ระเบียบการวัดและประเมินผล
ระดับชันประถมศึกษา

๒

ตอนที ๑
ระเบียบโรงเรียนวัดสีแยกราษฎร์ บํารุง
ว่าด้ วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั(น
พืน( ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓

ระเบียบโรงเรี ยนวัดสี แยกราษฎร์บาํ รุ ง
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
โดยทีโรงเรี ยนวัดสี แยกราษฎร์ บาํ รุ งได้ประกาศใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนตามหลักสู ตร
การศึกษา
ขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคําสังกระทรวงศึกษาธิ การ ที สพฐ ๒๙๓ / ๒๕๕๑ ลง
วันที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื อง ให้ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ จึงเป็ นการสมควรทีกาํ หนดระเบียบโรงเรี ยนวัดสี แยกราษฎร์ บาํ รุ งว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพือให้
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสอดคล้องกับคําสัง ดังกล่าว
ฉะนัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการ คณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตร และวิชาการสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน
พืนฐาน จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบโรงเรี ยนวัดสี แยกราษฎร์ บาํ รุ ง ว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พ.ศ.
๒๕๕๒
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ทีขดั แย้งกับระเบียบนี ให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ ๔ ระเบีย บนี ใ ห้ใ ช้ควบคู่กบั หลัก สู ตรโรงเรี ย นวัดสี แยกราษฎร์ บาํ รุ ง พ.ศ.
๒๕๕๒
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ข้อ ๕ ให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษารักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี

๔

หมวด ๑
หลักการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ ๖ การประเมินผลการเรี ยน ให้เป็ นไปตามหลักการต่อไปนี
๖.๑ สถานศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ีเกียวข้องมีส่วนร่ วม
๖.๒ การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ มีจุดมุ่งหมาย เพือพัฒนาผูเ้ รี ยน
และตัดสิ นผลการเรี ยน
๖.๓ การวัด และประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ต้อ งสอดคล้อ งและครอบคลุ ม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี วดั ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทีกาํ หนดในหลักสู ตรสถานศึกษา และ
จัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน
๖.๔ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้เป็ นส่ วนหนึงของกระบวนการจัด
การเรี ยนรู ้ตอ้ งดําเนิ นการด้วยเทคนิ ควิธีการทีหลากหลาย เพือให้สามารถวัดและประเมินผล
ผูเ้ รี ย นได้อย่า งรอบด้า นทังด้านพุท ธิ พิสัย จิตพิสัย และทัก ษะพิสัย เหมาะสมกับสิ งที ตอ้ ง
การวัด ธรรมชาติ วิชา และระดับชันของผูเ้ รี ย น โดยตังอยู่บ นพืนฐานของความเที ยงตรง
ยุติธรรมและเชือถือได้
๖.๕ การประเมินผูเ้ รี ยนพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ
การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ การปฏิบตั ิกิจกรรม ผลงานของนักเรี ยน การทดสอบ ควบคู่ไป
ในกระบวนการเรี ยนรู ้ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรู ปแบบการศึกษา
๖.๖ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนเกียวข้องตรวจสอบผลการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
๖.๗ ให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรู ปแบบ
การศึกษาต่างๆ
๖.๘ ให้สถานศึกษาจัดทําและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพือเป็ น
หลักฐานการประเมินผลการเรี ยนรู ้ รายงานผลการเรี ยน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผล
การเรี ยนของผูเ้ รี ยน

๕

หมวด ๒
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ข้อ ๗ สถานศึกษาต้องดําเนิ นการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทัง ๔
ด้าน คือ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ๘ กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ข้อ ๘ การประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ ตามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ท งั ๘ กลุ่ ม สาระ เป็ น
การประเมิ นความรู ้ ความสามารถ ทัก ษะ เจตคติ ทัก ษะการคิ ด ที ก าํ หนดอยู่ใ นตัว ชี ว ดั ใน
หลัก สู ต ร ซึ งจะนํา ไปสู่ ก ารสรุ ป ผลการเรี ย นรู ้ ข องผู ้เ รี ย นตามมาตรฐานการเรี ย นรู ้ โดย
ดําเนินการดังนี
๘.๑ ผูส้ อนแจ้ง ตัวชี วดั วิธี ก ารประเมิ นผลการเรี ย น
เกณฑ์การผ่าน
ตัวชี วดั และเกณฑ์ข นั ตําของการผ่านรายวิชาก่อนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๘.๒ จัดให้มีการประเมินผลก่อนเรี ยน เพือตรวจสอบความรู ้พืนฐานและ
ความรอบรู ้ในเรื องทีจะเรี ยน
๘.๓ จัดให้มีการประเมินผลระหว่างเรี ยน เพือศึกษาผลการเรี ยน เพือจัดสอน
ซ่อมเสริ ม และนําคะแนนจากการวัดผล ไปรวมกับการวัดผลปลายปี
๘.๔ จัดให้มี ก ารประเมินผลปลายปี เพือตรวจสอบผลการเรี ยนโดยให้
ครอบคลุมมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชีวดั /ผลการเรี ยนรู ้ ทีสาํ คัญทีครู ผสู ้ อนกําหนด
๘.๕ การตัดสิ นผลการเรี ย นให้นํา ผลการประเมิ นระหว่า งเรี ย นรวมกับ ผล
การประเมินปลายปี ตามสัดส่ วนคะแนนทีโรงเรี ยนกําหนด แล้วให้ระดับผลการเรี ยน
ข้อ ๙ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื อความของผูเ้ รี ยน ให้ครู ประจํา
วิชา ดําเนินการวัดผลตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด
๙.๑ ครู ผสู ้ อนแจ้งตัวชีวดั ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๙.๒ ครู ผสู ้ อนประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของ
ผูเ้ รี ยนในความรับผิดชอบตามวิธีการและเครื องมือทีกาํ หนด รวมสรุ ปผลการประเมินรายปี /ราย
ภาครายงานให้ค ณะกรรมการ เมื อสิ นปี การศึ กษา/สิ นภาคเรี ย น ในกรณี ที ไ ม่ผ่า นให้แก้ไ ข
ปรับปรุ ง

