แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
องคประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดจุดหมาย สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และมาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการ
พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวติ ที่ดี และมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับ
โลก กําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วดั ที่กําหนดในสาระการเรียนรู 8 กลุม
สาระ มีความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคและเขารวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
แผนภูมิแสดงความสัมพันธขององคประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู

การเรียนรู 8 กลุมสาระ

การอาน คิดวิเคราะห
และเขียน

คุณภาพผูเรียน

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

1. การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู
ผูสอนประเมินผลการเรียนรูเปนรายวิชาตามตัวชีว้ ดั ในรายวิชาพืน้ ฐาน และตามผลการเรียนรูใน
รายวิชาเพิ่มเติม ตามที่กําหนดในหนวยการเรียนรู ผูสอนใชวิธีการที่หลากหลายจากแหลงขอมูลหลาย ๆ
แหลง เพื่อใหไดผลการประเมินที่สะทอนความรูความสามารถที่แทจริงของผูเรียน โดยวัดและประเมิน
การเรียนรูอยางตอเนื่องไปพรอมกับการจัดการเรียนการสอน สังเกตพัฒนาการและความประพฤติของ
ผูเรียน สังเกตพฤติดรรมของผูเรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม ผูสอนควรเนนการ
ประเมินตามสภาพจริง เชน การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน หรือการประเมิน
จากแฟมสะสมงาน ฯลฯ ควบคูไปกับการใชการทดสอบแบบตาง ๆ อยางสมดุล ตองใหความสําคัญกับ
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การประเมินระหวางเรียนมากกวาการประเมินปลายป / ปลายภาค และใชเปนขอมูลเพื่อประเมินการ
เลื่อน ชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับตาง ๆ
แผนภูมิ แสดงการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามรายกลุมสาระการเรียนรู

กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ

กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ดวยวิธีการที่หลากหลาย
บูรณาการในการเรียนการสอน

กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ

2. การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนการประเมินศักยภาพของผูเรียนในการอาน
หนั งสื อ เอกสารและสื่ อต าง ๆ เพื่ อ หาความรู เพิ่ ม พูน ประสบการณ ความสุ น ทรี ย แ ละประยุ ก ต ใ ช
แลวนําเนื้อหาสาระที่อานมาคิดวิเคราะห นําไปสูการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห สรางสรรค
การแกปญหาในเรื่องตาง ๆ และถายทอดความคิดนั้นดวยการเขียนที่มีสํานวนภาษาถูกตอง มีเหตุผลและ
ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอ สามารถสรางความเขาใจแกผูอานไดอยางชัดเจนตามระดับความสามารถ
ในแตละระดับชั้น
กรณีผูเรี ยนมีความบกพรองในกระบวนการดานการเห็นหรือที่เกี่ยวของทําใหเปน อุปสรรค
ตอการอาน สถานศึกษาสามารถปรับวิธีการประเมินใหเหมาะสมกับผูเรียนกลุมเปาหมายนั้น
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การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน สถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่องและสรุปผล
เปนรายป / รายภาค เพื่อวินิจฉัยและใชเปนขอมูลในการพัฒนาผูเรียนและประเมินการเลื่อนชั้น ตลอดจน
การจบการศึกษาระดับตาง ๆ
แผนภูมิแสดงการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

อาน ( รับสาร )

หนังสือ เอกสาร โทรทัศน อินเตอรเน็ต สื่อตาง ๆ แลวสรุป
เปนความรูความเขาใจของตนเอง

คิดวิเคราะห

วิเคราะห สังเคราะห หาเหตุผล แกปญหา และสรางสรรค

เขียน ( สื่อความ )

ถายทอดความรู ความคิด สื่อสารใหผูอื่นเขาใจ

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนการประเมินคุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นกับ
ผูเรียนอันเปนคุณลักษณะที่สังคมตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึก สามารถอยู
ร ว มกั บ ผู อื่ น ในสั ง คมได อ ย า งมี ค วามสุ ข ทั้ ง ในฐานะพลเมื อ งไทยและพลโลก หลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 คุณลักษณะ ในการประเมิน
ใหประเมินแตละคุณลักษณะ แลวรวบรวมผลการประเมินจากผูประเมินทุกฝายและแหลงขอมูลหลาย
แหลงเพื่อใหไดขอมูลนํามาสูสรุปผลเปนรายป / รายภาค และใชเปนขอมูลเพื่อประเมินการเลื่อนชั้นและ
การจบการศึกษาระดับตาง ๆ
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แผนภูมิแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
มีจิตสาธารณะ

รักชาติ ศาสน
กษัตริย

รักความเปนไทย
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ซื่อสัตยสุจริต

มุงมั่นในการทํางาน

มีวินัย
อยูอยางพอเพียง

ใฝเรียนรู

4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียน และ
เวลาในการเขารวมกิจกรรมตามเกณฑที่กําหนดไวในแตละกิจกรรม และใชเปนขอมูลประเมินเลื่อน
ชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับตาง ๆ
แผนภูมิ แสดงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
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- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูบําเพ็ญประโยชน
นักศึกษาวิชาการ
- ชุมนุม / ชมรม

เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู
1. ระดับประถมศึกษา
1.1 การตัดสินผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดหลั กเกณฑ
การวัดและประเมินผล การเรียนรู เพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ดังนี้
1. ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
2. ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชีว้ ัดและผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
3. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
4. ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดในการ
อานคิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1.2 การใหระดับผลการเรียน
การตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถใหระดับผลการเรียน หรือ
ระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนเปนระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบรอยละ และระบบที่ใช
สําคัญสะทอนมาตรฐาน
การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใชระบบผานและไมผาน โดยกําหนด
เกณฑการตัดสินผานแตละรายวิชาที่รอยละ 50 จากนั้นจึงใหระดับผลการเรียนที่ผานเปนระบบตาง
ๆ ตามที่สถานศึกษากําหนด ไดแก ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบรอยละ และระบบที่ใชสําคัญ
สะทอนมาตรฐาน
การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้นใหผลการ
ประเมินเปนผานและไมผาน กรณีที่ผานใหระดับผลการประเมินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน
1. ในการสรุป ผลการประเมิ น การอ าน คิด วิเ คราะห และเขีย น เพื่อ การเลื่ อ นชั้ น และจบ
การศึกษากําหนดเกณฑ การตัดสินเปน 4 ระดับ และความหมายของแตละระดับ ดังนี้
ระดับ 3 (90 – 100) ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน เพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษาที่มีผลคุณภาพดีเลิศ
อยูเสมอ
ระดับ 2 (70 – 89) ดี หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห
และเขียนที่มคี ุณภาพเปนทีย่ อมรับ
ระดับ 1 (50 – 69) พอใช หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห
และเขียนที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับแตยังมีขอบกพรอง
บางประการ
ระดับ 0 (0 – 49) ไมผาน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห
และเขียนหรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรอง
ตองไดรับการปรับปรุง แกไขหลายประการ
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2. ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเลื่อนชั้น
และการศึกษาเกณฑการตัดสินเปน 4 ระดับ และความหมายของแตละดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง ผูเรียนปฏิบัติตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนําไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อ
ประโยชนสขุ ของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับ
ดีเยีย่ มจํานวน 5 – 8 คุณลักษณะ และไมมคี ุณลักษณะใดไดผลการประเมิน
ต่ํากวาระดับดี
ดี
หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของ
สังคม โดยพิจารณาจาก
1. ได ผ ลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ยี่ ย ม จํ า นวน 1 – 4 คุ ณ ลั ก ษณะและไม มี
คุณลักษณะใดได ผลการประเมินต่ํากวาระดับดี หรือ
คุ ณ ลั ก ษณะ และไม มี
2. ได ผ ลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ยี่ ย ม จํ า นวน 4
คุณลักษณะใดได ผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน หรือ
3. ไดผลการประเมินระดับดี 5 - 8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน
ผาน
หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากําหนดโดยพิจารณา
1. จากได ผ ลการประเมิ น ระดั บ ผ า น จํ า นวน 5 – 8 คุ ณ ลั ก ษณะ และไม มี
คุณลักษณะใดได ผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน หรือ
2. ไดผลการประเมินระดับดี จํานวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด
ได ผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน
ไมผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไมครบตามกฏเกณฑและเงื่อนไขทีสถานศึกษากําหนด
โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไมผานตั่งแต 1 คุณลักษณะ
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและ
ผลของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด และใหผลการประเมินเปนผานไมผาน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี 3 ลักษณะ คือ
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบดวย
1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน โดยผูเรียนเลือกอยางใด
อยางหนึ่ง 1 กิจกรรม
2. กิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก 1 กิจกรรม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสารธารณประโยชนใหใชตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้
“ ผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตาม
เกณฑที่สถานศึกษากําหนด
“มผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน
ไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
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ระดับประถมศึกษาปที่ 1 -6 รวม 6 ป จํานวน 60 ชั่วโมง
ในกรณีที่ผูเรียนไดผลของกิจกรรมเปน “มผ” สถานศึกษาตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรม
ในสวนที่ผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดทาํ จนครบถวน แลวจึงเปลีย่ นผลจาก “มผ” เปน “ผ” ได ทั้งนี้
ตอง ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสยั ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา
1.3 การเลื่อนชั้น
เมื่อสิ้นปการศึกษา ผูเรียนจะไดรับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑดังตอไปนี้
1. ผูเรียนมีเวลาเรียนตลอดปการศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
2. ผูเรียนมีผลการประเมินผานทุกกรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม
3. ผู เ รี ย นมีผลการประเมิน การอ า น คิ ด วิ เ คราะห และเขี ย น คุณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค
สมรรถนะ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
ทั้งนี้ ถาผูเรียนมีขอบกพรองเพียงเล็กนอย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวาสามารถ
พัฒนาและสอนซอมเสริมได ใหอยูในดุลยพินิจตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
1.4 การเรียนซ้ําชั้น
ผูเรียนที่ไมผานรายวิชาจํานวนมากและมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นที่
สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชั้นได ทั้งนี้ใหคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรู
ความสามารถของผูเรียน เปนสําคัญ
ผูเรียนที่ไมมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑการเลื่อนชั้น สถานศึกษาควรใหเรียนซ้ําชั้นทั้งนี้ สถานศึกษา
อาจใชดุลยพินจิ ใหเลื่อนชัน้ ได หากพิจารณาวาผูเรียนมีคณ
ุ สมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 อันเนื่องจากสาเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัย แตมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑการเลื่อนชั้นในขออื่น ๆ ครบถวน
2. ผู เ รี ย นมี ผ ลการประเมิ น ผ า นมาตรฐานการเรี ย นรู แ ละตั ว ชี้ วั ด ไม ถึ ง เกณฑ ตามที่
สถานศึกษากําหนดในแตละรายวิชา แตเห็นวาสามารถสอนซอมเสริมไดในปการศึกษา
นั้น และมีคุณสมบัติตามเกณฑการเลื่อนชั้นในขออื่น ๆ ครบถวน
3. ผู เ รี ย นมี ผ ลการประเมิ น รายวิ ช าในกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภาษาไทย คณิ ต ศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอยูในระดับผาน
กอนที่จะใหผูเรียนซ้ําชั้น สถานศึกษาควรแจงใหผูปกครองและผูเรียนทราบเหตุผลของการ
เรียนซ้ําชั้น
1.5 การสอนซอมเสริม
การสอนซอมเสริ ม เปนการสอนเพื่ อแกไขขอบกพรอง กรณีที่ผูเ รียนมีความรู ทั กษะ
กระบวนการ หรือเจตคติ / คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด สถานศึกษาตองจัด
สอนซอมเสริมเปนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนปกติ เพื่อพัฒนาใหผูเรียนสามารถบรรลุตาม
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มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่กําหนดไว เปนการใหโอกาสแกผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนา โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายและตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
1.6 เกณฑการจบระดับประถมศึกษา
1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพืน้ ฐานและรายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติม ตามโครงสรางเวลาเรียนที่หลักสูตร
แกน กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
2. ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผานเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด
3. ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
4. ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
5. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
2. ระดับมัธยมศึกษา
2.1 การตัดสินผลการเรียน
1. ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวารอยละ 80
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
2. ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
3. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
4. ผูเรียนตองไดรับการประเมินผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดในการ
อานคิดวิเคราะห และเขียน สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
การตัดสินผลการเรียน ตัดสินเปนรายวิชา โดยใชผลการประเมินระหวางภาคและ
ปลายภาคตามสัดสวนที่สถานศึกษากําหนด ทุกรายวิชาตองไดรับการตัดสินและใหระดับผล
การเรียน ทั้งนี้ ผูเรียนตองผานทุกรายวิชาพื้นฐาน
2.2 การใหระดับผลการเรียน
การตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใชตัวเลขแสดง
ระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับ
การตั ดสินผลการเรียนในระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานใชระบบผานไมผาน โดยกํ าหนด
เกณฑ ก ารจั ด สิ น ผ า นแต ล ะวิ ช าที่ ร อ ยละ 50 จากนั้ น จึ ง ให ร ะดั บ ผลการเรี ย นที ผ า น สํ า หรั บ ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย ใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับ แนวการใหระดับผล
การเรียน 8 ระดับ และความหมายของแตละระดับแสดงในตารางดังนี้
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ระดับผลการเรียน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

