตงัอยูบ่นพืนฐานของความเทียงตรง ยุติธรรมและ

เชือถือได ้

  ๖.๕  การประเมินผูเ้รียนพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ  

การสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบติักิจกรรม ผลงานของนกัเรียน การทดสอบ ควบคู่ไป 

ในกระบวนการเรียนรู้ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา 

  ๖.๖  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งตรวจสอบผลการประเมินผล 

การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

หมวด ๒  วธิีการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

 ขอ้ ๗   สถานศึกษาต้องดาํเนินการวดัและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทงั ๔ 

ดา้น คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

 ขอ้ ๘  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทงั ๘ กลุ่มสาระ เป็นการ

ประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ ทกัษะการคิดทีกาํหนดอยู่ในตวัชีวดัในหลกัสูตร 

ซึงจะนาํไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยดาํเนินการดงันี 

  ๘.๑  ผูส้อนแจ้งตัวชีวดั  วิธีการประเมินผลการเรียน   เกณฑ์การผ่าน

ตวัชีวดั  และเกณฑข์นัตาํของการผ่านรายวิชาก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนในแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ๘.๒  จดัให้มีการประเมินผลก่อนเรียน เพือตรวจสอบความรู้พืนฐานและ 

ความรอบรู้ในเรืองทีจะเรียน 

            ๘.๓  จดัใหมี้การประเมินผลระหว่างเรียน เพือศึกษาผลการเรียน เพือจดัสอน 

ซ่อมเสริม และนาํคะแนนจากการวดัผล ไปรวมกบัการวดัผลปลายปี/ปลายภาค 

  ๘.๔  จดัใหมี้การประเมินผลปลายปี/ปลายภาคเพือตดัสินผลการเรียนรู้ 

 ขอ้  ๙  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสือความของผูเ้รียน ให้ครูประจาํ

วิชา ดาํเนินการวดัผลตามเกณฑที์สถานศึกษากาํหนด 

  ๙.๑  ผูส้อนแจง้ตวัชีวดั  วิธีการประเมินผล และเกณฑก์ารผา่นตวัชีวดัการอ่าน 

คิดวิเคราะห์ และเขียน 

  ๙.๒  จดัให้มีการประเมินผล และสรุปผลปลายปี 

 ขอ้ ๑๐  การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนให้ครูผูส้อนดาํเนินการ

วดัผลไปพร้อมกบัการประเมินผลระดบัชนัเรียนตามเกณฑส์ถานศึกษากาํหนด 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๑๘

  ๑๐.๑  ผูส้อนแจ้งตัวชีว ัด  วิธีการประเมินผล และเกณฑ์การผ่านตัวชีว ัด

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

  ๑๐.๒  จดัให้มีการประเมินผล และสรุปผลปลายปี 

 ขอ้ ๑๑   การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้ประเมินเป็นรายปี โดยสถานศึกษา

เป็นผูก้าํหนดแนวทางการประเมิน ผูรั้บผดิชอบกิจกรรมดาํเนินการประเมินตามตวัชีวดั 

  ๑๑.๑  ผูส้อนแจ้งตัวชีว ัด  วิธีการประเมินผล และเกณฑ์การผ่านตัวชีว ัด

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

  ๑๑.๒  จดัให้มีการประเมินผล และสรุปผลปลายปี 
 

หมวด ๓ เกณฑ์การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

 ข้อ ๑๒   การตดัสินผลการเรียน 

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กาํหนด

โครงสร้าง เวลาเรียน  มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชีว ัด  การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ทีสถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียนเกิดการ

เรียนรู้  มีคุณภาพเต็มตามศกัยภาพและใหส้ถานศึกษากาํหนดหลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผล

การเรียนรู้ เพือตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียน ดงันี 

           ๑๒.๑   ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนตลอดปี

การศึกษา 

           ๑๒.๒   ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัชีวดั และผา่นทุกตวัชีวดั โดยแต่ละ 

ตวัชีวดัผา่นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือมีคุณภาพในระดบั ๑ ขึนไป 

         ๑๒.๓  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชา  

         ๑๒.๔  ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีผลการประเมินระดบัผา่นขึนไป 

  

 

 

 

 

 

 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๑๙

 ข้อ ๑๓  การให้ระดับผลการเรียน 

     ๑๓.๑ การตดัสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใชร้ะบบ

ตวัเลขแสดงระดบัผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ  เป็น ๘ ระดบั ดงันี 

 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 

๔ ดีเยยีม ๘๐ - ๑๐๐ 

๓.๕ ดีมาก ๗๕ - ๗๙ 

๓ ดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ ค่อนขา้งดี ๖๕ - ๖๙ 

๒ ปานกลาง ๖๐ - ๖๔ 

๑.๕ พอใช ้ ๕๕ - ๕๙ 

๑ ผา่นเกณฑข์นัตาํ ๕๐ - ๕๔ 

๐ ตาํกว่าเกณฑ ์ ๐ - ๔๙ 

       ๑๓.๒  การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ถือเป็นความสามารถหลกัทีสาํคญั                  

ซึงจ ําเป็นต้องปลูกฝังและพัฒนาให้เกิดขึนกับผูเ้รียนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาตาม

หลกัสูตร    ใน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ขณะเดียวกนัก็จาํเป็นตอ้งตรวจสอบว่า ความสามารถ

ดงักล่าว เกิดขึนแลว้หรือยงั เนืองจากการพฒันาความสามารถดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ

เขียน ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาตามลาํดบัอยา่งต่อเนืองในกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมต่าง ๆ กระบวนการตรวจสอบความกา้วหน้าทีเกิดขึนทงัความรู้

ความเขา้ใจในการปฏิบติั จะดาํเนินการไปดว้ยกนัในกระบวนการ 

   หลกัการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

   ๑. เป็นการประเมินเพือการปรับปรุงพฒันาผูเ้รียนและประเมินเพือการตดัสิน 

การเลือนชนัและจบการศึกษาระดบัต่าง ๆ 

   ๒. ใชว้ิธีการประเมินทีหลากหลาย เพือให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดแ้สดงออกซึง

ความสามารถดงักล่าวอยา่งเต็มตามศกัยภาพและทาํใหผ้ลการประเมินทีไดมี้ความเชือมนั 

   ๓. การกาํหนดภาระงานให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัควรสอดคลอ้งกบัขอบเขตและ

ประเด็นการประเมินทีกาํหนด 

   ๔. ใชรู้ปแบบ วิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินทีไดจ้ากการมีส่วนร่วม

ของผูเ้กียวขอ้ง 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๒๐ 

   ๕. การสรุปผลการประเมินเพือรายงาน เน้นการรายงานคุณภาพของ

ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็น ๔ ระดบั คือ ดีเยียม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน

แนวดาํเนินการพฒันาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสถานศึกษาควรดาํเนินการ

พฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นกระบวนการ 

อยา่งชดัเจน สามารถตรวจสอบการดาํเนินงานได ้การพฒันาและประเมินความสามารถในการ

อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สถานศึกษาอาจดาํเนินการตามกระบวนการต่อไปนี 

   ๑. แต่งตงัคณะกรรมการการพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิด

วิเคราะห์ และเขียนของสถานศึกษา ซึงอาจประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทน

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูแ้ทนครูผูส้อน ผูแ้ทนผูป้กครองนักเรียน และผูแ้ทนนักเรียน เพือ

กาํหนดแนวทางในการพฒันา ประเมิน ปรับปรุงแกไ้ข และตดัสินผลการประเมินความสามารถใน

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายปี และจบการศึกษาแต่ละระดบั 

๒. ศึกษานิยามหรือความหมายของความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  

และเขียน กําหนดขอบเขต และตัวชีวดัทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียนให้สอดคลอ้งกบับริบท และจุดเนน้ของสถานศึกษาในแต่ละระดบัการศึกษา 

   ๓. ผูมี้ส่วนเกียวข้องร่วมกนัศึกษาหลกัการประเมิน และพิจารณากาํหนด

รูปแบบ วิธีการพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของ

สถานศึกษา 

   ๔. กาํหนดแนวทางการพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิด

วิเคราะห์ และเขียนใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตและตวัชีวดัทีกาํหนดในขอ้ ๒ และกาํหนดระดบั

คุณภาพ หรือเกณฑ์ในการประเมินเป็น ๔ ระดบั คือ ดีเยียม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน เพือใชใ้นการ

ตดัสินผลรายปีและจบการศึกษาแต่ละระดบั 

   ๕. ดาํเนินการพฒันา ประเมินและปรับปรุงแกไ้ขความสามารถในการอ่าน  

คิดวิเคราะห์ และเขียนตามรูปแบบและวิธีการทีกาํหนดอยา่งต่อเนือง 

   ๖. สรุปและตดัสินผลการประเมิน บนัทึกและรายงานผลการประเมิน 

ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนต่อผูเ้กียวขอ้งเพือให้เกิดความชดัเจนต่อผู ้

ปฏิบัติในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จึงได้ก ําหนด

ความหมาย และขอบเขตการประเมินเป็นระดบัชันประถมศึกษาให้เป็นกรอบในการประเมิน 

เพือตดัสินการเลือนชนัและการจบการศึกษาแต่ละระดบั 

ความหมายการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศกัยภาพ 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๒๑

ของผูเ้รียนในการอ่านจากหนงัสือ ตาํราเรียนเอกสาร และสือต่าง ๆ เพือหาและหรือเพิมพูนความรู้ 

ประสบการณ์ เพือความสุนทรีย ์และประยกุตใ์ช ้แลว้นาํเนือหาสาระทีอ่านมาคิดวิเคราะห์นาํไป 

สู่การแสดงความคิดเห็น การสงัเคราะห์ สร้างสรรค ์การแกปั้ญหาในเรืองต่าง ๆ และถ่ายทอด 

ความคิดนนัดว้ยการเขียนทีมีสาํนวนภาษาถกูตอ้ง มีเหตุผลและลาํดบัขนัตอนในการนาํเสนอ  

สามารถสร้างความเขา้ใจแก่ผูอ่้านไดอ้ยา่งชดัเจนตามระดบัความสามารถในแต่ละระดบัชนั 

  ขอบเขตการประเมินและตวัชีวดัทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

   ชนัประถมศึกษาปีที ๑-๓ 

   ขอบเขตการประเมิน 

   การอ่านจากสือสิงพิมพ ์และ/หรือสือประเภทต่าง ๆ ทีให้ความเพลิดเพลิน 

ความรู้ ประสบการณ์ และมีประเด็นใหคิ้ดและเขียนบรรยายถ่ายทอดประเด็นทีคิดดว้ยภาษาที

ถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่านสาระความรู้ทีนําเสนออย่างสนใจ นิยาย เรืองสันนิทาน นิยาย

ปรัมปรา 

   ตวัชีวดัความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 ๑. สามารถอ่านและหาประสบการณ์จากสือทีหลากหลาย 

 ๒. สามารถจบัประเด็นสาํคญั ขอ้เท็จจริง ความคิดเห็นเรืองทีอ่าน 

 ๓. สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ โทษ ความ

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

 ๔. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรืองทีอ่าน โดยมีเหตุผลประกอบ 

 ๕. สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกจากเรืองทีอ่านโดยการเขียน 

 ชนัประถมศึกษาปีที ๔-๖ 

 ขอบเขตการประเมิน 

 การอ่านจากสือสิงพิมพ ์และ/หรือสือประเภทต่าง ๆ ทีให้ขอ้มูลสารสนเทศ 

ความรู้ ประสบการณ์ทีเอือใหผู้อ่้านนาํไปคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ตดัสินใจ แกปั้ญหา 

และถ่ายทอดโดยการเขียนเป็นความเรียงเชิงสร้างสรรค์ดว้ยถอ้ยคาํภาษาทีถูกตอ้งชดัเจน เช่น 

อ่านหนงัสือพิมพ ์วารสาร หนงัสือเรียน บทความ สุนทรพจน์ คาํแนะนาํ คาํเตือน 

 ตวัชีวดัความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 ๑. สามารถอ่านเพือหาข้อมูลสารสนเทศเสริมประสบการณ์จากสือประเภท

ต่าง ๆ 

 ๒. สามารถจบัประเด็นสาํคญั เปรียบเทียบ เชือมโยงความเป็นเหตุเป็นผลจาก

เรืองทีอ่าน 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๒๒

 ๓. สามารถเชือมโยงความสมัพนัธข์องเรืองราว เหตุการณ์ของเรืองทีอ่าน 

 ๔. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรืองทีอ่านโดยมีเหตุผลสนบัสนุน 

 ๕. สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ ความคิดเห็น คุณค่าจากเรืองทีอ่านโดย     

การเขียน 

     ๑๓.๓  การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์รวมทุกคุณลกัษณะเพือการเลือน

ชนั และจบการศึกษา เป็นผา่นและไม่ผา่น ถา้กรณีทีผา่น กาํหนดเกณฑก์ารตดัสินเป็นดีเยียม ดี 

และผา่น และความหมายของแต่ละระดบั ดงันี 

  ดีเยียม หมายถึง ผูเ้รียนปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะจนเป็นนิสัย และ

นาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัเพือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการ

ประเมินระดบัดีเยยีม จาํนวน ๕ - ๘ คุณลกัษณะ และไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตาํ

กว่าระดบัดี 

   ดี หมายถึง ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ เพือให้

เป็นการยอมรับของสงัคม โดยพิจารณาจาก 

   ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยยีม จาํนวน ๑ - ๔ คุณลกัษณะ และไม่

มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตาํกว่าระดบัดี หรือ 

   ๒. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยยีม จาํนวน ๔ คุณลกัษณะ และไม่มี 

คุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตาํกว่าระดบัผา่น หรือ 

      ๓. ไดผ้ลการประเมินระดบัดี จาํนวน ๕ - ๘ คุณลกัษณะ และไม่มี 

คุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตาํกว่าระดบัผา่น 

  ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และเงือนไขที

สถานศึกษากาํหนดโดยพิจารณาจาก 

  ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัผา่น จาํนวน ๕ - ๘ คุณลกัษณะ และไม่มี 

คุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตาํกว่าระดบัผา่น หรือ 

  ๒. ได้ผลการประเมินระดับดี จ ํานวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มี

คุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตาํกว่าระดบัผา่น 

  ไม่ผา่น หมายถึง ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบติัไดไ้ม่ครบตามกฎเกณฑแ์ละ 

เงือนทีสถานศึกษากาํหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดบัไม่ผา่น ตงัแต่ ๑ คุณลกัษณะ 

   ๑๓.๔  การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

      จะต้องพิจารณาทังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและ

ผลงานของผูเ้รียนตามเกณฑที์สถานศึกษากาํหนดและใหผ้ลการประเมินเป็นผา่น และไม่ผา่น 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๒๓

  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน มี ๓ ลักษณะ คือ ๑) กิจกรรมแนะแนว ๒) 

กิจกรรมนักเรียน ซึงประกอบด้วย (๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบ้าํเพ็ญ

ประโยชน์ โดยผูเ้รียนเลือกอย่างใดอย่างหนึง ๑ กิจกรรม (๒) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรมอีก  ๑  

กิจกรรม ๓) กิจกรรมเพือสังคม และสาธารณประโยชน์ให้ใชต้วัอกัษรแสดงผลการประเมิน 

ดงันี 

 “ผ” หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปฏิบติักิจกรรม

และมีผลงานตามเกณฑที์สถานศึกษากาํหนด 

  “มผ” หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปฏิบัติ

กิจกรรมและมีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑที์สถานศึกษากาํหนดในกรณีทีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มผ”  

สถานศึกษาตอ้งจดัซ่อมเสริมให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรมในส่วนทีผูเ้รียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมหรือไม่ไดท้าํ

จนครบถว้น แลว้จึงเปลียนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได ้ทงันี ตอ้งดาํเนินการให้เสร็จสิน

ภายในปีการศึกษานนั ยกเวน้มีเหตุสุดวิสยัใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา 

 ในกรณีทีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มผ” สถานศึกษาตอ้งจดัซ่อมเสริม

ใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมในส่วนทีผูเ้รียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมหรือไม่ไดท้าํจนครบถว้น แลว้จึงเปลียนผล

การเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได ้ทงันี ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสินภายในปีการศึกษานนั ยกเวน้มี

เหตุสุดวิสยัใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา 

 ข้อ  ๑๔   การเลอืนชันสถานศึกษาอนุมติัใหผู้เ้รียนไดรั้บการเลือนชนั เมือสินปีการศึกษา

มีคุณสมบติัตามเกณฑด์งัต่อไปนี 

 

  ๑)  ผูเ้รียนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน 

ทงัหมด 

  ๒)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินผา่นทุกรายวิชาพืนฐานและเพิมเติม 

  ๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผา่นตามเกณฑที์สถานศึกษากาํหนด 

  ทงันี ถา้ผูเ้รียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า

สามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริมได ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาทีจะผ่อนผนัให้เลือน

ชนัได ้

  อนึง ในกรณีทีผูเ้รียนมีหลกัฐานการเรียนรู้ทีแสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ 

สถานศึกษาอาจให้โอกาสผู ้เ รียนเลือนชันกลางปีการศึกษา โดยสถานศึกษาแต่งตัง

คณะกรรมการ ประกอบดว้ย ฝ่ายวิชาการของสถานศึกษาและผูแ้ทนของเขตพืนทีการศึกษา



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๒๔

หรือตน้สงักดั ประเมินผูเ้รียนและตรวจสอบคุณสมบติัใหค้รบถว้นตามเงือนไขทงั ๓ ประการ 

ต่อไปนี 

  ๑) มีผลการเรียนในปีการศึกษาทีผา่นมาและมีผลการเรียนระหว่างปีทีกาํลงั

ศึกษาอยูใ่นเกณฑดี์เยยีม 

  ๒) มีวุฒิภาวะเหมาะสมทีจะเรียนในชนัทีสูงขึน 

  ๓) ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของชนัปีทีเรียน

ปัจจุบนั และความรู้ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชนัปีทีจะเลือนขึนการอนุมติั

ให้เลือนชนักลางปีการศึกษาไปเรียนชนัสูงขึนได ้๑ ระดบัชันนี ต้องได้รับการยินยอมจาก

ผูเ้รียนและผูป้กครอง และตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสินก่อนเปิดภาคเรียนที ๒ ของปีการศึกษานนั 

สาํหรับในกรณีทีพบว่ามีผูเ้รียนกลุ่มพิเศษประเภทต่าง ๆ มีปัญหาในการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา

ดาํเนินงานร่วมกับสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา/ศูนยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดั/ศูนยก์ารศึกษา

พิเศษเขตการศึกษา/หน่วยงานตน้สงักดั โรงเรียนเฉพาะความพิการ หาแนวทางการแกไ้ขและ

พฒันา  

 ข้อ  ๑๕  การสอนซ่อมเสริม 

 การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพือแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีทีผูเ้รียนมี

ความรู้ ทกัษะกระบวนการหรือเจตคติ/คุณลกัษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากาํหนด

สถานศึกษาตอ้งจดัสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพือ

พฒันาใหผู้เ้รียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัทีกาํหนดไว ้เป็นการให้โอกาส

แก่ผูเ้รียนได้เรียนรู้และพฒันา โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลายและตอบสนองความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 

 

 ข้อ ๑๖  การเรียนซําชัน 

 ผูเ้รียนทีไม่ผา่นรายวิชาจาํนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการ

เรียนในระดบัชนัทีสูงขึน สถานศึกษาอาจตงัคณะกรรมการพิจารณาใหเ้รียนซาํชนัได ้ทงันี ให้

คาํนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียน เป็นสาํคญั 

 ผูเ้รียนทีไม่มีคุณสมบติัตามเกณฑก์ารเลือนชนั สถานศึกษาควรให้เรียนซาํ

ชนั ทงันีสถานศึกษาอาจใชดุ้ลยพินิจใหเ้ลือนชนัได ้หากพิจารณาว่าผูเ้รียนมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้