๖
๙.๓ คณะกรรมการประเมิ น ของสถานศึ ก ษา สรุ ปและให้ ร ะดับ ผล
การประเมิน
ข้อ ๑๐ การประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ข องผูเ้ รี ย นให้ค รู ผูส้ อนดํา เนิ น
การวัดผลไปพร้อมกับการประเมินผลระดับชันเรี ยนตามเกณฑ์สถานศึกษากําหนด
๑๐.๑ ครู ผสู ้ อนแจ้งตัวชีวดั การประเมินคุณลักษณะทีพึงประสงค์
๑๐.๒
ครู ผู ้ส อนประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ผู ้เ รี ย น ใน
ความรับผิดชอบตามวิธี การและเครื องมือทีก าํ หนด รวมสรุ ปผลการประเมินรายปี /รายภาค
รายงานให้คณะกรรมการ เมือสิ นปี การศึกษา/สิ นภาคเรี ยน ในกรณี ทีไม่ผา่ นให้แก้ไขปรับปรุ ง
๑๐.๓ คณะกรรมการประเมิ น ของสถานศึ ก ษา สรุ ปและให้ ร ะดับ ผล
การประเมิน
ข้อ ๑๑ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ประเมินเป็ นรายปี โดยสถานศึกษา
เป็ นผูก้ าํ หนดแนวทางการประเมิน ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรมดําเนินการประเมินตามตัวชีวดั
๑๑.๑ ครู ผสู ้ อนแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๑๑.๒ ครู ผสู ้ อนประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามวิธีการและเครื องมือที
กําหนด รวมสรุ ปผลการประเมินรายปี รายงานให้ผรู ้ ับผิดชอบ เมือสิ นปี การศึกษา/ สิ นภาค
เรี ยน ในกรณี ทีไม่ผา่ นให้แก้ไขปรับปรุ ง
๑๑.๓ คณะกรรมการประเมิ น ของสถานศึ ก ษา สรุ ปและให้ ร ะดับ ผล
การประเมิน

หมวด ๓
เกณฑ์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ข้ อ ๑๒ การตัดสิ นผลการเรียน
๑๒.๑ ผูเ้ รี ยนต้องมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนตลอด
ปี การศึกษา
๑๒.๒ ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี วดั และผ่านทุกตัวชี วดั โดยแต่
ละตัวชีวดั ผ่านไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ หรื อมีคุณภาพในระดับ ๑ ขึนไป
๑๒.๓ ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนทุกรายวิชา
๑๒.๔ ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มี
ผลการประเมินระดับผ่านขึนไป

๗
๑๒.๕

ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมิ นคุ ณลัก ษณะอันพึง ประสงค์ มี ผล

การประเมินระดับผ่านขึนไป
๑๒.๖ ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน มีผลการประเมิน
ระดับผ่าน
ข้ อ ๑๓ การให้ ระดับผลการเรียน
๑๓.๑ การตัดสิ นผลการเรี ยนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ให้ใช้ระบบ
ตัวเลข
แสดงระดับผลการเรี ยนในแต่ละกลุ่มสาระ เป็ น ๘ ระดับ ดังนี
ระดับผลการเรียน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

ความหมาย
ช่ วงคะแนนเป็ นร้ อยละ
ดีเยีย ม
๘๐ - ๑๐๐
ดีมาก
๗๕ - ๗๙
ดี
๗๐ - ๗๔
ค่อนข้างดี
๖๕ - ๖๙
ปานกลาง
๖๐ - ๖๔
พอใช้
๕๕ - ๕๙
ผ่านเกณฑ์ขนั ตํา
๕๐ - ๕๔
ตํากว่าเกณฑ์
๐ - ๔๙
๑๓.๒ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็ นผ่านและไม่ผา่ น
ถ้ากรณี ทีผา่ น กําหนดเกณฑ์การตัดสิ นเป็ นดีเยีย ม ดี และผ่าน
ดี เยียม หมายถึ ง มี ผลงานที แสดงถึ งความสามารถในการอ่ าน คิ ด
วิเคราะห์ และเขียนทีมีคะแนนตังแต่ร้อยละ ๗๐ ขึนไป
ดี หมายถึ ง มี ผ ลงานที แ สดงถึ ง ความสามารถในการอ่ า น คิ ด
วิเคราะห์ และเขียนทีมีคะแนนระหว่างร้อยละ ๖๐ – ๖๙
ผ่า น หมายถึ ง มี ผลงานที แสดงถึ ง ความสามารถในการอ่ าน คิ ด
วิเคราะห์ และเขียนทีมีคะแนนระหว่างร้อยละ ๕๐ – ๕๙
ไม่ผ่าน หมายถึ ง มีผลงานที แสดงถึ งความสามารถในการอ่าน คิ ด
วิเคราะห์ และเขียนทีมีคะแนนตํากว่าร้อยละ ๕๐

๘
๑๓.๓ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพือการเลือน
ชัน และจบการศึกษา เป็ นผ่านและไม่ผา่ น ถ้ากรณี ทีผา่ น กําหนดเกณฑ์การตัดสิ นเป็ นดีเยียม ดี
และผ่าน และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี
ดีเยียม หมายถึ ง ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตนตามคุ ณลักษณะจนเป็ นนิ สัย และ
นําไปใช้ในชี วิตประจําวันเพือประโยชน์สุข ของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินระดับดีเยียม จํานวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํา
กว่าระดับดี
ดี หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะในการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ เพือให้
เป็ นการยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยียม จํานวน ๑ - ๔ คุณลักษณะ และไม่
มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํากว่าระดับดี หรื อ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย ม จํานวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํากว่าระดับผ่าน หรื อ
๓. ได้ผลการประเมินระดับดี จํานวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํากว่าระดับผ่าน
ผ่า น หมายถึ ง ผูเ้ รี ย นรั บ รู ้ แ ละปฏิ บ ัติตามกฎเกณฑ์แ ละเงื อนไขที
สถานศึกษากําหนดโดยพิจารณาจาก
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จํานวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํากว่าระดับผ่าน หรื อ
๒. ได้ผ ลการประเมิ น ระดับ ดี จํา นวน ๔ คุ ณ ลัก ษณะ และไม่ มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํากว่าระดับผ่าน
ไม่ผา่ น หมายถึง ผูเ้ รี ยนรับรู ้และปฏิบตั ิได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และ
เงือนทีสถานศึกษากําหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผา่ น ตังแต่ ๑ คุณลักษณะ
๑๓.๔ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
จะต้องพิ จารณาทัง เวลาการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมและ
ผลงานของผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนดและให้ผลการประเมินเป็ นผ่าน และไม่ผา่ น
กิ จ กรรมพัฒ นาผู ้เ รี ย น มี ๓ ลัก ษณะ คื อ ๑) กิ จ กรรมแนะแนว ๒)
กิ จกรรมนัก เรี ย น ซึ ง ประกอบด้วย (๑) กิ จกรรมลู ก เสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบ้ าํ เพ็ญ
ประโยชน์ โดยผูเ้ รี ยนเลื อกอย่างใดอย่างหนึ ง ๑ กิจกรรม (๒) กิจกรรมชุ มนุ มหรื อชมรมอีก ๑