ความหมาย
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
คอนขางดี
ปานกลาง
พอใช
ผานเกณฑขั้นต่ํา
ต่ํากวาเกณฑ

ชองคะแนนเปนรอยละ
80 - 100
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
50 – 54
0 - 49

ในกรณีที่ไมสามารถใหระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับไดใหใชตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผลการ
เรียนดังนี้
“ มส” หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผูเรียนมีเวลาเรียนไม
ถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนในแตละรายวิชา และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน
“ ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมได เนื่องจากผูเรียนไมมีขอมูลผลการ
เรียนรายวิชานัน้ ครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลระหวางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงานที่มอบหมาย
ใหทํา ซึ่งงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหประเมินผลการเรียน
ไมได การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนนั้ ใหระดับผลการ
ประเมินเปนผานและไมผาน กรณีที่ผานใหระดับผลการประเมินเปนดีเยีย่ ม ดี และผาน
1. ในการสรุปผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา
กําหนดเกณฑการตัดสินเปน 4 ระดับ และความหมายของแตละระดับ ดังนี้
ระดับ 3 (90 – 100) ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน
คิดวิเคราะห และ เขียนที่มีคณ
ุ ภาพดีเลิศอยูเ สมอ
ระดับ 2 (70 – 89) ดี
หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน
คิดวิเคราะห และเขียนที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ
ระดับ 1 (50 – 69) ผาน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน
คิดวิเคราะห และ เขียนที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
แตยังมีขอบกพรองบางประการ
ระดับ 0 (0 – 49) ไมผาน หมายถึง ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน
คิดวิเคราะห และ เขียนและเขียนหรือ ถามีผลงาน
ผลงานนั้นยังมีขอบกพรอง ที่ตองไดรับการปรับปรุง
แกไขหลาย ประการ
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2. ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเลื่อนชั้น
และจบการศึกษากําหนดเกณฑการตัดสินเปน 4 ระดับ และความหมายของแตละระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง ผูเรียนปฏิบัติตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนําไปใชในชีวิตประจําวัน
เพื่อประโยชน สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการ ประเมิน
ระดับดีเยี่ยม จํานวน 5 – 8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด ไดผล
การประเมินต่ํากวาระดับดี
ดี
หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของ
สังคม โดยพิจารณาจาก
1. ไดผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม จํานวน 1 – 4 คุณลักษณะ และไมมี
คุณลักษณะใดได ผลการประเมินต่ํากวาระดับดี หรือ
2. ไดผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม จํานวน 4 คุณลักษณะ และไมมี
คุณลักษณะใดไดผล การประเมินต่ํากวาระดับผาน หรือ
3. ไดผลการประเมินระดับดี 5 - 8 คุณลักษณะ และไมมคี ุณลักษณะ
ใดไดผลการประเมินการประเมินต่ํากวาระดับผาน
ผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฏเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากําหนด
โดยพิจารณาจาก
1. ไดผลการประเมินระดับผาน จํานวน 5 – 8 คุณลักษณะ และไมมี
คุณลักษณะใดไดผล การ ประเมินต่ํากวาระดับผาน หรือ
2. ไดผลการประเมินระดับดี จํานวน 4 คุณลักษณะ และไมมี
คุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน
ไมผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไมครบตามกฏเกณฑและเงื่อนไขทีสถานศึกษา
กําหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไมผานตั้งแต 1 คุณลักษณะ
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม
และผลงานของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด และใหผลการประเมินเปนผานและไมผาน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี 3 ลักษณะ คือ
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบดวย
1.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษา
วิชาทหารโดยผูเรียนเลือกอยางใดอยางหนึ่ง
1.2 กิจกรรมชุมนุมหรือชมรมผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจะตองเขารวม
กิจกรรม ทั้งขอ (1) และ (2) สําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถเลือกเขารวม กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในขอ (1) หรือ (2)
3. กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและสาธารณประโยชน ให ใ ช ตั ว อั ก ษรแสดงผลการ
ประเมิน ดังนี้
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“ผ”

หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมและมี ผลงาน ตามเกณฑ
ที่สถานศึกษากําหนด
“มผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมและมี ผลงานไมเปนไปตามเกณฑ
ที่สถานศึกษากําหนด
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 รวม 3 ป จํานวน 45 ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 รวม 3 ป จํานวน 60 ชั่วโมง
2.3 การเปลี่ยนผลการเรียน
2.3.1 การเปลี่ยนผลการเรียน”0”
สถานศึกษาจัดใหมีการสอนซอมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดที่ผูเรียนสอบไมผาน
กอนแลวจึงสอบแกตัว ถาผูเรียนไมดําเนินการสอบแกตัวตามระยะเวลาที่สถานศึกษาที่จะพิจารณาขยาย
เวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียน สําหรับภาคเรียนที่ 2 ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น
ถ า สอบแก ตั ว แล ว ยั ง ได ร ะดั บ ผลการเรี ย น “0” อี ก ให ถ านศึ ก ษาแต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผูเรียน โดยปฏิบัติดังนี้
1. ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน ใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น
2. ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติม ใหเรียนซ้ําหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ทั้งนี้ ใหอยู
ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวาเรียนแทน
รายวิชาใด
2.3.2 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
การเปลี่ยนผลการเรียน “ ร” ใหดําเนินการดังนี้
ใหผูเรียนดําเนินการแกไข “ ร” ตามสาเหตุ เมื่อผูเรียนแกไขปญหาเสร็จแลวใหไดระดับผล
การเรียนตามปกติ ( ตั้งแต 0 – 4 ) ถาผูเรียนไมดําเนินการแกไข “ ร” กรณีที่สงงานไมครบ แตมีผลการ
ประเมินระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียนใหผูสอนนําขอมูลที่มีอยูตัดสินผลการเรียน ยกเวนมีเหตุ
สุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก “ ร” ออกไปอีกไมเกิน 1 ภาคเรียน
สําหรับภาคเรียนที่ 2 ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหเรียนซ้ํา
หากผลการเรียนเปน “0” ใหดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑ
2.3.3 การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 แตมีเวลาเรียนไมนอยกวา
รอยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ใหสถานศึกษาจัดใหเรียนเพิ่มเติมโดยใชชั่วโมงสอนซอมเสริม
หรือใชเวลาวาง หรือใชวันหยุด หรือมอบหมายงานใหทํา จนมีเวลาเรียนครบตามที่กําหนดไวสําหรับ
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รายวิชานั้น แลวจึงใหวัดผลปลายภาคเปนกรณีพิเศษผลการแก “มส” ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “1”
การแก “มส” กรณีนี้ใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น ถา ผูเรียนไมมาดําเนินการแก “มส” ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวนี้ใหเรียนซ้ํา ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลา
การแก “มส” ออกไปอีกไมเกิน 1 ภาคเรียน แตเมื่อพนกําหนดนี้แลว ใหปฏิบัติดังนี้
1.1 ถาเปนรายวิชาพื้นฐานใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น
1.2 ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติมใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา ใหเรียนซ้ําหรือเปลี่ยน
รายวิชาใหม
2. กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 60 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด ใหสถานศึกษาดําเนินการดังนี้
2.1 ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน ใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น
2.2 ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติม ใหอยูใ นดุลยพินิจของสถานศึกษา ใหเรียนซ้ําหรือเปลี่ยน
รายวิชาใหม ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผล
การเรียนวาเรียนแทนรายวิชาใด
การเรียนซ้ํารายวิชา ผูเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริมและสอบแกตัว แลวไมผานเกณฑการ
ประเมินใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดใหเรียนซ้ําในชวงใด
ชวงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นวาเหมาะสม เชน พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงวางหลังเลิกเรียน ภาคฤดูรอน เปน
ตน
ในกรณีภาคเรียนที่ 2 หากผูเรียนยังมีผลการเรียน “ 0” , “ร” , “มส” ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น
กอนเปดเรียนปการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนเพื่อแกไขผลการ
เรียนของผูเรียนได ทั้งนี้หากสถานศึกษาใดไมสามารถดําเนินการเปดสอนภาคฤดูรอนได ใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา / ตนสังกัดเปนผูพิจารณาประสานงานใหมีการดําเนินการเรียนการสอนในภาคฤดู
รอนเพื่อแกไขผลการเรียนของผูเรียน
2.3.4 การเปลี่ยนผล “มผ”
กรณีที่ผูเรียนไดผล “มผ” สถานศึกษาตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรมในสวนที่ผูเรียน
ไมไดเขารวมหรือไมไดทําจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เปน “ผ” ได ทั้งนี้ ดําเนินการใหเสร็จ
สิ้นภายในภาคเรียนนั้น ๆ ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลา
ออกไปอีกไมเกิน 1 ภาคเรียน สําหรับภาคเรียนที่ 2 ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น
2.4 การเลื่อนชั้น
เมื่อสิ้นปการศึกษา ผูเรียนจะไดรับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ ดังตอไปนี้
2.4.1 รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไดรับการตัดสินผลการเรียนผานตามเกณฑ
ที่สถานศึกษา
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2.4.2 ผู เ รีย นต องได รับ การประเมิน และมี ผลการประเมิน ผ า นตามเกณฑ ที่สถานศึก ษา
กําหนดในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะ
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.4.3 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นควรไดไมต่ํากวา 1.00
ทั้งนี้ รายวิชาใดที่ไมผานเกณฑการประเมิน สถานศึกษาสามารถซอมเสริมผูเรียนให
ไดรับ การแกไขในภาคเรียนถัดไป สําหรับภาคเรียนที่ 2 ตองดําเนินการใหเสร็จ สิ้นภายในปการศึกษา
นั้น
2.5 การสอนซอมเสริม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหสถานศึกษา จัดสอน
ซอมเสริ ม เพื่อพั ฒนาการเรี ยนรูของผูเ รียนเต็มศักยภาพ การสอนซอมเสริม เปนการสอนเพื่ อแกไ ข
ขอบกพรอง กรณีที่ ผูเรียน มีความรูทักษะกระบวนการหรือเจตคติ/คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด สถานศึกษาตองจัดสอนซอมเสริมเปนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ
เพื่อพัฒนาใหผูเรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัดที่กําหนดไว เปนการใหโอกาสแก
ผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายและตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคล
การสอนซอมเสริมสามารถดําเนินการไดในกรณี ดังตอไปนี้
1. ผูเรียนมีความรู / ทักษะพื้นฐานไมเพียงพอที่จะศึกษาในแตละรายวิชานั้น ควรจัดการสอนซอม
เสริมปรับความรู / ทักษะพื้นฐาน
2. ผูเรียนไมสามารถแสดงความรู ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ / คุณลักษณะที่กําหนดไวตาม
มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหวางเรียน
3. ผูเรียนที่ไดระดับผลการเรียน “0” ใหจัดการสอนซอมเสริมกอนสอบแกตัว
4. กรณีผูเรียนมีผลการเรียนไมผาน สามารถจัดสอนซอมเสริมในภาคฤดูรอนเพื่อแกไขผลการเรียน
ทั้งนี้ใหในดุลยพินิจของสถานศึกษา
2.6 การเรียนซ้ําชั้น
ผูเรียนที่ไมผานรายวิชาจํานวนมากและมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นที่
สูงขึ้นสถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชั้นได ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรู
ความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ
การเรียนซ้ําชั้น มี 2 ลักษณะ คือ
1. ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นต่ํากวา 1.00 และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอ
การเรียนในระดับชั้นที่สูง
2. ผูเรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษานั้นทั้งนี้
หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง 2 ลักษณะใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
หากเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรก็ใหซ้ําชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนและใหใชผลการเรียนใหม
แทนหากพิจารณาเรียนซ้ําชั้นใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแกไขผลการเรียน
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การเทียบโอนผลการเรียน
สถานศึ ก ษาสามารถเทีย บโอนผลการเรีย นผู เ รีย นจากสถานศึ ก ษาไดใ นกรณี ต าง ๆ ได แ ก
การยายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การออกกลางคัน และการขอกลับเขา
รับการศึกษาตอ การศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอในประเทศ เปนตน
การเที ย บโอนผลการเรี ย นควรดํ า เนิ น การในช ว งก อ นเป ด ภาคเรี ย น หรื อ ต น ภาคเรี ย นที่
สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนผูเรียน ทั้งนี้ ผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่อง
ในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยางนอย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับการเทียบโอนควรกําหนด
รายวิชา จํานวนหนวยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม
การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดําเนินการไดดังนี้
1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่ใหขอมูลแสดงความรูความสามารถของผูเรียน
2. พิจารณาจากความรู ความสามารถของผูเรียน โดยการทดสอบดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งภาคความรู และ
ภาคปฏิบัติ
3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบตั ิในสภาพจริง
การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจํานวนไมนอย
กวา 3 คน แตไมควรเกิน 5 คน โดยมีแนวทางในการเทียบโอน ดังนี้
1. กรณี ผู ข อเที ย บโอนมี ผ ลการเรี ย นมาจากหลั ก สู ต รอื่ น ให นํ า รายวิ ช าหรื อ หน ว ยกิ ต ที่ มี
มาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู / จุดประสงค / เนื้อหาที่สอดคลองกันไมนอยกวารอยละ 60
มาเทียบโอนผลการเรียน และพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
2. กรณีการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ ใหพจิ ารณาเอสารหลักฐาน ( ถามี )
โดยมี การประเมิ น ด ว ยเครื่ องมือที่หลากหลาย และใหระดับผลการเรีย นใหสอดคลองกับ หลัก สู ตร
ที่รับเทียบโอน
3. กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่เขาโครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศ ใหดําเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องกลักการและแนวปฏิ บัติการเทียบชั้นการศึกษาสําหรับนักเรียนที่เ ขารว ม
โครงการแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550

การรายงานผลการเรียน
การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนาในการ
เรียนรูของผูเรียนซึ่งสถานศึกษาตองสรุปผลการประเมิน และจัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบ
เปนระยะ ๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับ
คุณภาพปฏิบัติของผูเรียนที่สะทอนมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
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กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ

การอาน คิดวิเคราะห และเขียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู
การประเมิน
การอาน คิดวิเคราะห และเขียน

การประเมินผลการเรียนรูตาม
กลุมสาระการเรียนรู

การประเมินผลรายวิชา /
ตัวชี้วัด
ระหวางเรียน

ประเมิน

ไมผาน

ผาน

ประเมิน

ไมผาน

การประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ผาน

ประเมิน

ไมผาน

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดี
ผาน

ปลายป /
ปลายภาค

ดี
ผาน

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา
- ระดับผล
การเรียน
- ระดับ
คุณภาพ

ผาน

การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค

ประเมิน

- ระดับผลการ
เรียน 8 ระดับ
- เงื่อนไขผลการ
เรียน (รมส)