หนึง ดงัต่อไปนี 

 ๑) มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ อนัเนืองจากสาเหตุจาํเป็นหรือเหตุสุดวิสัย 

แต่มีคุณสมบติัตามเกณฑก์ารเลือนชนัในขอ้อืน ๆ ครบถว้น 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๒๕

 ๒) ผูเ้รียนมีผลการประเมินผา่นมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดัไม่ถึงเกณฑ์

ตามทีสถานศึกษากาํหนดในแต่ละรายวิชา แต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมไดใ้นปีการศึกษานัน 

และมีคุณสมบติัตามเกณฑก์ารเลือนชนัในขอ้อืน ๆ ครบถว้น 

 ๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมอยูใ่นระดบัผา่นก่อนทีจะใหผู้เ้รียนเรียนซาํชนั  

สถานศึกษาควรแจง้ใหผู้ป้กครองและผูเ้รียนทราบเหตุผลของการเรียนซาํชนั 

 ข้อ ๑๗  เกณฑ์การจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

ให้กรอกเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา และคาํอธิบายระดับผลการเรียนหรือ

รูปแบบการตดัสินทีโรงเรียนใชใ้นการตดัสินผลการเรียนรายวิชา กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การ

อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เช่น เกณฑ์การจบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 

๑) ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพืนฐาน จาํนวน ๘๔๐ ชวัโมง และรายวิชา/กิจกรรม

เพิมเติมปีละไม่เกิน ๔๐ ชวัโมง 

๒) ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินรายวิชาพืนฐาน ระดับ ๑ ขึนไปทุกรายวิชา

พืนฐาน จึงจะถือว่าผา่นรายวิชาพืนฐาน 

   ๓) ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดบัดีเยยีม/ดี/

ผา่น 

   ๔) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบัดีเยยีม/ดี/ผา่น 

   ๕) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมปีละ ๑๒๐  

ชวัโมง และไดผ้ลการประเมิน “ผ” ทุกกิจกรรม 

 

หมวดที  ๔ การรายงานผลการเรียน 

  ขอ้ ๑๘   ให้รายงานผลการเรียน เพือแจง้ผลการเรียนรู้และพฒันาการในดา้นต่างๆ ซึง

เป็นความกา้วหนา้ของผูเ้รียนใหผู้เ้รียน ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูป้กครอง และผูเ้กียวขอ้งทราบอยา่ง

นอ้ยภาคเรียนละ ๑ ครัง  เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุง แกไ้ขและส่งเสริมพฒันาการเรียน

ของผูเ้รียนให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทังใช้เป็นข้อมูลสําหรับออก

เอกสารหลกัฐานการศึกษา การตรวจสอบ ยืนยนั รับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของ

ผูเ้รียน   

    

 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๒๖ 

 ๑.  จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน 

     ๑.๑  เพือแจง้ใหผู้เ้รียน  ผูเ้กียวขอ้งทราบความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 

     ๑.๒  เพือใหผู้เ้รียน  ผูเ้กียวขอ้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุง แกไ้ข  ส่งเสริม

และพฒันาการเรียนของผูเ้รียน   

     ๑.๓  เพือใหผู้เ้รียน  ผูเ้กียวขอ้งใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนการเรียน  กาํหนด 

แนวทางการศึกษาและการเลือกอาชีพ 

     ๑.๔  เพือเป็นขอ้มลูใหผู้ที้มีหนา้เกียวขอ้ง ใชด้าํเนินการออกเอกสารหลกัฐาน 

การศึกษา  ตรวจสอบและรับรองผลการเรียน หรือวุฒิทางการศึกษาของผูเ้รียน 

     ๑.๕  เพือเป็นขอ้มลูสาํหรับสถานศึกษา  เขตพืนทีการศึกษาและหน่วยงาน 

ตน้สงักดัใชป้ระกอบในการกาํหนดนโยบาย วางแผนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา   

   ๒.  ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน 

     ๒.๑  ข้อมูลระดับชัน เ รียน  ประกอบด้วย   ผลการประเมินความรู้  

ความสามารถ  พฤติกรรมการเรียน  ความประพฤติและผลงานในการเรียนของผูเ้รียน  เป็นขอ้มูล

สําหรับรายงานให้ผูมี้ ส่วนเกียวข้อง ได้แก่ ผู ้เรียน ผู ้สอนและผูป้กครอง ได้รับทราบ

ความกา้วหนา้  ความสาํเร็จในการเรียนของผูเ้รียนเพือนาํไปใชใ้นการวางแผนกาํหนดเป้าหมาย

และวิธีการในการพฒันาผูเ้รียน   

     ๒.๒  ขอ้มูลระดบัสถานศึกษา  ประกอบด้วย  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ

ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ผล

การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายปี/รายภาค  

ผลการประเมินความกา้วหน้าใน การเรียนรู้รายปี/รายภาคโดยรวมของสถานศึกษา  เพือใชเ้ป็น

ขอ้มลูและสารสนเทศในการพฒันาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเ้รียน  ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ตวัชีวดั  การตดัสิน  การเลือนชนัและการซ่อมเสริมผูเ้รียนทีมีขอ้บกพร่อง

ใหผ้า่นระดบัชนัและเป็นขอ้มลูในการออกเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

     ๒.๓  ขอ้มูลการประเมินคุณภาพระดบัเขตพืนทีการศึกษา  ไดแ้ก่  ผลการ

ประเมินคุณภาพ  ของผูเ้รียนดว้ยแบบประเมินทีสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาจดัทาํขึนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สาํคญัในระดบัชนัทีนอกเหนือจากการประเมินคุณภาพระดบัชาติ  เป็นขอ้มูลที

ผูเ้กียวข้องใช้วางแผนและดาํเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพืนที

การศึกษาเพือใหเ้กิดการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผูเ้รียนและสถานศึกษา 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๒๗

     ๒.๔  ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ  ได้แก่  ผลการประเมิน

คุณภาพของผูเ้รียนดว้ยแบบประเมินทีเป็นมาตรฐานระดบัชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีสาํคญัในชนั

ประถมศึกษา 

ปีที ๓ ประถมศึกษาปีที ๖ มธัยมศึกษาปีที ๓ ซึงดาํเนินการโดยหน่วยงานระดบัชาติ   เป็น

ข้อมูลทีผูเ้กียวข้องใช้วางแผนและดาํเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาในส่วนทีเกียวข้อง  

เพือใหเ้กิดการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผูเ้รียน  สถานศึกษา  ทอ้งถิน  เขต

พืนทีการศึกษาและประเทศชาติ  รวมทงันาํไปรายงานในเอกสารหลกัฐานการศึกษาของผูเ้รียน   

     ๒.๕  ขอ้มลูพฒันาการของผูเ้รียนดา้นอืนๆ  ประกอบดว้ย  ขอ้มูลเกียวกบั

พฒันาการทาง ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรมต่าง ๆ  เป็นขอ้มูลส่วนหนึงของ