๙
กิจกรรม ๓) กิจกรรมเพือสังคม และสาธารณประโยชน์ให้ใช้ตวั อักษรแสดงผลการประเมิน
ดังนี
“ผ” หมายถึ ง ผูเ้ รี ยนมีเวลาเข้าร่ วมกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ปฏิบตั ิกิจกรรม และมีผลงาน มีคะแนนมากกว่าร้อยละ ๕๐
“มผ” หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ปฏิบตั ิกิจกรรมและมีผลงาน มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในกรณี ทีผเู ้ รี ยนได้ผลการเรี ยน
“มผ” สถานศึกษา ต้องจัดซ่ อมเสริ มให้ผูเ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่ วนทีผูเ้ รี ยนไม่ได้เข้าร่ วมหรื อ
ไม่ได้ทาํ จนครบถ้วน แล้วจึงเปลียนผลการเรี ยนจาก “มผ” เป็ น “ผ” ได้ ทังนี ต้องดําเนินการให้
เสร็ จสิ นภายในปี การศึกษานัน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา
ในกรณี ทีผเู ้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่ อมเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่ วนทีผเู ้ รี ยนไม่ได้เข้าร่ วมหรื อไม่ได้ทาํ จนครบถ้วน แล้วจึงเปลียนผล
การเรี ยนจาก “มผ” เป็ น “ผ” ได้ ทังนี ต้องดําเนินการให้เสร็ จสิ นภายในปี การศึกษานัน ยกเว้นมี
เหตุสุดวิสัยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา
ข้ อ ๑๔ การเลือ นชั(น
สถานศึกษาอนุมตั ิให้ผเู ้ รี ยนได้รับการเลือนชัน เมือสิ นปี การศึกษามีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี
๑) ผูเ้ รี ยนมีเวลาเรี ยนตลอดปี การศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยน
ทังหมด
๒) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินผ่านทุกรายวิชาพืนฐานและเพิม เติม
๓) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับผ่านเป็ นต้น
ไป
๔) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับผ่านเป็ นต้นไป
๕) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนระดับผ่าน
ทังนี ถ้าผูเ้ รี ยนมีขอ้ บกพร่ องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็ นว่า
สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริ มได้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาทีจะผ่อนผันให้เลือน
ชันได้
อนึง ในกรณี ทีผเู ้ รี ยนมีหลักฐานการเรี ยนรู ้ทีแสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ
สถานศึ ก ษาอาจให้ โ อกาสผู ้เ รี ยนเลื อ นชั นกลางปี การศึ ก ษา โดยสถานศึ ก ษาแต่ ง ตัง
คณะกรรมการ ประกอบด้วย ฝ่ ายวิชาการของสถานศึกษาและผูแ้ ทนของเขตพืนทีการศึกษา

๑๐
หรื อต้นสังกัด ประเมินผูเ้ รี ยนและตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามเงือนไขทัง ๓ ประการ
ต่อไปนี
๑) มีผลการเรี ยนในปี การศึกษาทีผา่ นมาและมีผลการเรี ยนระหว่างปี ทีกาํ ลัง
ศึกษาอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยีย ม
๒) มีวฒ
ุ ิภาวะเหมาะสมทีจะเรี ยนในชันทีสูงขึน
๓) ผ่านการประเมินผลความรู ้ความสามารถทุกรายวิชาของชันปี ทีเรี ยน
ปัจจุบนั และความรู ้ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรี ยนแรกของชันปี ทีจะเลือนขึนการอนุมตั ิ
ให้เลื อนชันกลางปี การศึ กษาไปเรี ยนชันสู ง ขึนได้ ๑ ระดับชันนี ต้องได้รับการยินยอมจาก
ผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง และต้องดําเนินการให้เสร็ จสิ นก่อนเปิ ดภาคเรี ยนที ๒ ของปี การศึกษานัน
สําหรับในกรณี ทีพบว่ามีผเู ้ รี ยนกลุ่มพิเศษประเภทต่าง ๆ มีปัญหาในการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษา
ดําเนิ นงานร่ วมกับสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด/ศูนย์การศึกษา
พิเศษเขตการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรี ยนเฉพาะความพิการ หาแนวทางการแก้ไขและ
พัฒนา
ข้ อ ๑๕ การสอนซ่ อมเสริม
การสอนซ่ อ มเสริ ม เป็ นการสอนเพือ แก้ไ ขข้อบกพร่ อ ง กรณี ที ผูเ้ รี ย นมี
ความรู ้ ทักษะกระบวนการหรื อเจตคติ /คุ ณลักษณะไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที สถานศึ กษากําหนด
สถานศึก ษาต้องจัดสอนซ่ อมเสริ ม เป็ นกรณี พิเศษนอกเหนื อไปจากการสอนตามปกติ เพือ
พัฒนาให้ผเู ้ รี ยนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชีวดั ทีกาํ หนดไว้ เป็ นการให้โอกาส
แก่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ และพัฒนา โดยจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ทีหลากหลายและตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
ข้ อ ๑๖ การเรียนซํ(าชั(น
ผูเ้ รี ยนทีไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลือนชัน สถานศึกษาควรให้เรี ยนซํา
ชัน ทังนีสถานศึกษาอาจใช้ดุลยพินิจให้เลือนชันได้ หากพิจารณาว่าผูเ้ รี ยนมีคุณสมบัติขอ้ ใดข้อ
หนึง ดังต่อไปนี
๑) มีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ อันเนืองจากสาเหตุจาํ เป็ นหรื อเหตุสุดวิสัย
แต่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลือนชันในข้ออืน ๆ ครบถ้วน
๒) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชีวดั ไม่ถึงเกณฑ์
ตามทีสถานศึกษากําหนดในแต่ละรายวิชา แต่เห็นว่าสามารถสอนซ่ อมเสริ มได้ในปี การศึกษา
นัน และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลือนชันในข้ออืน ๆ ครบถ้วน