ตัดสินผลการเรียนและบันทึกผลการประเมินในเอกสารที่สถานศึกษากําหนด
เลื่อนชั้น

อนุมัติ
ผลการเรียน

ผาน

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ไมผาน

ซอมเสริม / พัฒนา

ผาน

ซอมเสริม / พัฒนา

แกไขผลการประเมิน

แกไขผลการประเมิน

ไมผาน

ผาน

ดุลยพินิจ

ไมผาน

ซ้ําชั้น
เรียนซ้ํารายวิชา / เรียนซ้ําชั้น
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การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ เปนการประเมินความรู ความสามารถ
ทักษะเจตคติ ทักษะการคิดที่กําหนดอยูในตัวชี้วัดในหลักสูตร ซึ่งจะนําไปสูการสรุปผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานการเรียนรูการประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้
1. กําหนดสัดสวนคะแนนระหวางเรียนกับคะแนนปลายป / ปลายภาค โดยใหความสําคัญของ
คะแนนระหวางเรียนมากกวาคะแนนปลายป / ปลายภาค เชน 60 : 40 , 70 : 30 , 80 : 20 เปนตน
2. กําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียน โดยพิจารณาความเหมาะสมตามระดับชั้นเรียน เชน ระดับ
ประถมศึกษาอาจกําหนดเปนระดับผลการเรียน หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนเปนระบบตัวเลข
ระบบตัวอักษร ระบบรอยละ หรือระบบที่ใชสําคัญสะทอนมาตรฐาน สําหรับระดับมัธยมศึกษากําหนด
เปนระดับผลการเรียน 8 ระดับ และกําหนดเงือนไขตาง ๆ ของผลการเรียน เชน การประเมินที่ยังไม
สมบูรณ ( ร) การไมมีสิทธิเขารับการสอบปลายภาค ( มส) เปนตน นอกจากนี้ สถานศึกษาอาจกําหนด
คุณลักษณะของความสําคัญตามมาตรฐานการศึกษาแตละชั้นปเปนระดับคุณภาพเพิ่มอีกก็ได
3. กําหนดแนวปฏิบัติในการสอนซอมเสริมระหวางเรียน กรณีผูเรียนมีผลการประเมินตัวชี้วัด /
มาตรฐานการเรียนรูไมผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
4. กําหนดแนวปฏิบัติในการสอนซอมเสริม การสอบแกตัว กรณีผูเรียนมีระดับผลการเรียน “ 0”
หรือมีระดับผลคุณภาพต่ํากวาเกณฑ และแนวดําเนินการกรณีผูเรียนมีผลการเรียนที่มีเงื่อนไขคือ “ร”
หรือ “มส”
5. กําหนดแนวปฏิบัติในการอนุมัติผลการเรียน
6. กําหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินตอผูเกี่ยวของ
การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
การพัฒนาและประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน สถานศึกษาอาจ
ดําเนินการตามกระบวนการตอไปนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
ของสถานศึกษาซึ่งอาจประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูแทน
ครูผูสอน ผูแทนผูปกครองนักเรียน และผูแทนนักเรียน เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนา ประเมิน
ปรับปรุงแก ไข และตัด สินผลการประเมิ นความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขี ยน (ระดับ
ประถมศึกษา ) รายภาค ( ระดับมัธยมศึกษา ) และจบการศึกษาแตละระดับ
2. ศึกษานิยามหรือความหมายของความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน กําหนด
ขอบเขต และตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนใหสอดคลองกับบริบท
และจุดเนนของสถานศึกษาในแตละระดับการศึกษา
3. ผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันศึกษาหลักการประเมิน และพิจารณากําหนดรูปแบบ วิธีการพัฒนา
และประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนของสถานศึกษา
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4. กําหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนให
สอดคลองกับขอบเขตและตัวชี้วัดที่กําหนดในขอ 2 และกําหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑในการประเมิน
เปน 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผาน และไมผาน เพื่อใชในการตัดสินผลรายป ( ระดับประถมศึกษา ) รายภาค
( ระดับมัธยมศึกษา ) และจบการศึกษาแตละระดับ
5. ดําเนินการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงแกไขความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
ตามรูปแบบและวิธีที่กําหนดอยางตอเนื่อง
6. สรุปและตัดสินผลการประเมิน บันทึกและรายงานผลการประเมินความสามารถในการอาน
คิดวิเคราะห และเขียนตอผูเกี่ยวของ
ความหมายและความสําคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนในชั้นเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กําหนดระดับของการดําเนินงานไวเปน 4 ระดับ คือ การวัดและประเมินระดับชั้นเรียน การวัดและ
ประเมินระดับสถานศึกษา การวัดและประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา การวัดและประเมินระดับชาติ
ระดับที่มีความเกี่ยวของกับผูสอนมากที่สุดและเปนหัวใจของการวัดและประเมินผลการเรียนรูผูเรียน คือ
การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรูในชั้นเรียน ( Classroom Assessment ) หมายถึง
กระบวนการเก็บรวบรวมวิเคราะห ตีความ บันทึกขอมูลที่ไดจากการวัดและประเมินทั้งที่ทางการและไม
เปนทางการ โดยการดําเนินการดังกลาวเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน นับตั้งแต
ก อ นการเรี ย นการสอน ระหว า งการเรี ย นการสอน และหลั ง การเรี ย นการสอนโดยใช เ ครื่ อ งมื อ ที่
หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผูเรียน มีความสอดคลองและเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ตองการวัด นําผล
ที่ไดมาคิดคาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดในตัวชี้วัดของมาตรฐานสาระการเรียนรูของหลักสูตร ขอมูล
ไดนี้นําไปใชในการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับความกาวหนา จุดเดน จุดที่ตองปรับปรุงใหแกผูเรียน การ
ตัดสินผลการเรียนรูรวบยอดในเรื่อง หรือหนวยกากรเรียนรูหรือในรายวิชาและการวางแผน ออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนของครู
ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู
1. การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู จํ า แนกตามขั้ น ตอนการจัด การเรี ย นการสอน ก อนเรี ย น
ระหวางเรียน และ หลังเรียน มี 4 ประเภท ซึ่งมีความแตกตางกันตามบทบาท จุดมุงหมาย และวิธีการวัด
และประเมินดังนี้
1.1 การประเมินเพื่อจัดวางตําแหนง ( Placement Assessment ) เปนการประเมินกอนเริ่ม
เรียนเพื่อตองการขอมูลที่แสดงความพรอม ความสนใจ ระดับความรูและทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการ
เรียน เพื่อใหผูสอนนําไปใชกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรู วางแผน และออกแบบระบวนการเรียน
การสอนที่เหมาะสม กับผูเรียนทั้งรายบุคคล รายกลุมและรายชั้นเรียน
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1.2 การประเมินเพื่อวินิจฉัย ( Diagnostic Assessment ) เปนการเก็บขอมูลเพื่อคนหาวา
ผูเ รีย นรูอะไร มาบางเกี่ ยวกับสิ่งที่จะเรี ย น สิ่งที่รูมากอ นนี้ถูก ตองหรือไม จึ งเปนการใช ในลั ก ษณะ
ประเมิ น ก อ นเรี ย นนอกจากนี้ ยั ง ใช เ พื่ อ สาเหตุ ข องป ญ หาหรือ อุ ป สรรคต อ การเรี ย นของผู เ รี ย นเป น
รายบุคคลที่ มักจะเปนเฉพาะเรื่อง เชน ปญหาการออกเสียงไม ชัด แลวหาวิธีปรับปรุงเพื่อใหผูเรีย น
สามารถ พัฒนาและเรียนรูขั้นตอไป วิธีการประเมินใชทั้งการสังเกต การพูดคุย สอบถามหรือการใช
แบบทดสอบก็ได
1.3 การประเมินเพื่อการพัฒนา ( Formative Assessment ) เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ( Assessment For Learning ) ที่ดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดการเรียนการสอน โดยมิใชใชแต
การทดสอบ ระหวางเรียนเปนระยะ ๆ อยางเดียวแตเปนการที่ครูเก็บขอมูลการเรียนรูของผูเรียนไมเปน
ทางการดวยขณะ ที่ใหผูเรียนทํา ภาระงานตามที่กําหนด ครูสังเกต ซักถาม จดบันทึก แลววิเคราะหขอมูล
วาผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม จะตองให ผูเรียนปรับปรุงอะไร หรือผูสอนปรับปรุงอะไร เพื่อใหเกิด
ความกาวหนาในการเรียนรูตามมาตรฐาน / ตัวชี้วัดการประเมินระหวางเรียนดําเนินการไดหลายรูปแบบ
เชน การใหขอแนะนํา ขอสังเกตในการนําเสนอผลงานการพูดคุยระหวางผูสอนกับผูเรียนเปนกลุมหรือ
รายบุคคล การสัมภาษณ ตลอดจนการวิเคราะหผลการสอบ เปนตน
1.4 การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู ( Summative Assessment ) มักเกิดขึ้นเพื่อจบหนวย
การ เรียนรูเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียนตามตัวชี้วัด และยังใชเปนการเปรียบเทียบกับการ
ประเมินกอนเรียน ทําใหทราบพัฒนาการของผูเรียน การประเมินสรุปผลการเรียนรูยังเปนการตรวจ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตอนปลายป / ปลายภาคอีกดวย การประเมินสรุปผลการเรียนรูใชวิธีการและ
เครื่องมือประเมินไดอยางหลาก หลาย โดยปกติมักดําเนินการอยางเปนทางการมากกวาการประเมิน
ระหวางเรียน
2. การวัดและประเมินผลการเรียนรูจําแนกตามวิธีการแปลความหมายผลการเรียนรู มี 2 ประเภทที่
แตกตางกันตาม ลักษณะการแปลผลคะแนน ดังนี้
2.1 การวัดและประเมินแบบอิงกลุม ( Norm-Referenced Assessment ) เปนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูเพื่อนําเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน โดยเปรียบเทียบกันเองภายในกลุมหรือในชั้น เรียน
2.2 การวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ ( Criterion – Referenced Assessment ) เปนการวัด
และประเมินผลการ เรียนรูเพื่อนําเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน โดยเปรียบเทียบกันเกณฑกําหนดขึ้น
วิธีการประเมินแบบตาง ๆ ที่ผูสอนสามารถเลือกใชได มีดังตอไปนี้
1. การสั ง เกตพฤติ ก รรม เป น การเก็ บ ข อ มู ล จาการดู ก ารปฏิ บั ติ กิ จ กรรมของผู เ รี ย น โดยไม
ขัดจังหวะการทํางานหรือการคิดของผูเรียน การสังเกตพฤติกรรมเปนสิ่งที่ทําไดตลอดเวลา แตควรมี
กระบวนการ และจุดประสงคที่ชัดเจนวาตองการประเมินอะไร โดยอาจใชเครื่องมือ เชน แบบมาตร
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ประมาณคา แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพื่อประเมินผูเรียนตามตัวชี้วัดและควรสังเกตหลาย
ครั้ง หลายสถานการณ หลายชวงเวลาเพื่อขจัดความลําเอียง
2. การสอบปากเปลา เปนการใหผูเรียนไดแสดงออกดวยการพูด ตอบประเด็นเกี่ยวกับการเรียนรู
ตามมาตรฐานผูสอนเก็ บขอมูล จดบัน ทึก รูปแบบการประเมิน นี้ผูสอนและผูเ รี ยนมีปฏิ สัมพั นธกัน
โดยตรง สามารถมีการอภิปราย โตแยง ขยายความปรับแกไขความคิดกันได มีขอที่พึงระวัง คือ อยาเพิ่ง
ขัดความคิดขณะที่ผูเรียนกําลังพูด
3. การพูดคุย เปนการสื่อสาร 2 ทางอีกประเภทหนึ่ง ระหวางผูสอนกับผูเรียน สามารถดําเนินการ
เปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได โดยทั่วไปมักใชอยางไมเปนทางการเพื่อติดตามตรวจสอบวาผูเรียนเกิดการ
เรียนรูเพียงใด เปนขอมูลสําหรับพัฒนาวิธีการนี้อาจใชเวลา แตมีประโยชนตอการคนหา วินิจฉัยขอ
ปญหา ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่อาจเปนปญหาอุปสรรคตอการเรียนรู เชน วิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน
เปนตน
4. การใชคําถาม การใชคําถามเปนเรื่องปกติมากในการจัดการเรียนรู แตขอมูลงานวิจัยบงชี้วา
คําถามที่ครูใชเปนดานความจํา และเปนเชิงการจัดการทั่ว ๆ ไปเปนสวนใหญ เพราะถามงายแตไมทา
ทายใหผูเรียน ตองทําความเขาใจและเรียนรูใหลึกซึ้ง การพัฒนาการใชคําถามใหมีประสิทธิภาพแมจะ
เปนเรื่องที่ยาก แตสามารถทําไดผลรวดเร็วขึ้น
5. การเขียนสะทอนการเรียนรู ( Journals ) เปนรูปแบบการบันทึกการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ให
ผูเรียนเขียนตอบกระทู หรือคําถามของครู ซึ่งจะตองสอดคลองกับความรู ทักษะที่กําหนดในตัวชี้วัด การ
เขียนสะทอนการเรียนรูนี้ นอกจากทําใหผูสอนทราบความกาวหนาในผลการเรียนรูแลว ยังใชเปน
เครื่องมือประเมินพัฒนาการดานทักษะการเขียนไดอีกดวย
6. การประเมินการปฏิบัติ ( Performance Assessment ) เปนวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่
ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานเพื่อใหทราบถึงผลการพัฒนาของผูเรียน การประเมินลักษณะนี้
ผูสอนตองเตรียมสิ่งสําคัญ 2 ประการคือ ภาระงาน ( Tasks ) หรือกิจกรรมที่จะใหผูเรียนปฏิบัติ เชน
การทําโครงการ/โครงงาน การสํารวจ การนําเสนอ การสรางแบบจําลอง การทองปากเปลา การสาธิต
การทดสอบวิทยาศาสตร การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร เปนตน และเกณฑการใหคะแนน ( Scoring
Rubrics )
การประเมินการปฏิบัติ อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะงานหรือประเภทกิจกรรมดังนี้
- ภาระงานหรื อ กิ จ กรรมที่ เ น น ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ แ ละผลงาน เช น การทดลอง
วิทยาศาสตร การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร แสดงการเคลื่อนไหว การประกอบ
อาหาร การประดิษฐ การสํารวจ การนําเสนอ การจัดทําแบบจําลอง เปนตน ผูสอน
จะตองสังเกตและประเมินวิธีการทํางานที่เปนขั้นตอนและผลงานของผูเรียน
- ภาระงานหรื อกิ จกรรมที่ มุงเนนการสร างลัก ษณะนิสัย เชน การรักษาความสะอาด
การรักษา สาธารณสมบัติ / สิ่งแวดลอม กิจกรรมหนาเสาธง เปนตน จะประเมินดวย
วิธีการสังเกต จดบันทึก เหตุการณเกี่ยวกับผูเรียน
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- ภาระงานที่มีลักษณะเปนโครงการ / โครงงาน เปนกิจกรรมที่เนนขั้นตอนการปฏิบัติ
และผลงานที่ตองใชเวลาในการดําเนินการ จึงควรมีการประเมินเปนระยะ ๆ เชน ระยะ
กอนดําเนินโครงการ / โครงงาน โดยประเมินความพรอมการเตรียมการและความ
เปนไปไดในการปฏิบัติงาน ระยะระหวางดําเนินโครงการ / โครงงาน จะประเมินการ
ปฏิบัติจ ริงตามแผน วิ ธีการและขั้นตอนที่กําหนดไว และการปรับปรุ งระหว างการ
ปฏิบัติ สําหรับระยะสิ้นสุดการดําเนินโครงการ / โครงงานโดยการประเมินผลงาน
ผลกระทบและวิธีการนําเสนอผลการดําเนินโครงการ / โครงงาน
- ภาระงานที่เนนผลผลิตมากกวากระบวนการขั้นตอนการทํางาน เชน การจัดทําแผนผัง
แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ แผนผังความคิด เปนตน อาจประเมินเฉพาะคุณภาพ
ของผลงานก็ ไ ด ใ นการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง าน ผู ส อนต อ งสร า งเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ใช
ประกอบการประเมิ น เช น แบบมาตรประมาณค า แบบบั น ทึ ก พฤติ ก รรม แบบ
ตรวจสอบรายงาน แบบบันทึกผลการปฏิบัติ เปนตน
7. การประเมินดวยแฟมสะสมงาน ( Portfolio Assessment ) แฟมสะสมงานเปนการการเก็บ
รวบรวมชิ้นงาน ของผูเรียนเพื่อสะทอนความกาวหนาและความสําเร็จของผูเรียน เชน แฟมสะสมงานที่
แสดงความกาวหนาของผูเรียน ตองมีผลงานในชวงเวลาตาง ๆ ที่แสดงถึงความคิดเห็นหรือเหตุผลที่เลือก
ผลงานนั้นเก็บไวตามวัตถุประสงคของแฟมสะสมงาน แนวทางในการจัดทําแฟมสะสมงาน มีดังนี้
- กําหนดวัตถุประสงคของแฟมสะสมงาน วาตองการสะทอนเกี่ยวกับความกาวหนาและ
ความสําเร็จของผูเรียนในเรื่องใดดานใด ทั้งนี้ อาจพิจารณาจากตัวชี้วัด / มาตรฐาน
การเรียนรู
- วางแผนการจัดทําแฟมสะสมงานที่เนนการจัดทําชิ้นงาน กําหนดเวลาของการจัดทํา
แฟมสะสมงานและเกณฑการประเมิน
- จัดทําแผนแฟมสะสมงานและดําเนินการตามแผนที่กําหนด
- ใหผูเรียนเก็บรวบรวมชิ้นงาน
- ใหมีการประเมินชิ้นงานเพื่อพัฒนาชิ้นงาน ควรประเมินแบบมีสวนรวม โดยผูประเมิน
ไดแก ตนเอง เพื่อน ผูสอน ผูปกครอง บุคคลที่เกี่ยวของ
- ใหผูเรียนคัดเลือกชิ้นงาน ประเมินชิ้นงานตามเงื่อนไขที่ผูสอนและผูเรียนกําหนด เชน
ชิ้นงานที่ยากที่สุด ชิ้นงานที่ชอบที่สุด เปนตน โดยดําเนินการเปนระยะ อาจจะเปน
เดือนละครั้งหรือบทเรียนละครั้งก็ได
- ให ผู เ รี ย นนํ า ชิ้ น งานที่ คั ด เลื อ กแล ว จั ด ทํ า เป น แฟ ม ที่ ส มบู ร ณ ซึ่ ง ควรประกอบด ว ย
หนาปก คํานํ า สารบั ญ ชิ้นงาน แบบประเมิน แฟ ม สะสมงาน และอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม
- ผูเรียนตองสะทอนความรูสึกและความคิดเห็นตอชิ้นงานหรือแฟมสะสมงาน
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- สถานศึกษาควรรูจัดใหผูเรียนแสดงแฟมสะสมงานและชิ้นงานเมื่อสิ้นภาคเรียน/ป
การศึกษาตามความเหมาะสม
8. การวั ด และประเมิ น ด ว ยแบบทดสอบ เป น การประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ด า นการรั บ รู ข อ เท็ จ จริ ง
(Knowledge) ผูสอนควรเลือกใชแบบทดสอบใหตรงตามวัตถุประสงคของการวัดและประเมินนั้น ๆ เชน
แบบทดสอบเลือกตอบ แบบทดสอบถูก – ผิด แบบทดสอบจับคู แบบทดสอบเติมคํา แบบทดสอบความ
เรียง เปนตน ทังนี้ แบบทดสอบที่จะ ใชตองเปนแบบทดสอบที่มีคุณภาพมีความเที่ยงตรง ( Validity )
และเชื่อมั่นได ( Reliability )
9. การประเมินดานความรูสึกนึกคิด เปนการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ และเจตคติที่
ควรปลูกฝง ในการจัดการเรียนรู ซึ่งการวัดและประเมินผลเปนลําดับขั้นจากต่ําสุดไปสูงสุด ดังนี้
- ขั้นรับรู เปนการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกกวารูจัก เต็มใจ สนใจ
- ขั้นตอบสนอง เปนการประเมินพฤติกรรมที่แสดงวาเชื่อฟง ทําตาม อาสาทํา พอใจทีจ่ ะทํา
- ขั้นเห็นคุณคา ( คานิยม ) เปนการประเมินพฤติกรรมที่ตรงกับความเชื่อของตน ทําดวย
ความเชื่อมั่น ศรัทธา และปฏิเสธที่จะกระทําในสิ่งที่ขัดแยงกับความเชื่อของตน
- ขั้ น จั ด ระบบคุ ณ ค า เป น การประเมิ น พฤติ ก รรมการเข า ร ว มกิ จ กรรม อภิ ป ราย
เปรียบเทียบ จนเกิดอุดมการณ ในความคิดของตนเอง
- ขั้นสรางคุณลักษณะ เปนการประเมินพฤติกรรมที่มีแนวโนมวาจะประพฤติปฏิบัติ
เชนนั้นอยูเสมอ ในสถานการณเดียวกัน หรือเกิดเปนอุปนิสัย
10. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปนการประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย
ดังที่กลาว มาแลวขางตน เพื่อใหไดผลการประเมินทีสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียน จึงควรใช
การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) รวมกับการประเมินดวยวิธีการอื่น ภาระงาน
(Tasks) ควร สะทอนสภาพ ความเปนจริงหรือใกลเคียงกับชีวิตจริงมากกวาเปนการปฏิบัติกิจกรรมทั่ว
ๆ ไป ดังนั้น การ ประเมินตามสภาพจริง จะตองออก แบบการจัดการเรียนรูและการประเมินผลไป
ดวยกันและกําหนดเกณฑ การประเมิน (Rubrics) ให สอดคลองหรือ ใกลเคียงกับชีวิตจริง
11. การประเมินตนเองของผูเรียน (Student Self-assessment) การประเมินตนเองนับเปนทั้ง
เครื่องมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู เพราะทําใหผูเรียนไดคิดใครครวญวาไดเรียนรูวาอะไร
เรียนรูอะไร และผลงานที่ทํานั้นดีแลวหรือยัง การประเมินตนเองจึงเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยพัฒนาผูเรียนให
เปนผูที่สามารถเรียนรูดวยตนเอง การใชการประเมินตนเองของผูเรียนใหประสบความสําเร็จไดดีจะตอง
มีเปาหมายกการเรียนรูที่ชัดเจน มีเกณฑที่บงบอกความสําเร็จของชิ้นงาน / ภาระงานและมาตรการการ
ปรับปรุงแกไขของตนเอง เครื่องมือที่ใชในการประเมินตนเองมีหลายรูปแบบ เชน การอภิปราย การ
เขียนสะทอนผลงาน การใชแบบสํารวจการพูดคุยกับผูสอน เปนตน
12. การประเมินโดยเพื่อน ( Peer Assessment ) เปนเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่นาจะนํา
ใชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเขาถึงคุณลักษณะของงานที่มีคุณภาพ เพราะการที่ผูเรียนจะบอกไดวาชิ้นงานนั้น
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เปนเชนไร ผูเรียนตองมีคามเขาใจอยางชัดเจนกอนวาเขากําลังตรวจสอบอะไรในงานของเพื่อน ฉะนั้น
ผูสอนตองอธิบายผลที่คาดหวังใหผูเรียนทราบกอนที่จะลงมือประเมิน
หลักฐานการเรียนรูประเภทตาง ๆ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียน
ได ก ระทํ า ลงมื อ ปฏิบัติ แ สดงความสามารถมิ ใ ชเ พีย งการบอกความรู ใ นเรื่ องที่ ไ ด มา การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนจึงเปนมากกวาการกําหนดความรูหรือเรื่องที่จะตองเรียน ดังนั้น เมื่อการเรียน
การสอนถูกกําหนดดวยกิจกรรม ผลงาน ภาระงานที่ใหผูเรียนทําเพื่อแสดงพัฒนาการการเรียนรูตาม
มาตรฐาน / ตัวชี้วัดในแตละสาระการเรียนรู ( Evidence of learning ) จึงเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นผลการ
เรียนรูของผูเรียนที่เ ปนรูปธรรมวา มีรองรอย/หลักฐานใดบางที่แสดงถึงผลการเรียนรูของผูเ รียนที่
สัมพันธโดยตรงกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด โดยทั่วไปจําแนกหลักฐานการเรียนรูเปน 2 ประเภท คือ
1. ผลผลิต รายงานที่เปนรูปเลม สิ่งประดิษฐ แบบจําลอง แผนภูมิ แฟมสะสมงาน ผังมโนทัศน
การเขียนอนุทนิ การเขียนความเรียง คําตอบที่ผูเรียนสรางเอง โครงงาน ฯลฯ
2. ผลการปฏิบัติ การรายงานดวยวาจา การสาธิต การทดลอง การปฏิบัติการภาคสนาม การ
อภิปราย การจัดนิทรรศการ การสังเกตพฤติกรรมผูเรียนของครู รายงานการประเมินตนเอง
ของผูเรียน ฯลฯ
กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร
สิ่ ง ที่ ผู ส อนต อ งวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 คือ
1. ผลการเรียนรูใน 8 กลุมสาระการเรียนรู
2. ผลการเรียนรูดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
3. ผลการเรียนรูดานคุณลักษณะอันพึงประสงคที่กําหนดใหในหลักสูตรอยางนอย 8 ประการ
4 . ผลการเรียนรูที่เกิดจากกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ผลการเรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต ร 4 ประการดั ง กล าวข า งต น มี ที่ ม าจากองค ป ระกอบ 3 ด า น คื อ
ดานพุทธพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย โดยทั้ง 3 ดาน มีลักษณะสําคัญที่สามารถนํามาอธิบาย
โดยสังเขปดังนี้ คือ
1. ผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย
ผลการเรี ย นรู ด า นพุ ท ธิ พิ สั ย หมายถึ ง ข อ มู ล สารสนเทศ หลั ก ฐานต า ง ๆ ที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถดานสติปญญา 6 ดาน คือ ความจํา ความเขาใจ การประยุกตใช การวิเคราะห การประเมิน
คา และการคิดสรางสรรค โดยพฤติกรรมที่สะทอนวาผูเรียนเกิดการเรียนรูดานพุทธิพิสัย ไดแก การบอก
เลา อธิบาย หรือเขียนแสดงความคิดรวบยอดโดยการตอบคําถาม เขียนแผนภูมิแผนภาพ นําเสนอแนวคิด
ขั้นตอนในการแกปญหา การจัดการ การออกแบบประดิษฐหรือสรางสรรคชิ้นงาน เปนตน
2. ผลการเรียนรูดานจิตพิสัย
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ผลการเรียนรูดานจิตพิสยั หมายถึง ขอมูล สารสนเทศที่สะทอนความสามารถดานการ
เรียนรูในการจัดการอารมณ ความรูสึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ โดยพฤติกรรมที่สะทอน
วาผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูดานจิตพิสัย คือ ผูเรียนมีการแสดงอารมณ ความรูส ึกในสถานการณตาง
ๆ อยางเหมาะสมตามบรรทัดฐานของสังคม มีความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และมีคานิยม
พื้นฐานที่ไดรับการปลูกผัง โดยแสดงพฤติกรรมที่สะทอนใหเห็นคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางนอย 8
ประการ ตามที่หลักสูตรกําหนด
3. ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย หมายถึง ขอมูล สารสนเทศที่แสดงถึงทักษะการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกลามเนื้อสวนตาง ๆ ของรางกายซึ่งเกิดจากการประสานงานของสมองและ
กลามเนื้อที่ใชงานอยางคลองแคลวประสานสัมพันธกัน
ผลการเรียนรูทั้ง 3 ดาน ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนประสบการณตาง ๆ ในชีวิตจริงที่ผูเรียนไดรับการพัฒนา เปนผล
การเรียนรูที่เกิดขึ้นพรอมกับการเจริญเติบโตในแตละชวงวัยของผูเรียน ซึ่งเปนพัฒนาการที่ครูตอง
แสวงหาหรือคิดคนเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือตาง ๆ เพื่อใชวัดและประเมินผลโดยคํานึงถึงความ
สอดคลองและเหมาะสม เพื่อใหไดผลการวัดและประเมินที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการพัฒนา
ผูเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูไดอยางแทจริง การประเมินผลการเรียนรูที่กําหนด
ในหลักสูตร ซึ่งเปนภารกิจของผูสอน