การแนะแนวและจดัระบบการดูแลช่วยเหลือเพือแจง้ใหผู้เ้รียน ผูส้อน ผูป้กครองและผูเ้กียวขอ้ง

ไดรั้บทราบขอ้มลู โดยผูมี้หนา้ทีรับผดิชอบแต่ละฝ่ายนาํไปใชป้รับปรุงแกไ้ขและพฒันาผูเ้รียน

ใหเ้กิดพฒันาการอยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม  รวมทงันาํไปจดัทาํเอกสารหลกัฐานแสดงพฒันาการ

ของผูเ้รียน 

   ๓.  ลกัษณะข้อมูลสําหรับการรายงาน 

     การรายงานผลการเรียน  สถานศึกษาสามารถเลือกลกัษณะข้อมูลสําหรับการ

รายงานได้หลายรูปแบบ ให้เหมาะสมกบัวิธีการรายงาน โดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพของการ

รายงานและการนาํขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ของผูรั้บรายงานแต่ละฝ่าย  ลกัษณะขอ้มูลมีรูปแบบ 

ดงันี 

     ๓.๑  รายงานเป็นตวัเลข  ตวัอกัษร  คาํ หรือขอ้ความทีเป็นตวัแทนระดบัความรู้   

ความสามารถของผูเ้รียนทีเกิดจากการประมวลผล  สรุปตัดสินขอ้มูลผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ไดแ้ก่ 

      ๑)  คะแนนทีไดก้บัคะแนนเต็ม 

      ๒)  คะแนนร้อยละ   

      ๓)  ระดบัผลการเรียน “๐ - ๔” (๘  ระดบั) 

      ๔)  ผลการประเมินคุณภาพ  “ดีเยยีม”   “ดี”   “ผา่น”     

      ๕)  ผลการตดัสินผา่นระดบัชนั  “ผา่น”   “ไม่ผา่น”   

     ๓.๒  รายงานโดยใชส้ถิติ  เป็นการรายงานจากขอ้มูลทีเป็นตวัเลข  ตวัอกัษร 

หรือข้อความให้เป็นภาพแผนภูมิหรือเส้นพัฒนากา ร  ซึงจะแสดงให้เห็นพัฒนาการ

ความกา้วหนา้ของผูเ้รียนว่าดีขึนหรือควรไดรั้บการพฒันาอยา่งไร  เมือเวลาเปลียนแปลงไป 

     ๓.๓  รายงานเป็นขอ้ความ  เป็นการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพทีผูป้ระเมิน 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๒๘

สังเกตพบ  เพือรายงานให้ทราบว่าผูเ้รียนมีความสามารถ  มีพฤติกรรม  ผลสัมฤทธิทางการ

เรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัและบุคลิกภาพอยา่งไร เช่น  

       ๑)  ผูเ้รียนมีความเชือมนัในตนเองสูง  ชอบแสดงความคิดเห็นและมี

เหตุผล 

       ๒) ผูเ้รียนสนใจอ่านเรืองต่างๆ หลากหลายประเภท  สามารถสรุป

ใจความของเรืองไดถ้กูตอ้งสมบูรณ์   

       ๓)  ผูเ้รียนมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นทีน่าพอใจ  แต่ควรมี 

การพฒันาดา้นการเขียน โดยไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองในการฝึกหรือส่งเสริมให้นักเรียน

มีทกัษะในการเขียนสูงขึน 

   ๔.  เป้าหมายการรายงาน 

     การดําเนินการจัดการศึกษา ประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่ายมาร่วมมือ

ประสานงานกนั  พฒันาผูเ้รียนทงัทางตรงและทางออ้ม  ให้มีความรู้ความสามารถ  คุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยม  อนัพึงประสงค์  โดยผูมี้ส่วนเกียวข้องควรได้รับการรายงานผลการ

ประเมินของผูเ้รียนเพือใชเ้ป็น 

ขอ้มลูในการดาํเนินงาน ดงันี 

กลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมูล 

ผูเ้รียน -  ปรับปรุง  แกไ้ขและพฒันาการเรียน  รวมทงัพฒันาร่างกาย  อารมณ์  

    สงัคม และพฤติกรรมต่างๆของตน 

-  วางแผนการเรียน  การเลือกแนวทางการศึกษา  และอาชีพในอนาคต 

-   แสดงผลการเรียน  ความรู้  ความสามารถ    และวุฒิการศึกษาของตน 

ผูส้อน -  วางแผนและดาํเนินการปรับปรุง  แกไ้ขและพฒันาผูเ้รียน 

-  ปรับปรุง  แกไ้ขและพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

ครูวดัผล -  ตรวจสอบความถกูตอ้งในการประเมินผลของผูส้อน/ผูเ้รียน 

-  พฒันาระบบ  ระเบียบและแนวทางการประเมินผลการเรียน 

นายทะเบียน -  จดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษา  

ครูแนะแนว -  ใหค้าํแนะนาํผูเ้รียนในดา้นต่างๆ 

คณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรและวิชาการ

ของสถานศึกษาและ

คณะกรรมการอืนๆ 

-  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบผลการเรียนของผูเ้รียน 

-  พฒันาแนวทางการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๒๙

กลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมูล 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา -  พิจารณาตดัสิน  และอนุมติัผลการเรียนของผูเ้รียน 

-  พฒันากระบวนการจดัการเรียนของสถานศึกษา 

-  วางแผนการบริหารจดัการศึกษาดา้นต่างๆ   

ผูป้กครอง -  รับทราบผลการเรียนและพฒันาการของผูเ้รียน 

-  ปรับปรุง  แกไ้ขและพฒันาการเรียนของผูเ้รียนรวมทงัการดูแล 

    สุขภาพ อนามยั  ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สงัคมและพฤติกรรมต่าง ๆ  

    ของผูเ้รียน 

-  พิจารณาวางแผนและส่งเสริมการเรียน  การเลือกแนวทางการศึกษา 

    และอาชีพในอนาคตของผูเ้รียน 

ฝ่ า ย /หน่ วยงานที มี

หน้าทีตรวจสอบรับรอง

ค ว า ม รู้ แ ล ะ วุ ฒิ

ก า ร ศึ ก ษ า /

สถานศึกษา 

-  ตรวจสอบ  และรับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผูเ้รียน 

-  เทียบระดบั/วุฒิการศึกษาของผูเ้รียน 

-  เทียบโอนผลการเรียน 

สํานักงานเขตพืนที

การศึกษา/หน่วยงาน

ตน้สงักดั 

-  ยกระดบัและพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพืนที 

    การศึกษา 

-  นิเทศ  ติดตาม  และใหค้วามช่วยเหลือการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