๑๑
๓) ผูเ้ รี ยนมี ผลการประเมิ นรายวิชาในกลุ่ มสาระภาษาไทย คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอยูใ่ นระดับผ่านก่อนทีจะให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนซําชัน
สถานศึกษาควรแจ้งให้ผปู ้ กครองและผูเ้ รี ยนทราบเหตุผลของการเรี ยนซําชัน
ข้ อ ๑๗ เกณฑ์ การจบ
๑) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพืนฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิมเติมตามโครงสร้าง
เวลาเรี ยนทีหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานกําหนด
๒) ผูเ้ รี ยนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพืนฐานผ่านเกณฑ์การประเมินตามที
สถานศึกษากําหนด
๓) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามทีสถานศึกษากําหนด
๔) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามทีสถานศึกษากําหนด
๕) ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินผ่าน เกณฑ์
การประเมินตามทีสถานศึกษากําหนด
หมวด ๔
การรายงานผลการเรียน
ข้อ ๑๘ ให้รายงานผลการเรี ยน เพือแจ้งผลการเรี ยนรู ้และพัฒนาการในด้านต่างๆ ซึ ง
เป็ นความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนให้ผเู ้ รี ยน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูป้ กครอง และผูเ้ กียวข้องทราบอย่าง
น้อยภาคเรี ยนละ ๑ ครัง เพือใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง แก้ไขและส่ งเสริ มพัฒนาการเรี ยน
ของผูเ้ รี ย นให้ป ระสบความสํา เร็ จอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทัง ใช้เป็ นข้อมูล สํา หรั บ ออก
เอกสารหลักฐานการศึกษา การตรวจสอบ ยืนยัน รับรองผลการเรี ยนและวุฒิการศึกษาของ
ผูเ้ รี ยน

๑๒
หมวด ๕
เอกสารหลักฐานการศึกษา
ข้อ ๑๙ ให้มีการจัดหาและจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา ดังต่อไปนี
๑๙.๑ เอกสารหลักฐานการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ประกอบด้วย
๑) ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑)
๒) ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
๓) แบบรายงานผูส้ าํ เร็ จการศึกษา (ปพ.๓)
๑๙.๒ เอกสารหลักฐานการศึกษาทีสถานศึกษากําหนด
เอกสารหลักฐานการศึกษาทีสถานศึกษากําหนด เป็ นเอกสารทีจดั ทําขึน
เพือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรี ยนรู ้ และข้อมูลสําคัญเกียวกับผูเ้ รี ยน ดังนี
๑) แบบบันทึกผลการเรี ยนประจํารายวิชา
๒) แบบรายงานประจําตัวนักเรี ยน
๓) ระเบียนสะสม
๔) ใบรับรองผลการเรี ยน

หมวด ๖
การเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ ๒๐ ให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนรู ้ จากสถานศึกษาได้ใน
กรณี ต่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลียนรู ปแบบการศึกษา การย้ายหลักสู ตร การละ
ทิงการศึกษาและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อใน
ประเทศ
ข้อ ๒๑ ให้สามารถเทียบโอนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรี ยนรู ้อืนๆ
เช่ น สถานประกอบการ สถาบัน ทางศาสนา สถาบัน การฝึ กอบรมอาชี พ การศึ ก ษาโดย
ครอบครัว
ข้อ ๒๒ การเทียบโอนผลการเรี ยนให้ดาํ เนิ นการในช่วงก่อนเปิ ดภาคเรี ยนแรกหรื อ
ต้นภาคเรี ย นแรก ทัง นี นัก เรี ย นที ไ ด้รั บ การเที ย บโอนผลการเรี ย นต้องศึ ก ษาต่อเนื อง ใน
สถานศึ ก ษาที รับ เที ย บโอนอย่า งน้อย ๑ ภาคเรี ย น โดยสถานศึ ก ษาที รับ การเที ย บโอนควร
กําหนดรายวิชา จํานวนหน่วยกิตทีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม

๑๓
ข้อ ๒๓ การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดําเนินการได้ดงั นี
๒๓.๑ พิ จ ารณาจากหลั ก ฐานการศึ ก ษา ซึ งจะให้ ข ้อ มู ล ที แ สดงความรู ้
ความสามารถของนักเรี ยนในด้านต่างๆ
๒๓.๒ พิจารณาจากความรู ้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิจริ ง การทดสอบ
การสัมภาษณ์ เป็ นต้น
๒๓.๓ พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบตั ิจริ ง
๒๓.๔ ในกรณี มีเหตุผลจําเป็ นระหว่างเรี ยน นักเรี ยนสามารถแจ้งความจํานงขอไป
ศึกษาบางรายวิชาในสถานศึกษา/สถานประกอบการอื น แล้วนํามาเทียบโอนได้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษา
ข้อ ๒๔ การเทียบโอนผลการเรี ยนให้ดาํ เนินการในรู ปของคณะกรรมการการเทียบ
โอนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน แต่ไม่ควรเกิน ๕ คน การเทียบโอนให้ดาํ เนินการดังนี
๒๔.๑ กรณี ผขู ้ อเทียบโอนมีผลการเรี ยนมาจากหลักสู ตรอืน ให้นาํ รายวิชา หรื อ
หน่วยกิตทีมีตวั ชีวดั /มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง/จุดประสงค์/เนือหาทีสอดคล้อง
กันไม่ น้อยกว่าร้ อ ยละ ๖๐ มาเที ย บโอนผลการเรี ย นและพิ จ ารณาให้ร ะดับ ผลการเรี ย นให้
สอดคล้องกับหลักสู ตรทีรับเทียบโอน
๒๔.๒ กรณี การเทียบโอนความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสาร
หลักฐาน (ถ้ามี) โดยให้มีการประเมินด้วยเครื องมือทีหลากหลายและให้ระดับผลให้สอดคล้อง
กับหลักสู ตรทีรับเทียบโอน
๒๔.๓ กรณี การเที ยบโอนที นักเรี ยนเข้าโครงการแลกเปลี ยนต่ างประเทศ ให้
ดําเนิ นการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การเรื องหลักการและแนวปฏิบตั ิการเทียบชันการศึกษา
สําหรับนักเรี ยนทีเข้าร่ วมโครงการแลกเปลียน
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 แนวปฏิบตั ิทีเกียวข้อง
ประกาศ ณ วันที ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ลงชือ)
(นายเสน่ห์ ศรี สารากร)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดสี แยกราษฎร์บาํ รุ ง

๑๔

ตอนที ๒
คํ า อธิ บ ายระเบี ย บโรงเรี ย นวั ด สี แ ยกราษฎร์ บํ า รุ ง ว่ า ด้ ว ยการวั ด และ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น ต า ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั( น พื( น ฐ า น
พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๕