23

แผนภูมิกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ศึกษา / วิเคราะห มาตรฐาน / ตัวชี้วดั
จากหลักสูตรสถานศึกษา

ประเมินความสําเร็จหลังเรียน
สอนซอมเสริม

- เลือกวิธีการประเมิน

จัดโครงสรางรายวิชา
และแผนการประเมิน

- สราง / จัดหาเครื่องมือ
เกณฑการประเมิน
การจัดการเรียนรู

ชี้แจงรายละเอียดของแผนการประเมินแกผูเรียน
กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม
ประเมินวิเคราะหผเู รียน
สอนซอมเสริม
ไมผาน

การอาน คิดวิเคราะห และเขียน
การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ประเมินความกาวหนาระหวางเรียน

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ประเมินความสําเร็จหลังเรียน

หนวยที่ 1
หนวยที่ 2
หนวยที่......
ผาน
ประเมินผลปลายป / ปลายภาค
ไมผาน
ตัดสินผลการเรียน

สงผลการเรียนให
- ครูประจําชั้น / ครูที่ปรึกษา
- คณะอนุกรรมการกลุมสาระ
- ฝายทะเบียนและวัดผล

อนุมัติผลการเรียน

รายงานผลการเรียนตอผูเกี่ยวของ
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สอนซอมเสริม