    ของสถานศึกษาทีมีผลการประเมินตาํกว่าค่าเฉลียของสาํนกังานเขตพืนที 

    การศึกษา 

   ๕.  วิธีการรายงาน 

     การรายงานผลการเรียนใหผู้เ้กียวขอ้งรับทราบ  สามารถดาํเนินการไดด้งันี 

     ๕.๑ การรายงานผลการเรียนในเอกสารหลกัฐานการศึกษา ไดแ้ก่ 

       ๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน   (ปพ.๑) 

      ๒) หลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (ปพ.๒) 

       ๓)  แบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) 

       ๔)  แบบรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล 

       ๕)  แบบบนัทึกผลการเรียนประจาํรายวิชา 

       ๖)  ระเบียนสะสม 

       ๗) ใบรับรองผลการเรียน 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๓๐

    ขอ้มลูจากแบบรายงาน สามารถใชอ้า้งอิง ตรวจสอบและรับรองผลการเรียนของ 

ผูเ้รียนได ้

   ๕.๒  การรายงานคุณภาพการศึกษาให้ผูเ้กียวขอ้งทราบ สามารถรายงานไดห้ลาย

วิธี เช่น 

         ๑)  รายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี 

       ๒)  วารสาร/จุลสารของสถานศึกษา 

       ๓)  จดหมายส่วนตวั 

       ๔)  การใหค้าํปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล  

       ๕)  การใหพ้บครูทีปรึกษาหรือการประชุมเครือข่ายผูป้กครอง 

       ๖)  การใหข้อ้มลูทาง  Internet  ผา่น  Website  ของสถานศึกษา 

     ๖.  การกาํหนดระยะเวลาในการรายงาน 

         ใหมี้การรายงานผลการเรียนภายใน ๒ สปัดาห์ หลงัการประเมินผลปลาย

ภาค หรือปลายปี เพือนาํขอ้มลูการรายงานไปใชใ้นการดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขและส่งเสริม

การเรียนของผูเ้รียนตามบทบาทหน้าทีของแต่ละฝ่าย  โดยยึดหลกัการรายงานให้เร็วทีสุด

ภายหลงัการประเมินผลแต่ละครัง  เพือใหก้ารรายงานเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการ

นาํไปใชสู้งสุด 

 

หมวดที ๕ เอกสารหลกัฐานการศึกษา 

ขอ้ ๑๙  ใหมี้การจดัหาและจดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษา  ดงัต่อไปนี 

  ๑๙.๑  เอกสารหลกัฐานการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด ประกอบดว้ย 

  เป็นเอกสารทีกระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบงัคบัแบบ เพือใชเ้ป็น 

หลกัฐานสาํหรับการตรวจสอบ ยนืยนั และรับรองผลการเรียนของผูเ้รียน สถานศึกษาตอ้งใช ้

แบบพิมพข์องกระทรวงศึกษาธิการและดาํเนินการจดัทาํตามทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดไว ้

ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั ไดแ้ก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ประกาศนียบตัร (ปพ.๒) 

และแบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

  ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 

  เป็นเอกสารสาํหรับบนัทึกขอ้มลูผลการเรียนของผูเ้รียนตามหลกัสูตร 

แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ไดแ้ก่ ผลการเรียนตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์และผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษาจะตอ้งจดัทาํและออกเอกสารนี



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๓๑

ใหผู้เ้รียนเป็นรายบุคคล เมือผูเ้รียนจบการศึกษาแต่ละระดบัหรือเมือผูเ้รียนออกจากสถานศึกษา

ในทุกกรณี เพือใชแ้สดงผลการเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 

๒๕๕๑ 

 ๒. ประกาศนียบตัร (ปพ.๒) 

  เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาทีมอบใหแ้ก่ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั

และผูส้าํเร็จการศึกษาขันพืนฐานตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 

๒๕๕๑ เพือรับรองศกัดิและสิทธิของผูส้าํเร็จการศึกษาตามวุฒิแห่งประกาศนียบตัรนนั 

 ๓.  แบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

  เป็นเอกสารสาํหรับอนุมติัการจบการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขันพืนฐานของผูเ้รียนในแต่ละรุ่นการศึกษา โดยบันทึกรายชือและข้อมูลทาง

การศึกษาของผูจ้บการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ชนัประถมศึกษาปีที ๖) ใชเ้ป็นเอกสารสาํหรับ

ตดัสินและอนุมติัผลการเรียนให้ผูเ้รียนเป็นผูส้าํเร็จการศึกษา และใชใ้นการตรวจสอบยืนยนั 

และรับรองความสาํเร็จและวุฒิการศึกษาของผูส้าํเร็จการศึกษาแต่ละคนตลอดไป  

 ๑๙.๒  เอกสารหลกัฐานการศึกษาทีสถานศึกษากาํหนด 

 เป็นเอกสารทีสถานศึกษาจดัทาํขึนเพือบนัทึกพฒันาการ ผลการเรียนรู้ 

และข้อมูลสําคญัเกียวกับผูเ้รียน เช่น แบบบันทึกผลการเรียนประจาํรายวิชา แบบรายงาน

ประจาํตวันกัเรียน ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอืน ๆ ตามวตัถุประสงค์

ของการนาํเอกสารไปใช ้

 ๑.  แบบบนัทึกผลการเรียนประจาํรายวิชา 

  เป็นเอกสารทีสถานศึกษาจดัทาํขึนเพือให้ผูส้อนใชบ้นัทึกขอ้มูลการ

วดัและประเมินผลการเรียนตามแผนการจดัการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน และใช้

เป็นขอ้มลูในการพิจารณาตดัสินผลการเรียนแต่ละรายวิชา เอกสารนีควรจดัทาํเพือบนัทึกขอ้มลู

ของผูเ้รียนเป็นรายหอ้งเอกสารบนัทึกผลการเรียนประจาํรายวิชา นาํไปใชป้ระโยชน์ดงันี 

  ๑.๑ ใชเ้ป็นเอกสารเพือการดาํเนินงานของผูส้อนแต่ละคนในการวดั

และประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนแต่ละรายวิชา รายหอ้ง 

  ๑.๒ ใชเ้ป็นหลกัฐานสาํหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองขอ้มูล

เกียวกบัวิธีการและกระบวนการวดัและประเมินผลการเรียน 

  ๑.๓ เป็นเอกสารทีผูบ้ริหารสถานศึกษาใชใ้นการอนุมติัผลการเรียน

ประจาํภาคเรียน/ปีการศึกษา 

 ๒. แบบรายงานประจาํตวันกัเรียน 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๓๒

  เป็นเอกสารทีสถานศึกษาจดัทาํขึนเพือบนัทึกขอ้มลูการประเมินผล 

การเรียนรู้ และพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนแต่ละคนตามเกณฑก์ารตดัสินการผา่นระดบัชนั 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน รวมทงัขอ้มลูดา้นอืน ๆ  ของผูเ้รียนทงัทีบา้นและ 