คําอธิบายระเบียบโรงเรียนวัดสี แยกราษฎร์ บํารุง
ว่าด้ วยการประเมินผลการเรียน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั(นพืน( ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
.............................................
ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ไ ด้ก าํ หนดให้ส ถานศึ ก ษาจัด ทํา หลัก สู ต ร
สถานศึกษาขึนใช้เองพร้อมทังวิธีการวัดและประเมินผล โรงเรี ยนวัดสี แยกราษฎร์ บาํ รุ ง จึงได้
จั ด ทํ า ร ะ เ บี ย บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑
เพือให้ผสู ้ อนปฏิบตั ิตามระเบียบการประเมินผลเป็ นไปโดยถูกต้อง และเป็ นแนวเดียวกัน จึงได้
จัดทําคําอธิบาย ดังนี
หลักการและเหตุผล
หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขัน พื น ฐาน พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๑ เป็ นการจัด ทํา
หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานเพือความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมืองดีของชาติ การดํารงชี วิต
และการประกอบอาชี พ ตลอดจนการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาจัดทําสาระการเรี ยนรู ้ ของ
กลุ่ ม สาระต่า ง ๆ โดยให้มี ส่ วนที เ กี ย วข้องกับ สภาพปั ญ หาในชุ ม ชนและสั ง คม ภู มิ ปั ญญา
ท้อ งถิ น คุ ณ ลัก ษณะ อัน พึ ง ประสงค์ สามารถเที ย บโอนผลการเรี ย นรู้ และประสบการณ์
ได้ ดั ง นั นวิ ธี ก ารวัด และประเมิ น ผล ต้ อ งให้ ส อดคล้ อ งและครอบคลุ ม จุ ด หมายของ
หลักสู ตร เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุจุดมุง่ หมายดังกล่าว

๑๖
ระเบียบโรงเรี ยนวัดสี แยกราษฎร์บาํ รุ งว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยน ตามหลักสู ตร
สถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดให้ใช้ใ นปี การศึ กษา ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป และ
กําหนดผูร้ ักษาการไว้ในข้อ ๕ ดังนี
ข้อ ๕. ให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษารักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี
ในกรณี ทีเกิดปัญหาในการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ให้ผทู ้ ีมีขอ้ สงสัยเสนอปัญหาไปยัง
คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรและวิช าการของโรงเรี ย นวัดสี แยกราษฎร์ บ าํ รุ ง เพือจะได้
นําเสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นผูช้  ีชดั ต่อไป
หมวด ๑ หลักการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ ๖ การประเมินผลการเรี ยน ให้เป็ นไปตามหลักการต่อไปนี
๖.๑ สถานศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ีเกี ยวข้องมีส่วนร่ วม เช่ น ผูเ้ รี ยน ครู ผูส้ อน ผูป้ กครองนักเรี ยน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
๖.๒ การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ มีจุดมุ่งหมาย เพือพัฒนาผูเ้ รี ยน
กล่าวคือ เป็ นการประเมินผลย่อย (Formative Assessment) ทีดาํ เนิ นการอย่างต่อเนื อง ตลอด
การเรี ยน การสอน โดยมิใช่ใช้แต่การทดสอบระหว่างเรี ยนเป็ นระยะ ๆ อย่างเดียวแต่เป็ นการที
ครู เก็บข้อมูลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอย่างไม่เป็ นทางการด้วย ขณะทีให้ผเู ้ รี ยนทําภาระงานตามที
กําหนด ครู สังเกต ซักถามจดบันทึก แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลว่าผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้หรื อไม่ จะต้อง
ให้ผเู ้ รี ยนปรับปรุ งอะไร หรื อผูส้ อนปรับปรุ งอะไร เพือให้เกิดความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ตาม
มาตรฐาน/ตัว ชี วัด การประเมิ น ระหว่า งเรี ย นดํา เนิ น การได้ห ลายรู ป แบบ เช่น การให้
ข้อแนะนํา ข้อสัง เกตในการนํา เสนอผลงานการพูดคุยระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มหรื อ
รายบุ ค คล การสั ม ภาษณ์ ตลอดจนการวิเ คราะห์ ผ ลการสอบ เป็ นต้น ส่ ว นการตัด สิ น ผล
การเรี ยนเป็ นการประเมินสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ (Summative Assessment) มักเกิดขึนเมือจบหน่วย
การเรี ยนรู ้ เ พื อ ตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ ข องผู ้เ รี ย นตามตัว ชี วัด และยัง ใช้ เ ป็ นข้อ มู ล ใน
การเปรี ย บเที ย บกับ การประเมิ นก่ อนเรี ย น ทํา ให้ท ราบพัฒนาการของผูเ้ รี ย น การประเมิ น
สรุ ปผลการเรี ยนรู ้ยงั เป็ นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ^ ของผูเ้ รี ยนตอนปลายปี /ปลายภาค อีกด้วย
การประเมินสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ใช้วธิ ีการและเครื องมือประเมินได้อย่างหลากหลาย ซึงเน้น
การวัด และประเมิ น แบบอิ ง เกณฑ์ (Criterion-Referenced Assessment) เป็ นการวัด และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้เพือนําเสนอผลการตัดสิ นความสามารถหรื อผลสัมฤทธิ^ ของผูเ้ รี ยน โดย
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ทีกาํ หนดขึน

๑๗
๖.๓ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตอ้ งสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้/ตัวชี วดั ตามกลุ่ม สาระการเรี ย นรู ้ทีกาํ หนดในหลัก สู ตรสถานศึก ษา และจัดให้มี
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
๖.๔ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้เป็ นส่ วนหนึงของกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ตอ้ งดําเนินการด้วยเทคนิควิธีการทีหลากหลาย เพือให้สามารถวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยน
ได้
อย่า งรอบด้า นทัง ด้า นพุ ท ธิ พิ สั ย จิ ต พิ สั ย และทัก ษะพิ สั ย เหมาะสมกับ สิ ง ที ต้อ งการวัด
ธรรมชาติวิชา และระดับชันของผูเ้ รี ยน โดยตังอยูบ่ นพืนฐานของความเทียงตรง ยุติธรรมและ
เชือถือได้
๖.๕ การประเมินผูเ้ รี ยนพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ
การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ การปฏิบตั ิกิจกรรม ผลงานของนักเรี ยน การทดสอบ ควบคูไ่ ป
ในกระบวนการเรี ยนรู ้ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรู ปแบบการศึกษา
๖.๖ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนเกียวข้องตรวจสอบผลการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
หมวด ๒ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ข้อ ๗ สถานศึกษาต้องดําเนิ นการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทัง ๔
ด้าน คือ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ๘ กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ข้อ ๘ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ท งั ๘ กลุ่มสาระ เป็ นการ
ประเมินความรู ้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิดทีกาํ หนดอยูใ่ นตัวชีวดั ในหลักสู ตร
ซึงจะนําไปสู่ การสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ โดยดําเนินการดังนี
๘.๑ ผูส้ อนแจ้ง ตัวชี วดั วิธี ก ารประเมิ นผลการเรี ย น
เกณฑ์การผ่าน
ตัวชี วดั และเกณฑ์ข นั ตําของการผ่านรายวิชาก่อนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๘.๒ จัดให้มีการประเมินผลก่อนเรี ยน เพือตรวจสอบความรู ้พืนฐานและ
ความรอบรู ้ในเรื องทีจะเรี ยน
๘.๓ จัดให้มีการประเมินผลระหว่างเรี ยน เพือศึกษาผลการเรี ยน เพือจัดสอน
ซ่อมเสริ ม และนําคะแนนจากการวัดผล ไปรวมกับการวัดผลปลายปี /ปลายภาค