สอบแกตัวดําเนินการ
ตามระเบียบ
สถานศึกษา

ผาน
เรียนซ้ํารายวิชาตาม
ระเบียบสถานศึกษา

จากแผนภาพกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูทสี่ อนควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดจากหลักสูตรสถานศึกษา สัดสวนคะแนนระหวางเรียนนับ
คะแนนปลายป / ปลายภาค เกณฑตาง ๆ ที่สถานศึกษากําหนด ตลอดจนตองคํานึงถึงคุณลักษณะอันพึง
ประสงค การอาน คิดวิเคราะห และเขียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมทั้งสมรรถนะตาง ๆ ที่ตองการให
เกิดขึ้นในตัวผูเรียน เพื่อนําไปบูรณาการ สอดแทรกในระหวางการจัดกิจกรรมารเรียนการสอน โดยคํานึง
ธรรมชาติรายวิชา รวมถึงจุดเนนของสถานศึกษา
2. จัดทําโครงสรางรายวิชาและแผนการประเมิน
2.1 วิเคราะหตัวชี้วัดในแตละมาตรฐานการเรียนรูแลวจัดกลุมตัวชี้วัด เนื่องจากการวิเคราะห
ตั ว ชี้ วั ด จะช ว ยผู ส อนผู ส อนในการกํ า หนดกิ จ กรรมการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นและประเมิ น ให
ครอบคลุมทุกดานที่ตัวชี้วัดกําหนด หากเปนรายวิชาเพิ่มเติมใหวิเคราะหผลการเรียนรูตามที่สถานศึกษา
กําหนด
2.2 กําหนดหนวยการเรียนรูโดยเลือกมาตรฐานการเรียนรู /ตัวชี้วัดที่สอดคลองสัมพันธกันหรือ
ประเด็นปญหาที่อยูในความสนใจของผูเรียน ซึ่งอาจจัดเปนหนวยเฉพาะวิชา ( Subject Unit ) หรือหนวย
บูรณการ ( Integrated Unit ) แตละหนวยการเรียนรูอาจนําการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงคมาพัฒนาในหนวยการเรียนรูดวยก็ได ในขณะเดียวกันผูสอนควรวางแผนการประเมินที่
สอดคลองกับหนวยการเรียนรูดวย กรณีที่ตัวชี้วัดใดปรากฏอยูหลายหนวยการเรียนรู ควรพัฒนาตัวชี้วัด
นั้นในทุกกหนวยการเรียนรู ดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย กอนบันทึกสรุปผล เพื่อสามารถ
ประเมินผูเรียนไดอยางครอบคลุม
2.3 กําหนดสัดสวนเวลาเรียนในแตละหนวยการเรียนรูตามโครงสรางรายวิชา โดยคํานึงถึง
ความสําคัญของมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู และสาระการเรียนรูในหนวยการเรียนรู
2.4 กํ า หนดภาระงานหรื อ ชิ้ น งาน หรื อ กิ จ กรรมที่ เ ป น หลั ก ฐานแสดงออกซึ่ ง ความรู
ความสามารถที่สะทอนตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู การกําหนดภาระงานหรือชิ้นงาน อาจมีลักษณะดังนี้
2.4.1 บูรณาการหลายสาระการเรียนรูและครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู หรือหลาย
ตัวชี้วัด
2.4.2 สาระการเรียนรูเดียวแตครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู หรือหลายตัวชี้วัด
2.5 กําหนดเกณฑสําหรับประเมินภาระงาน / ชิ้นงาน / กิจกรรม โดยใชเกณฑการประเมิน ( Rubrics
) หรือกําหนดเปนรอยละ หรือตามที่สถานศึกษากําหนด
2.6 สําหรับตัวชี้วัดที่ยังไมไดรับการประเมินโดยภาระงาน ใหเลือกวิธีการวัดและประเมินผล
ดวยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม
3. ชี้แจงรายละเอียดของการวัดและประเมินผลใหผูเรียนเขาใจถึงวัตถุประสงค วิธีการ เครื่องมือ
ภาระงาน เกณฑ คะแนน ตามแผนการประเมินที่กําหนดไว
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4. การจัดการเรียนรูของแตละหนวยการเรียนรู ควรวัดและประเมินผลการเรียนรูเปน 3 ระยะ
ได แ ก ประเมิน วิ เ คราะหผูเ รี ยนกอนการเรี ยนการสอน ประเมิน ความกา วหนาระหว า งเรี ยน และการ
ประเมินความสําเร็จหลังเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ประเมินวิเคราะหผูเรียน
การประเมินวิเคราะหผูเรียน เปนหนาที่ของครูผูสอนในแตละรายวิชา ทุกกลุมสาระการเรียนรู
เพื่อตรวจสอบความรู ทักษะและความพรอมดานตางๆ ของผูเรียนโดยใชวิธีการที่เหมาะสม แลวนําผลมา
การประเมินมาปรับปรุง ซอมเสริม หรือเตรียมผูเรียนทุกคนใหมีความพรอมและมีความรูพื้นฐาน ซึ่งจะ
ชวยใหการจัดกระบวนการเรียนรูของผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนไดเปนอยางดี แตจะไมนําผล
การประเมินไปใชในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้
4.1.1 วิเคราะหความรูและทักษะที่เปนพื้นฐานของเรื่องที่จะเรียนรู
4.1.2 เลือกวิธีการและเครื่องมือสําหรับประเมินความรูและทักษะพี้นฐานอยางเหมาะสม เชน การใช
แบบทดสอบ การซักถามผูเรียน การสอบถามผูที่เคยสอน การพิจารณาผลการเรียนเดิมหรือ
พิจารณาผลการเรียนเดิมหรือพิจารณาแฟมสะสมงาน ( Portfolio ) ที่ผานมา เปนตน
4.1.3 ดําเนินการประเมินความรูและทักษะพื้นฐานของผูเรียน
4.1.4 นําผลมาประเมินไปพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมที่จะเรียน เชน จัดการเรียนพื้นฐานสําหรับผู
ที่ตองการความชวยเหลือ และเตรียมแผนจัดการเรียนรูเพื่อสนับสนุนผูเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ เปนตน
4.2 การประเมินความกาวหนาระหวางเรียน
การประเมินความกาวหนาระหวางเรียน เปนการประเมินที่มุงตรวจสอบพัฒนาการผูเรียนในการ
บรรลุตามมาตรฐาน / ตัวชี้วัด ผลการเรียนรูตามหนวยการเรียนรูที่ผูสอนไดวางแผนไว เพื่อใหไดขอมูล
สารสนเทศไปพัฒนา ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง และสงเสริมผูเรียนใหมีความรูความสามารถ และเกิด
พัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพนอกจากนี้ยังใชเปนขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการรูของ
ผูสอน การประเมินความกาวหนาระหวางผูเรียนที่ดําเนินการอยางถูกตอง นาเชื่อถือ โดยผูสอนเลือกวิธีการ
วัดและประเมินผลที่สอดคลองกับภาระงานหรือกิจกรรมที่กําหนดใหผูเรียนปฏิบัติ วิธีการประเมินที่
เหมาะสมสําหรับการประเมินความกาวหนาระหวางเรียน ไดแก การประเมินจากสิ่งที่ผูเรียนไดแสดงให
เห็นวามีการพัฒนาดานความสามารถทักษะ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เปนผลจากการเรียนรู
ซึ่งผูสอนสามารถเลือกใชวิธีการวัดและประเมินผลไดหลากหลาย ดังนี้
4.2.1 เลือกวิธีและเครื่องมือการประเมินใหสอดคลองกับตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู เชน การ
ประเมินดวยการสังเกต การซักถาม การตรวจแบบฝกหัด การประเมินตามสภาพจริง การ
ประเมินการปฏิบัติ เปนตน
4.2.2 สรางเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนใหสอดคลองกับวิธีการประเมินที่กําหนด
4.2.3 ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนควบคูไปกับการกิจกรรมการเรียนรู
4.2.4 นําผลไปพัฒนาผูเรียน
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4.3 การประเมินความสําเร็จหลังเรียน
การประเมินความสําเร็จหลังเรียน เปนการประเมินเพื่อมุงตรวจสอบความสําเร็จของผูเรียนใน
2 ลักษณะคือ
4.3.1 การประเมินเมื่อจบหนวยการเรียนรู เปนการประเมินผูเรียนในหนวยการเรียนรูที่ไดเรียนจบ
แลวเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียนตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู พัฒนาการของผูเรียนเมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับผลการประเมินที่ไดจากการประเมินความสําเร็จภายหลังการเรียนสามารถนําไปใช
ประโยชนในการปรับปรุงแกไขวิธีการเรียนของผูเรียน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของผูสอน
หรือซอมเสริมผูเรียนใหบรรลุตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู
การประเมินความสําเร็จหลังเรียนนี้ จะสอดคลองกับการประเมินวิเคราะหผูเรียนกอนการเรียนการ
สอนหากใชวิธีการและเครื่องมือประเมินชุดเดียวกันหรือคูขนานกัน เพื่อดูพัฒนาการของผูเรียนได
ชัดเจน
4.3.2 การประเมินปลายป / ปลายภาค เปนการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใน
การเรียนรูตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู และใชเปนขอมูลสําหรับปรับปรุงแกไข ซอมเสริมผูเรียนทีไม
ผานการประเมินตัวชี้วัด การประเมินปลายป / ปลายภาค สามารถใชวิธีการและเครื่องมือประเมินได
อยางหลากหลายและเลือกใชใหสอดคลองกับตัวชี้วัด อาจใชแบบทดสอบชนิดตาง ๆ หรือประเมินโดย
ใชภาระงานหรือกิจกรรม โดยมีขั้นตอนหรือวิธีการดังนี้
1. เลือกวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล
2. สรางเครื่องมือประเมิน
3. ดําเนินการประเมิน
4. นําผลการประเมินไปใชตัดสินผลการเรียน สงผลการเรียนซอมเสริม แกไขผลการเรียน
สําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซึ่งเปนกิจกรรมที่สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกระดับชั้น
ผูสอนที่รับผิดชอบตองดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบและวิธีการตาม
บริบทที่เหมาะสมของสถานศึกษานั้น ๆ ผูเรียนตองผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามที่
สถานศึกษากําหนด จึงจะผานเกณฑการจบแตละระดับการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. ศึกษากิ จกรรมและเกณฑการประเมิ นกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนตามที่คณะกรรมการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษากําหนด
2. ออกแบบจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและตามลักษณะของกิจกรรมนั้น
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและพัฒนาตามรูปแบบ วิธีการที่กําหนด
4. เลือกวิธีการ เครื่องมือใหสอดคลองกับกิจกรรมการประเมินใหเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม
5. สรางเครื่องมือและกําหนดวิธีการประเมิน
6. ดําเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยคํานึงถึงตอไปนี้
6.1 เวลาในการเขารวมกิจกรรมของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
6.2 ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
7. สรุปผลประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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เอกสารหลักฐานการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเปนเอกสารสําคัญที่สถานศึกษาตองจัดทําขั้นเพื่อใชในการดําเนินงาน
ในดานตาง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้
1. บันทึกขอมูลในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน ไดแก แบบบันทึกผล
การเรียนประจํารายวิชา
2. ติดตอสื่อสาร รายงานขอมูล และผลการเรียนของผูเรียน ไดแก แบบรายงานประจําตัวนักเรียน
ระเบียนสะสม
3. จัดทําและออกหลักฐานแสดงวุฒิและ / หรือรับรองผลการเรียนของผูเรียน ไดแก ระเบียนแสดงผล
การเรียน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 กํ า หนดเอกสารหลั ก ฐาน
การศึกษาที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการเปน 2 ประเภท ไดแก
1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด
เอกสารแตละประเภทมีวัตถุประสงคและรายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้
เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
เปนเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ เพื่อใชเปนหลักฐานสําหรับการ
ตรวจสอบ ยื น ยั น และรั บ รองผลการเรี ย นของผู เ รี ย น สถานศึ ก ษาต อ งใช แ บบพิ ม พ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการและดําเนินการจัดทําตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
ไดแก ระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.1 ) ประกาศนียบัตร ( ปพ.2 ) และแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา
( ปพ.3 )
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.1 )
เป น เอกสารสํ า หรั บ บั น ทึ ก ข อ มู ล ผลการเรี ย นของผู เ รี ย นตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดแก ผลการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรู ผลการประเมินการ
อาน คิดวิเคราะห และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และผลการประเมินกิจกรรรม
พัฒนาผูเรียน สถานศึกษาจะตองจัดและออกเอกสารนี้ใหผูเรียนเปนรายบุคคลเมื่อผูเรียนจบการศึกษาแต
ละระดับหรือเมื่อผูเรียนออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี เพื่อใชแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ประกาศนียบัตร ( ปพ.2 )
เปนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาที่มอบใหแกผูจบการศึกษาภาคบังคับและผูสําเร็จขั้นพี้น
ฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผูสําเร็จ
การศึกษาตามวุฒิแหงประกาศนียบัตรนั้น
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3. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ( ปพ.3 )
เป น เอกสารสํ า หรั บ อนุ มั ติ ก ารจบการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานของผูเรียนในแตละรุนการศึกษา โดยบันทึกรายชื่อและขอมูลทางการศึกษาของผูจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ( ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ) ผูจบการศึกษาภาคบังคับ ( ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ) และผู
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ) ใชเปนเอกสารสําหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียน
ให ผู เ รี ย นเป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา และใช ใ นการตรวจสอบยื น ยั น และรั บ รองความสํ า เร็ จ และวุ ฒิ
การศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาแตละคนตลอดไป
เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด
เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขั้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู และขอมูลสําคัญ
เกี่ยวกับผูเรียน เชน แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา แบบรายงานประจําตัวนักเรียน ระเบียน
สะสม ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงคของการนําเอกสารไปใช
1. แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา
เปนเอกสารที่สถานศึกษากําหนดจัดทําขั้นเพื่อใหผูสอนใชบันทึกขอมูลการวัดและประเมิน
ผลการเรียนตามแผนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน และใชเปนขอมูลในการพิจารณา
ตัดสินผลการเรียนแตละรายวิชา เอกสารนี้ควรจัดทําเพื่อบันทึกขอมูลของผูเรียนเปนรายหอง
เอกสารบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา นําไปใชประโยชนดังนี้
1. ใชเปนเอกสารเพื่อการดําเนินงานของผูสอนแตละคนในการวัดและประเมินผลการเรียนของ
ผูเรียนแต ละรายวิชา รายหอง
2. ใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการ
วัดและ ประเมินผลการเรียน
3. เปนเอกสารที่ผูบริหารสถานศึกษาใชในการอนุมัติผลการเรียนประจําภาค / ปการศึกษา
2. แบบรายงานประจําตัวนักเรียน
เปนเอกสารที่สถานศึกษา จัดทําขั้นเพื่อบันทึกขอมูลการประเมินผล การเรียนรู และพัฒนาการ
ดานตาง ๆ ของผูเรียนแตละคนตามเกณฑการตัดสินการผานระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้น พื้นฐาน รวมทั้งขอมูลดานอื่น ๆ ของผูเรียนทั้งที่บานและโรงเรียน เปนเอกสารายบุคคล สําหรับ
สื่อสารใหผูปกครองของผูเรียนแตละคนไดรับทราบผลการเรียนและพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียน
และรวมมือในการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
3. ใบรับรองผลการเรียน
เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขั้นเพื่อรับรองสถานภาพความเปนผูเรียนในสถานศึกษาที่กําลัง
ศึกษาอยูหรือรับรองผลการเรียน หรือวุฒิของผูเรียนเปนการชั่วคราวตามที่ผูเรียนรองขอ ทั้งกรณีที่ผูเรียน
กําลังศึกษาอยู ในโรงเรี ยนหรือเมื่ อจลการศึกษาไปแลว แตกํ าลังรอรับหลักฐานการศึกษา ระเบีย น
แสดงผลการเรียน เปนตน
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ใบรับรองผลการเรียนมีอายุการใชงานชั่วคราว ซึ่งผูเรียนสามารถนําไปใชเปนหลักฐานแสดง
คุ ณ สมบั ติ ข องผู เ รี ย นในการสมั ค รเข า ศึ ก ษาต อ สมั ค รเข า งาน หรื อ เมื่ อ มี ก รณี อื่ น ใดที่ ผู เ รี ย นแสดง
คุณสมบัติกับวุฒิความรูหรือสถานภาพการเปนผูเรียนของตน
4. ระเบียนสะสม ( งานแนะแนว)
เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขั้นเพื่อบันทึกขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ
เปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง ตลอดชวงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 ป ระเบียนสะสมใหขอมูลที่เปนประโยชนการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของ
ผูเรียน การพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ การปรับตัวของผูเรียนและผลการเรียน ตลอดจนรายงานระบวน
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนระหวางอยูสถานศึกษากับบาน และใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเรียนตามความเหมาะสม
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โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต
แนวทางการวัดและประเมินผล สาระการเรียนรู 8 กลุม
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย / คณิตศาสตร / วิทยาศาสตร / สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /
ภาษาตางประเทศ แบงคะแนนออกเปน 70 : 30 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภาคเรียนที่ 1
ประเมินระหวางเรียน
70
ประเมินสอบปลายภาค 30
1.ประเมินผลระหวางเรียน 20
-สอบปลายภาค
30
2.ทดสอบยอย
20
3.สอบกลางภาค
20
4.คุณลักษณะฯ
10

ภาคเรียนที่ 2
ประเมินระหวางเรียน
70 ประเมินสอบปลายภาค 30
1.ประเมินผลระหวางเรียน 20 -สอบปลายภาค
30
2.ทดสอบยอย
20
3.สอบกลางภาค
20
4.คุณลักษณะฯ
10

กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี / ศิลปะ / สุขศึกษาและพลศึกษา แบงคะแนนออกเปน 80 : 20
โดยมีรายละเอียด ของคะแนนดังนี้
ภาคเรียนที่ 1
ประเมินระหวางเรียน
80 ประเมินสอบปลายภาค 20
1.ประเมินผลระหวางเรียน 50 -สอบปลายภาค
20
2.ทดสอบยอย
20 *เฉพาะพลศึกษา
สอบปฏิบัติ
3.คุณลักษณะฯ
10

ภาคเรียนที่ 2
ประเมินระหวางเรียน
80 ประเมินสอบปลายภาค 20
1.ประเมินผลระหวางเรียน 50 -สอบปลายภาค
20
2.ทดสอบยอย
20 *เฉพาะพลศึกษา
สอบปฏิบัติ
3.คุณลักษณะฯ
10

เฉพาะสุขศึกษา ปฏิบัติดังนี้
ภาคเรียนที่ 1
ประเมินระหวางเรียน
80 ประเมินสอบปลายภาค 20
20
1.ประเมินผลระหวางเรียน 30 -สอบปลายภาค
2.ทดสอบยอย
20
3.สอบกลางภาค
20
4.คุณลักษณะฯ
10

หมายเหตุ

ภาคเรียนที่ 2
ประเมินระหวางเรียน
80 ประเมินสอบปลายภาค 20
20
1.ประเมินผลระหวางเรียน 30 -สอบปลายภาค
2.ทดสอบยอย
20
3.สอบกลางภาค
20
4.คุณลักษณะฯ
10