โรงเรียน เป็นเอกสารรายบุคคล สาํหรับสือสารใหผู้ป้กครองของผูเ้รียนแต่ละคนไดรั้บทราบผล 

การเรียนและพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน และร่วมมือในการพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเนือง 

 ๓. ใบรับรองผลการเรียน 

  เป็นเอกสารทีสถานศึกษาจดัทาํขึนเพือรับรองสถานภาพความเป็น

ผูเ้รียนในสถานศึกษาทีกาํลงัศึกษาอยู่หรือรับรองผลการเรียน หรือวุฒิของผูเ้รียนเป็นการ

ชวัคราวตามทีผูเ้รียนร้องขอ ทงักรณีทีผูเ้รียนกาํลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียน  หรือเมือจบการศึกษา

ไปแลว้ แต่กาํลงัรอรับหลกัฐานการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นตน้  ใบรับรองผลการ

เรียนมีอายุการใช้งานชั วคราว โดยปกติประมาณ ๓๐ วนั ซึงผูเ้รียนสามารถนําไปใช้เป็น

หลกัฐานแสดงคุณสมบติัของผูเ้รียนในการสมคัรเขา้ศึกษาต่อ สมคัรเขา้ทาํงาน หรือเมือมีกรณี

อืนใดทีผูเ้รียนแสดงคุณสมบติัเกียวกบัวุฒิความรู้หรือสถานภาพการเป็นผูเ้รียนของตน 

 ๔. ระเบียนสะสม 

  เป็นเอกสารทีสถานศึกษาจัดทําขึนเพือบันทึกข้อมูลเกียวกับ

พฒันาการของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ เป็นรายบุคคลอยา่งต่อเนือง ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษา

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน ๑๒ ปี ระเบียนสะสมใหข้อ้มลูทีเป็นประโยชน์ใน

การแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผูเ้รียน การพฒันาปรับปรุงบุคลิกภาพ 

การปรับตวัของผูเ้รียนและผลการเรียน ตลอดจนรายงานกระบวนการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน

ระหว่างสถานศึกษากบับา้น และใชเ้ป็นหลกัฐานในการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้รียนตาม

ความเหมาะสม 

 ๑๙.๓  แนวปฏิบติัในการจดัทาํระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 

 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน

พืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลกัฐานแสดงผลการเรียนของผูเ้รียนทีเรียนหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานแต่ละระดับชนั โรงเรียนต้องออกระเบียนแสดงผลการเรียน

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานใหผู้เ้รียนทุกคนทีจบการศึกษาแต่ละระดบัชนัหรือเมือ

ออกจากสถานศึกษา โดยใชแ้บบพิมพที์กระทรวงศึกษาธิการจดัพิมพเ์ท่านนั 

  

 

 



                               ระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา                         ๓๓ 

 รูปแบบของระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 

 ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) จาํแนกเป็น ๓ แบบ คือ 

  ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน

พืนฐาน ระดบัประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป)  

  ๑.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน

พืนฐาน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ปพ.๑ : บ) 

  ๑.๓ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน

พืนฐาน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ) 

 ๒. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ทุกระดบัมี ๒ ลกัษณะ คือ 

  ๒.๑ แบบพิมพ์ปกติ มีลักษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ครบถ้วน 

สาํหรับใชก้รอกขอ้มลูดว้ยการเขียนหรือพิมพดี์ด 

  ๒.๒ แบบพิมพส์าํหรับพิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์ มีลกัษณะเป็นกระดาษ

ว่าง มีขอ้มลูเฉพาะชือเอกสารแต่ละระดบัและหมายเลขควบคุมเอกสารเท่านนั 

 การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ใหผู้เ้รียน ใหจ้ดัทาํดงันี 

 ๑. ใหจ้ดัทาํเอกสารคู่ฉบบัของเอกสารตน้ฉบบัขึน ๒ ฉบบั โดยใชว้ิธีการ 

ถ่ายสําเนาจากต้นฉบับ หรือนําแบบพิมพ์เอกสารทีใช้จัดทําต้นฉบับมาคัดลอกข้อมูลจาก

ตน้ฉบบัก็ได ้(กรณีนีใหน้าํเลขชุดที...........เลขที............ ของเอกสารตน้ฉบบัไปกรอกทีช่อง

หมายเหตุของเอกสารทีลอกใหม่ทงั ๒ ฉบบั โดยกรอกว่า เอกสารฉบบันีเป็นเอกสารคู่ฉบบั

ของเอกสารตน้ฉบบัชุดที...........เลขที...............) 

 ๒. ติดรูปถ่ายของผูเ้รียนขนาด ๓  ๔ ซม. ในช่องติดรูปถ่าย ให้นาย

ทะเบียนและผูบ้ริหารสถานศึกษาลงนามในเอกสารทีจดัทาํขึนใหม่ทงั ๒ ฉบบั พร้อมกบักรอก

วนัที เดือน พ.ศ. ทีลงนามในเอกสาร แลว้ประทบัตราโรงเรียน (สีแดงชาด) ทีรูปถ่ายของผูเ้รียน

และทีลายเซ็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนมอบเอกสารทีจดัทาํขึนใหผู้เ้รียน ๑ ฉบบั และ

เก็บรักษาไวเ้ป็นสาํเนารวมกบัตน้ฉบบัทีโรงเรียน ๑ ฉบบั 

 ผูเ้รียนทีไดรั้บเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ไปแลว้ เมือมี

ความจาํเป็นตอ้งขอฉบบัใหม่ ใหย้นืคาํขอร้องขอเอกสารฉบบัใหม่พร้อมดว้ยเหตุผลในการขอ

เอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหโ้รงเรียนดาํเนินการออกเอกสารใหม่จากตน้ฉบบัเดิมทีจดัทาํ

ไวต้ามวิธีขา้งตน้ และใหน้ายทะเบียนและผูบ้ริหารสถานศึกษาทีดาํรงตาํแหน่งขณะทีผูเ้รียนยืน

คาํร้องขอเอกสารเป็นผูล้งนามในเอกสารทีจดัทาํใหม่ทงั ๒ ฉบบั และสถานศึกษาตอ้งทาํบญัชี
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จ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน (ปพ.๑) ในทุกกรณี 

และบนัทึกในสมุดหมายเหตุรายวนัของสถานศึกษาทุกครังทีมีการออกเอกสาร  

 การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีสูญหายหรือเสียหาย 

 เนืองจากระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เป็นเอกสารหลกัฐานสาํคญัที 

กระทรวงศึกษาธิการจะตอ้งดาํเนินการควบคุม ดงันนั ถา้ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เกิด 

การสูญหายหรือเสียหาย จะตอ้งดาํเนินการสอบสวนและประกาศยกเลิกแบบพิมพที์สูญหาย

หรือเสียหาย พร้อมทงัแจง้ใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้งทราบ 