๑๘
๘.๔ จัดให้มีการประเมินผลปลายปี /ปลายภาคเพือตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้
ข้อ ๙ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื อความของผูเ้ รี ยน ให้ครู ประจํา
วิชา ดําเนินการวัดผลตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด
๙.๑ ผูส้ อนแจ้งตัวชีวดั วิธีการประเมินผล และเกณฑ์การผ่านตัวชีวดั การอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน
๙.๒ จัดให้มีการประเมินผล และสรุ ปผลปลายปี
ข้อ ๑๐ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนให้ครู ผสู ้ อนดําเนิ นการ
วัดผลไปพร้อมกับการประเมินผลระดับชันเรี ยนตามเกณฑ์สถานศึกษากําหนด
๑๐.๑ ผู ้ส อนแจ้ง ตัว ชี วัด วิ ธี ก ารประเมิ น ผล และเกณฑ์ก ารผ่า นตัวชี วัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑๐.๒ จัดให้มีการประเมินผล และสรุ ปผลปลายปี
ข้อ ๑๑ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ประเมินเป็ นรายปี โดยสถานศึกษา
เป็ นผูก้ าํ หนดแนวทางการประเมิน ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรมดําเนินการประเมินตามตัวชีวดั
๑๑.๑ ผูส้ อนแจ้ง ตัว ชี วัด วิธี ก ารประเมิ น ผล และเกณฑ์ก ารผ่า นตัวชี วัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๑๑.๒ จัดให้มีการประเมินผล และสรุ ปผลปลายปี

หมวด ๓ เกณฑ์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ข้ อ ๑๒ การตัดสิ นผลการเรียน
หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขัน พื น ฐาน พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๑ ได้ก าํ หนด
โครงสร้ า ง เวลาเรี ยน มาตรฐานการเรี ยนรู ้ /ตัว ชี วัด การอ่ า น คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ทีสถานศึกษาต้องจัดให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและให้สถานศึกษากําหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้ เพือตัดสิ นผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ดังนี
๑๒.๑ ผูเ้ รี ยนต้องมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนตลอดปี
การศึกษา
๑๒.๒ ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชีวดั และผ่านทุกตัวชีวดั โดยแต่ละ
ตัวชีวดั ผ่านไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ หรื อมีคุณภาพในระดับ ๑ ขึนไป
๑๒.๓ ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนทุกรายวิชา

๑๙
ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมิ นการอ่า น คิ ดวิเคราะห์ และเขี ย น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน มีผลการประเมินระดับผ่านขึนไป
ข้ อ ๑๓ การให้ ระดับผลการเรียน
๑๓.๑ การตัดสิ นผลการเรี ยนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ให้ใช้ระบบ
ตัวเลขแสดงระดับผลการเรี ยนในแต่ละกลุ่มสาระ เป็ น ๘ ระดับ ดังนี
๑๒.๔

ระดับผลการเรียน
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ความหมาย
ช่ วงคะแนนเป็ นร้ อยละ
ดีเยีย ม
๘๐ - ๑๐๐
ดีมาก
๗๕ - ๗๙
ดี
๗๐ - ๗๔
ค่อนข้างดี
๖๕ - ๖๙
ปานกลาง
๖๐ - ๖๔
พอใช้
๕๕ - ๕๙
ผ่านเกณฑ์ขนั ตํา
๕๐ - ๕๔
ตํากว่าเกณฑ์
๐ - ๔๙
๑๓.๒ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ถือเป็ นความสามารถหลักทีสําคัญ
ซึ งจํา เป็ นต้อ งปลู ก ฝั ง และพัฒ นาให้ เ กิ ด ขึ น กับ ผูเ้ รี ย นด้ว ยกระบวนการจัด การศึ ก ษาตาม
หลักสู ตร ใน ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ขณะเดียวกันก็จาํ เป็ นต้องตรวจสอบว่า ความสามารถ
ดังกล่าว เกิดขึนแล้วหรื อยัง เนื องจากการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ผูเ้ รี ยนจะได้รับการพัฒนาตามลําดับอย่างต่อเนืองในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ตามกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ หรื อกิจกรรมต่าง ๆ กระบวนการตรวจสอบความก้าวหน้าทีเกิดขึนทังความรู ้
ความเข้าใจในการปฏิบตั ิ จะดําเนินการไปด้วยกันในกระบวนการ
หลักการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๑. เป็ นการประเมินเพือการปรับปรุ งพัฒนาผูเ้ รี ยนและประเมินเพือการตัดสิ น
การเลือนชันและจบการศึกษาระดับต่าง ๆ
๒. ใช้วิธีการประเมินทีหลากหลาย เพือให้ผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้แสดงออกซึ ง
ความสามารถดังกล่าวอย่างเต็มตามศักยภาพและทําให้ผลการประเมินทีได้มีความเชือมัน
๓. การกําหนดภาระงานให้ผูเ้ รี ยนได้ปฏิ บตั ิควรสอดคล้องกับขอบเขตและ
ประเด็นการประเมินทีกาํ หนด