:- นําคะแนนที่ไดในแตละภาคเรียนหารดวย 2 เปน 50 คะแนนมารวมกันเปน 100 คะแนน
เพื่อตัดสินผลการเรียนปลายป
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แนวทางการวัดและประเมินผล สาระเรียนรู 8 กลุม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย / คณิตศาสตร / วิทยาศาสตร / สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม /
ภาษาตางประเทศ แบงคะแนนออกเปน 70 : 30 โดยมีรายละเอียดคะแนนตอไปนี้
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ประเมินระหวางเรียน
70 ประเมินสอบปลายภาค 30 ประเมินระหวางเรียน
70 ประเมินสอบปลายภาค 30
30
30 1.ประเมินผลระหวางเรียน 20 -สอบปลายภาค
1.ประเมินผลระหวางเรียน 20 -สอบปลายภาค
2. ทดสอบยอย
20
2. ทดสอบยอย
20
3.สอบกลางภาค
20
3.สอบกลางภาค
20
4.คุณลักษณะฯ
10
4.คุณลักษณะฯ
10

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี / ศิลปะ / สุขศึกษาและพลศึกษา แบงคะแนนออกเปน 80 : 20
โดยมีรายละเอียด ของคะแนนดังนี้
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ประเมินระหวางเรียน
80 ประเมินสอบปลายภาค 20 ประเมินระหวางเรียน
80 ประเมินสอบปลายภาค 20
20
1.ประเมินผลระหวางเรียน 50 -สอบปลายภาค
20 1.ประเมินผลระหวางเรียน 50 -สอบปลายภาค
2.ทดสอบยอย
20 *เฉพาะพลศึกษา
2.ทดสอบยอย
20 *เฉพาะพลศึกษา
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
3.คุณลักษณะฯ

10

3.คุณลักษณะฯ

10

เฉพาะสุขศึกษา ปฏิบัติดังนี้
ภาคเรียนที่ 1
ประเมินระหวางเรียน
80 ประเมินสอบปลายภาค 20
1.ประเมินผลระหวางเรียน 30 -สอบปลายภาค
20
2.ทดสอบยอย
20
3.สอบกลางภาค
20
4.คุณลักษณะฯ
10

หมายเหตุ

ภาคเรียนที่ 2
ประเมินระหวางเรียน
80 ประเมินสอบปลายภาค 20
1.ประเมินผลระหวางเรียน 30 -สอบปลายภาค
20
2.ทดสอบยอย
20
3.สอบกลางภาค
20
4.คุณลักษณะฯ
10

:- นําคะแนนที่ไดในแตละภาคเรียน 100 คะแนน มาตัดสินผลการเรียนเปนรายภาค
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☺ แนวทางการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความทุกระดับชั้นปฏิบัติดังนี้
1. แตละกลุมสาระกําหนดงานใหนักเรียนทําโดยมีการกําหนดเวลาไมใหซ้ํากันภายใน 1 ภาคเรียน
2. แตละกลุมวิชาประเมินผลงานของนักเรียนตามเกณฑกําหนดของแตละระดับชั้น
3. ใหคะแนนโดยกลุมสาระ ละ 100 คะแนน
4. นําคะแนนทั้ง 8 กลุมสาระมารวมกันเปน 800 คะแนน
5. นําคะแนนรวมมาหารดวย 16 เพื่อเปน 50 คะแนนของแตละภาคเรียน แลวนํามารวมกันเปน 100
คะแนนเพื่อเทียบกับระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ 3
“ดีเยี่ยม” ไดคะแนนจากการประเมิน
90-100
ระดับ 2
“ดี” ไดคะแนนจากการประเมิน
70-89
ระดับ 1
“ผานเกณฑการประเมิน” ไดคะแนนจากการประเมิน
50-69
ระดับ 0
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ
50
ไมผานเกณฑการประเมิน
*ผูที่ผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสือ่ ความ จะตองผานเกณฑระดับ “1” ขึ้นไป
ในกรณีที่ผูเรียน “ไมผาน” เกณฑการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความ ใหดําเนินการ
ซอมเสริมจนผานเกณฑการประเมิน
☺ แนวทางการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ประกอบดวย
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการแกปญหา
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สมรรถนะสําคัญของผูเรียนเปนตัวแทนตัวชี้วัด / มาตรฐานการเรียนรู กําหนดในการพัฒนา
ผูเรียน ดังนั้นการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนควรใชวิธีการประเมินที่เนนการปฏิบัติและบูรณา
การอยูในกระบวนการเรียนการสอน ใหตรวจสอบวาผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญตามที่หลักสูตรกําหนด
หรือไม
การประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
“ ผ ” หมายถึง ผูเรียนผานการประเมินสมรรถนะของแตละรายวิชามีคะแนนมากกวารอยละ 60
“ มผ ” หมายถึง ผูเรียนผานการประเมินสมรรถนะของแตละรายวิชามีคะแนนนอยกวารอยละ 60
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☺ แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1. ผูรับผิดชอบกิจกรรมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมผูเรียนตามจุดประสงคแตละกิจกรรมโดย
ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน การปฏิบัติกิจกรรม ผลการปฏิบัติกิจกรรมดวยวิธีการที่หลากหลายตาม
สภาพจริง
2. ผู รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การบั น ทึ ก เวลาที่ ผู เ รี ย นเข า ร ว มกิ จ กรรมโดยใช เ ครื่ อ งหมายแสดง
ความหมาย ดังนี้
ส
เมื่อเขาเรียนสาย
ข
เมื่อขาดเรียนโดยไมทราบสาเหตุ
ป
เมื่อผูเรียนปวย
ล
เมื่อผูเรียนลากิจ
แนวทางในการบันทึกจุดประสงค
1. ผูรับผิดชอบจะตองเขียนจุดประสงคที่ตองการในการจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู และ
การประเมินผล
2. บัน ทึก คะแนนในแต ละจุ ด ประสงค เมื่ อสิ้น สุด กิจกรรมโดยนํ าคะแนนของแตละคนมา
รวมกันแลวสรุปคิดเปนรอยละ
เกณฑการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1. ผูเรียนจะตองเขารวมกิจกรรมอยางนอยรอยละ 80 ของเวลาเรียน
2. ผูเรียนจะตองผานเกณฑการประเมินกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80
ผลการตัดสินการเขารวมกิจกรรม
“ผาน” หมายถึง ผูเรียนเขารวมกิจกรรมตามเกณฑที่กําหนดไว
“ไมผาน” หมายถึง ผูเรียนเขารวมกิจกรรมต่ํากวาเกณฑที่กาํ หนดไวกรณีที่สิ้นสุดการเรียน ผูเรียน
“ไมผาน” กิจกรรมโดยบกพรองเกณฑใดเกณฑหนึ่งหรือทั้งสองเกณฑจะตองเรียนซอมเสริมกอน
จนกวาจะไดผลตามเกณฑจึงจะไดรับการตัดสินใหผานกิจกรรม
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คุณลักษณะอันพึงประสงค
(Desirable Characters Evaluation)
คุณลักษณะอันพึงประสงค

พฤติกรรมผูเรียน

ตัวบงชี้

1. จงรักภักดีและกตัญู
( ตอชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
และผูมีพระคุณ )
Loyalty and gratitude

รักชาติ ศาสน กษัตริย
Love of nation, religion and monarchy

8

กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
Gratitude

8

2. ซื่อตรง Regularity

ซื่อสัตยสุจริต Honesty and integrity

8

3. เรียบงาย Simplicity

อยูอยางพอเพียง มีความสมถะ
Contentment and self-sufficiency

8

4. ขยัน ทุมเท Travail

มุงมั่นในการทํางาน มีความมานะอุตสาหะ
Dedication and commitment to work

8

5. เปนบุคคลเพื่อผูอนื่
Be all to all

มีจิตสาธารณะ / รัก เมตตา / รับผิดชอบตอสังคม
Civic responsibility

8

6. มีวินัย Discipline

มีวินัย Discipline

8

เปนผูนาํ และผูตามที่ดี
Ability and willingness to lead and follow

8

7. ใฝเรียนรู
Avidity for learning

ใฝเรียนรู เพิ่มพูนทักษะ
Avidity for learning

8

8. เชิดชูความเปนไทย
Cherishing Thai identity

รักความเปนไทย
Cherishing Thai identity

8
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ระดับคุณภาพของการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ผูที่ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนตองมีผลการประเมินระดับ “ผาน
เกณฑการประเมิน” ขึ้นไป
1. เกณฑพิจารณาพฤติกรรมตามระดับชั้นจากธนาคารคุณธรรม
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6

พฤติกรรม 6 ขอขึ้นไป ดีเยี่ยม
พฤติกรรม 5 ขอ
ดี
ผาน
พฤติกรรม 4 ขอ
พฤติกรรม 1-3ขอ
ไมผาน

(เทากับระดับ 3)
(เทากับระดับ 2)
(เทากับระดับ 1)
(เทากับระดับ 0)

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3

พฤติกรรม 5 ขอขึ้นไป ดีเยี่ยม
พฤติกรรม 4 ขอ
ดี
พฤติกรรม 3 ขอ
ผาน
พฤติกรรม 1-2ขอ
ไมผาน

(เทากับระดับ 3)
(เทากับระดับ 2)
(เทากับระดับ 1)
(เทากับระดับ 0)

3. ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6

พฤติกรรม
พฤติกรรม
พฤติกรรม
พฤติกรรม

4 ขอขึ้นไป ดีเยี่ยม
3 ขอ
ดี
2 ขอ
ผาน
1 ขอ
ไมผาน

(เทากับระดับ 3)
(เทากับระดับ 2)
(เทากับระดับ 1)
(เทากับระดับ 0)

4. ระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3

พฤติกรรม
พฤติกรรม
พฤติกรรม
พฤติกรรม

3 ขอขึ้นไป ดีเยี่ยม
2 ขอ
ดี
1 ขอ
ผาน
ไมผาน
0 ขอ

(เทากับระดับ 3)
(เทากับระดับ 2)
(เทากับระดับ 1)
(เทากับระดับ 0)

2. เกณฑพิจารณาตัดสินผลการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงครายภาคของผูเรียนรายบุคคลใน
สมุดประเมินกิจกรรมธนาคารคุณธรรม
ระดับ 3 หมายถึง ระดับดีเยี่ยม คือ ไดผลการประเมินดีเยี่ยม จํานวน 5 – 8 คุณลักษณะ และไม
มีคุณลักษณะใด ไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดี
ระดับ 2 หมายถึง ระดับดี คือ ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน 1 – 4 คุณลักษณะ และ
ไมมีคุณลักษณะใดต่ํากวาระดับผาน หรือไดผลการประเมิน
ระดับดี จํานวน 5 - 8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน
ระดับ 1 หมายถึง ระดับผาน คือ ไดผลการประเมินระดับผานทุกคุณลักษณะ หรือไดผลการ
ประเมิน ระดับดี จํานวน 1 – 4 คุณลักษณะ และไมมี
คุณลักษณะใดไดผล การประเมินต่ํากวาระดับผาน
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