 กรณีที ๑ แบบพิมพ์เกิดการสูญหายทังเมือขณะทาํการขนส่ง หรือเก็บ

รักษาอยูที่โรงเรียน ควรดาํเนินการ ดงันี 

 ๑.  ผูท้าํใหเ้กิดการสูญหาย ไดแ้ก่ โรงเรียน สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา 

หรือหน่วยงานทีจัดส่ง แจ้งความเอกสารสูญหายต่อเจา้หน้าทีตาํรวจเพือลงบันทึกรายงาน

ประจาํวนัรับแจง้เอกสารหาย แลว้เก็บใบแจง้ความไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ๒. ทํารายงานแจ้งเรืองแบบพิมพ์ ปพ.๑ ฉบับทีสูญหาย (พร้อมแนบ

สาํเนาเอกสารลงบนัทึกรายงานประจาํวนัดว้ย) ต่อสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาทีสังกดัโดย

ด่วน 

 ๓. สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาดาํเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง แลว้ทาํ

รายงานเพือขอยกเลิกแบบพิมพ์พร้อมแนบร่างประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ ต่อผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา 

 ๔. ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาพิจารณาและลงนามใน

ประกาศยกเลิกแบบพิมพ ์เมือมีการลงนามเรียบร้อยแลว้ ให้สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา และ

โรงเรียนดาํเนินการแจ้งประกาศยกเลิก ถึงกระทรวงทุกกระทรวง และสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษา เพือแจง้หน่วยงานในสงักดัไม่ใหรั้บพิจารณาเอกสาร ปพ.๑ ทีถกูยกเลิกต่อไป 

 กรณีที ๒ แบบพิมพเ์กิดการเสียหายเนืองจากเขียนผดิพลาด สกปรก หรือ 

เกิดการชาํรุดเสียหายดว้ยเหตุอืนใดจนไม่อาจใชก้ารได ้ใหด้าํเนินการดงันี 

 ๑. โรงเรียนทีทาํใหเ้กิดการเสียหายทาํรายงานขอยกเลิกแบบพิมพ ์ปพ.๑ 

โดยระบุสาเหตุ เลขที และจาํนวนแบบพิมพที์เสียหาย เสนอต่อสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาตน้

สงักดั/ทีโรงเรียนตงัอยู ่

 ๒. สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการ

สอบสวน หากคณะกรรมการเห็นควรประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ ให้สํานักงานเขตพืนที
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การศึกษาทาํรายงานขอยกเลิกแบบพิมพ ์ปพ.๑ ฉบบัทีเสียหายต่อผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษา พร้อมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพเ์พือใหล้งนาม 

 ๓. เมือผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาลงนามในประกาศ

ยกเลิกแบบพิมพ์เรียบร้อยแลว้ ให้สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา/โรงเรียน ดาํเนินการแจ้ง

ประกาศยกเลิกถึง 

กระทรวงทุกกระทรวง และสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาทุกเขต เพือแจ้งหน่วยงาน /

สถานศึกษาในสงักดัไม่ใหรั้บพิจารณาระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ทีถกูยกเลิกต่อไป 

 แบบพิมพที์มีความเสียหายเพียงเล็กน้อย ห้ามลบหรือขูด ถา้เขียนผิดให้

ขีดฆ่า แลว้เขียนขอ้ความทีถูกตอ้งไวแ้ละให้นายทะเบียนลงนามกาํกบั อาจไม่ตอ้งประกาศ

ยกเลิก ทงันี ขึนอยูก่บัดุลยพินิจของสถานศึกษา 

หมวด ๖ การเทียบโอนผลการเรียน 

 ขอ้ ๒๐ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนทีเรียนรู้จากสถานศึกษาไดใ้น

กรณีต่างๆ ไดแ้ก่  การยา้ยสถานศึกษา  การเปลียนรูปแบบการศึกษา  การยา้ยหลกัสูตร  การละ

ทิงการศึกษาและขอกลบัเขา้รับการศึกษาต่อ  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเขา้ศึกษาต่อใน

ประเทศ   

 ขอ้ ๒๑ ใหส้ามารถเทียบโอนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อืนๆ  

เช่น  สถานประกอบการ  สถาบันทางศาสนา  สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ  การศึกษาโดย

ครอบครัว    

 ขอ้ ๒๒ การเทียบโอนผลการเรียนให้ดาํเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือ

ตน้ภาคเรียนแรก   ทังนีนักเรียนทีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนือง  ใน

สถานศึกษาทีรับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาทีรับการเทียบโอนควร

กาํหนดรายวิชา  จาํนวนหน่วยกิตทีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

 ขอ้ ๒๓  การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถดาํเนินการไดด้งันี 

   ๒๓.๑  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึงจะให้ข้อมูลทีแสดงความรู้  

ความสามารถของนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ  

   ๒๓.๒  พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัจริง การทดสอบ การ

สมัภาษณ์  เป็นตน้ 

   ๒๓.๓  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบติัจริง 
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   ๒๓.๔  ในกรณีมีเหตุผลจาํเป็นระหว่างเรียน  นกัเรียนสามารถแจง้ความจาํนงขอไป

ศึกษาบางรายวิชาในสถานศึกษา/สถานประกอบการอืน  แลว้นาํมาเทียบโอนได ้ โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 

 ขอ้ ๒๔  การเทียบโอนผลการเรียนใหด้าํเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบ

โอนจาํนวนไม่นอ้ยกว่า ๓ คน แต่ไม่ควรเกิน ๕ คน  การเทียบโอนใหด้าํเนินการดงันี 

   ๒๔.๑ กรณีผูข้อเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลกัสูตรอืน  ใหน้าํรายวิชา หรือ 

หน่วยกิตทีมีตวัชีวดั/มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั/จุดประสงค์/เนือหาทีสอดคลอ้ง

กันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรทีรับเทียบโอน 

   ๒๔.๒  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์  ใหพิ้จารณาจากเอกสาร 

หลกัฐาน (ถา้มี)  โดยใหมี้การประเมินดว้ยเครืองมือทีหลากหลายและให้ระดบัผลให้สอดคลอ้ง

กบัหลกัสูตรทีรับเทียบโอน 

   ๒๔.๓  กรณีการเทียบโอนทีนักเรียนเข้าโครงการแลกเปลียนต่างประเทศ ให้

ดาํเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรืองหลกัการและแนวปฏิบติัการเทียบชนัการศึกษา

สาํหรับนกัเรียนทีเขา้ร่วมโครงการแลกเปลียน 

   ทั ง นี วิ ธี ก า ร เ ที ย บ โ อ น ผ ล ก า ร เ รี ย น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการและ แนวปฏิบติัทีเกียวขอ้ง 
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