๒๐
๔. ใช้รูปแบบ วิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินทีได้จากการมีส่วนร่ วม
ของผูเ้ กียวข้อง
๕. การสรุ ปผลการประเมิ น เพื อ รายงาน เน้ น การรายงานคุ ณ ภาพของ
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็ น ๔ ระดับ คือ ดีเยียม ดี ผ่าน และไม่ผา่ น
แนวดําเนินการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสถานศึกษาควรดําเนินการ
พัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็ นกระบวนการ
อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบการดําเนินงานได้ การพัฒนาและประเมินความสามารถในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สถานศึกษาอาจดําเนินการตามกระบวนการต่อไปนี
๑. แต่งตังคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิด
วิ เ คราะห์ และเขี ย นของสถานศึ ก ษา ซึ งอาจประกอบด้ว ย ผู้บ ริ หารสถานศึ ก ษา ผู ้แ ทน
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูแ้ ทนครู ผสู ้ อน ผูแ้ ทนผูป้ กครองนักเรี ยน และผูแ้ ทนนักเรี ยน เพือ
กําหนดแนวทางในการพัฒนา ประเมิน ปรับปรุ งแก้ไข และตัดสิ นผลการประเมินความสามารถใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายปี และจบการศึกษาแต่ละระดับ
๒. ศึกษานิ ยามหรื อความหมายของความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน กําหนดขอบเขต และตัวชี วัดทีแ สดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนให้
สอดคล้องกับบริ บท และจุดเน้นของสถานศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
๓. ผูม้ ี ส่ วนเกี ย วข้องร่ วมกันศึ ก ษาหลัก การประเมิ น และพิจารณากํา หนด
รู ป แบบ วิธี ก ารพัฒนาและประเมิ น ความสามารถในการอ่ า น คิ ดวิเคราะห์ และเขี ย นของ
สถานศึกษา
๔. กํา หนดแนวทางการพัฒนาและประเมิ นความสามารถในการอ่า น คิ ด
วิเคราะห์ และเขียนให้สอดคล้องกับขอบเขตและตัวชีวดั ทีกาํ หนดในข้อ ๒ และกําหนดระดับ
คุ ณภาพ หรื อเกณฑ์ในการประเมิ นเป็ น ๔ ระดับ คือ ดี เยียม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน เพือใช้ในการ
ตัดสิ นผลรายปี และจบการศึกษาแต่ละระดับ
๕. ดําเนินการพัฒนา ประเมินและปรับปรุ งแก้ไขความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนตามรู ปแบบและวิธีการทีกาํ หนดอย่างต่อเนือง
๖. สรุ ปและตัดสิ นผลการประเมิน บันทึกและรายงานผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนต่อผูเ้ กี ยวข้องเพือให้เกิ ดความชัดเจนต่อผู ้
ปฏิ บ ัติ ใ นการประเมิ น ความสามารถด้า นการอ่ า น คิ ดวิ เคราะห์ และเขี ย น จึ ง ได้ก ํา หนด
ความหมาย และขอบเขตการประเมินเป็ นระดับชันประถมศึกษาให้เป็ นกรอบในการประเมิน
เพือตัดสิ นการเลือนชันและการจบการศึกษาแต่ละระดับ

๒๑
ความหมายการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็ นการประเมินศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยนในการอ่านจากหนังสื อ ตําราเรี ยนเอกสาร และสื อต่าง ๆ เพือหาและหรื อเพิมพูนความรู ้
ประสบการณ์ เพือความสุ นทรี ย ์ และประยุกต์ใช้ แล้วนําเนือหาสาระทีอา่ นมาคิดวิเคราะห์นาํ ไป
สู่ การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเรื องต่าง ๆ และถ่ายทอด
ความคิดนันด้วยการเขียนทีมีสาํ นวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและลําดับขันตอนในการนําเสนอ
สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผอู ้ า่ นได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชัน
ขอบเขตการประเมินและตัวชี วดั ทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน
ชันประถมศึกษาปี ที ๑-๓
ขอบเขตการประเมิน
การอ่านจากสื อสิ งพิมพ์ และ/หรื อสื อประเภทต่าง ๆ ทีให้ความเพลิ ดเพลิ น
ความรู ้
ประสบการณ์ และมีประเด็นให้คิดและเขียนบรรยายถ่ายทอดประเด็นทีคิดด้วยภาษาทีถูกต้อง
เหมาะสม เช่น อ่านสาระความรู ้ทีนาํ เสนออย่างสนใจ นิยาย เรื องสันนิทาน นิยายปรัมปรา
ตัวชีวดั ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๑. สามารถอ่านและหาประสบการณ์จากสื อทีหลากหลาย
๒. สามารถจับประเด็นสําคัญ ข้อเท็จจริ ง ความคิดเห็นเรื องทีอา่ น
๓. สามารถเปรี ยบเที ยบแง่ มุ มต่าง ๆ เช่ น ข้อดี ข้อเสี ย ประโยชน์ โทษ ความ
เหมาะสม ไม่เหมาะสม
๔. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื องทีอา่ น โดยมีเหตุผลประกอบ
๕. สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นความรู ้สึกจากเรื องทีอา่ นโดยการเขียน
ชันประถมศึกษาปี ที ๔-๖
ขอบเขตการประเมิน
การอ่านจากสื อสิ งพิมพ์ และ/หรื อสื อประเภทต่าง ๆ ทีให้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ความรู ้ ประสบการณ์ทีเอือให้ผอู ้ ่านนําไปคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา
และถ่ายทอดโดยการเขียนเป็ นความเรี ยงเชิงสร้างสรรค์ดว้ ยถ้อยคําภาษาทีถูกต้องชัดเจน เช่น
อ่านหนังสื อพิมพ์ วารสาร หนังสื อเรี ยน บทความ สุ นทรพจน์ คําแนะนํา คําเตือน
ตัวชีวดั ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๑. สามารถอ่านเพือหาข้อมูลสารสนเทศเสริ มประสบการณ์จากสื อประเภท
ต่าง ๆ

๒๒
๒. สามารถจับประเด็นสําคัญ เปรี ยบเทียบ เชือมโยงความเป็ นเหตุเป็ นผลจาก
เรื องทีอา่ น
๓. สามารถเชือมโยงความสัมพันธ์ของเรื องราว เหตุการณ์ของเรื องทีอา่ น
๔. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื องทีอา่ นโดยมีเหตุผลสนับสนุน
๕. สามารถถ่ า ยทอดความเข้า ใจ ความคิ ด เห็ น คุ ณ ค่า จากเรื อ งที อ่ า นโดย
การเขียน
๑๓.๓ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพือการเลือน
ชัน และจบการศึกษา เป็ นผ่านและไม่ผา่ น ถ้ากรณี ทีผา่ น กําหนดเกณฑ์การตัดสิ นเป็ นดีเยียม ดี
และผ่าน และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี
ดีเยียม หมายถึ ง ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตนตามคุ ณลักษณะจนเป็ นนิ สัย และ
นําไปใช้ในชี วิตประจําวันเพือประโยชน์สุข ของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินระดับดีเยียม จํานวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํา
กว่าระดับดี
ดี หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะในการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ เพือให้
เป็ นการยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยียม จํานวน ๑ - ๔ คุณลักษณะ และไม่
มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํากว่าระดับดี หรื อ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย ม จํานวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํากว่าระดับผ่าน หรื อ
๓. ได้ผลการประเมินระดับดี จํานวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํากว่าระดับผ่าน
ผ่า น หมายถึ ง ผูเ้ รี ย นรับ รู ้ และปฏิ บ ตั ิตามกฎเกณฑ์และเงื อ นไขที
สถานศึกษากําหนดโดยพิจารณาจาก
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จํานวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํากว่าระดับผ่าน หรื อ
๒. ได้ผ ลการประเมิ น ระดับ ดี จํา นวน ๔ คุ ณ ลัก ษณะ และไม่ มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํากว่าระดับผ่าน
ไม่ผา่ น หมายถึง ผูเ้ รี ยนรับรู ้และปฏิบตั ิได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และ
เงือนทีสถานศึกษากําหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผา่ น ตังแต่ ๑ คุณลักษณะ
๑๓.๔ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

๒๓
จะต้องพิ จารณาทัง เวลาการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมและ
ผลงานของผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนดและให้ผลการประเมินเป็ นผ่าน และไม่ผา่ น
กิ จ กรรมพัฒ นาผู ้เ รี ย น มี ๓ ลัก ษณะ คื อ ๑) กิ จ กรรมแนะแนว ๒)
กิ จกรรมนัก เรี ย น ซึ ง ประกอบด้วย (๑) กิ จกรรมลู ก เสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบ้ าํ เพ็ญ
ประโยชน์ โดยผูเ้ รี ยนเลื อกอย่างใดอย่างหนึ ง ๑ กิจกรรม (๒) กิจกรรมชุ มนุ มหรื อชมรมอีก ๑
กิจกรรม ๓) กิจกรรมเพือสังคม และสาธารณประโยชน์ให้ใช้ตวั อักษรแสดงผลการประเมิน
ดังนี
“ผ” หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ปฏิบตั ิกิจกรรม
และ
มีผลงานตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด
“มผ” หมายถึ ง ผูเ้ รี ย นมี เ วลาเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมพัฒ นาผูเ้ รี ย น ปฏิ บ ัติ
กิจกรรมและมีผลงานไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนดในกรณี ทีผเู ้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มผ”
สถานศึกษาต้องจัดซ่ อมเสริ มให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่ วนทีผเู ้ รี ยนไม่ได้เข้าร่ วมหรื อไม่ได้ทาํ
จนครบถ้วน แล้วจึงเปลียนผลการเรี ยนจาก “มผ” เป็ น “ผ” ได้ ทังนี ต้องดําเนินการให้เสร็ จสิ น
ภายในปี การศึกษานัน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา
ในกรณี ทีผเู ้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่ อมเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่ วนทีผเู ้ รี ยนไม่ได้เข้าร่ วมหรื อไม่ได้ทาํ จนครบถ้วน แล้วจึงเปลียนผล
การเรี ยนจาก “มผ” เป็ น “ผ” ได้ ทังนี ต้องดําเนินการให้เสร็ จสิ นภายในปี การศึกษานัน ยกเว้นมี
เหตุสุดวิสัยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา
ข้ อ ๑๔ การเลือนชั( นสถานศึกษาอนุมตั ิให้ผเู ้ รี ยนได้รับการเลือนชัน เมือสิ นปี การศึกษา
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
๑) ผูเ้ รี ยนมีเวลาเรี ยนตลอดปี การศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยน
ทังหมด
๒) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินผ่านทุกรายวิชาพืนฐานและเพิม เติม
๓) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนผ่านตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด
ทังนี ถ้าผูเ้ รี ยนมีขอ้ บกพร่ องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็ นว่า
สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริ มได้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาทีจะผ่อนผันให้เลือน
ชันได้

๒๔
อนึ ง ในกรณี ทีผูเ้ รี ยนมีหลักฐานการเรี ยนรู ้ ทีแสดงว่ามีค วามสามารถดี เลิ ศ
สถานศึ ก ษาอาจให้ โ อกาสผู ้เ รี ยนเลื อ นชั นกลางปี การศึ ก ษา โดยสถานศึ ก ษาแต่ ง ตัง
คณะกรรมการ ประกอบด้วย ฝ่ ายวิชาการของสถานศึกษาและผูแ้ ทนของเขตพืนทีการศึกษา
หรื อต้นสังกัด ประเมินผูเ้ รี ยนและตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามเงือนไขทัง ๓ ประการ
ต่อไปนี
๑) มีผลการเรี ยนในปี การศึกษาทีผา่ นมาและมีผลการเรี ยนระหว่างปี ทีกาํ ลัง
ศึกษาอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยีย ม
๒) มีวฒ
ุ ิภาวะเหมาะสมทีจะเรี ยนในชันทีสูงขึน
๓) ผ่านการประเมินผลความรู ้ความสามารถทุกรายวิชาของชันปี ทีเรี ยน
ปัจจุบนั และความรู ้ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรี ยนแรกของชันปี ทีจะเลือนขึนการอนุมตั ิ
ให้เลื อนชันกลางปี การศึ กษาไปเรี ยนชันสู ง ขึนได้ ๑ ระดับชันนี ต้องได้รับการยินยอมจาก
ผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง และต้องดําเนินการให้เสร็ จสิ นก่อนเปิ ดภาคเรี ยนที ๒ ของปี การศึกษานัน
สําหรับในกรณี ทีพบว่ามีผเู ้ รี ยนกลุ่มพิเศษประเภทต่าง ๆ มีปัญหาในการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษา
ดําเนิ นงานร่ วมกับสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด/ศูนย์การศึกษา
พิเศษเขตการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรี ยนเฉพาะความพิการ หาแนวทางการแก้ไขและ
พัฒนา
ข้ อ ๑๕ การสอนซ่ อมเสริม
การสอนซ่ อ มเสริ ม เป็ นการสอนเพือ แก้ไ ขข้อบกพร่ อ ง กรณี ที ผูเ้ รี ย นมี
ความรู ้ ทักษะกระบวนการหรื อเจตคติ/คุณลักษณะไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด
สถานศึก ษาต้อ งจัด สอนซ่ อ มเสริ ม เป็ นกรณี พิเศษนอกเหนื อไปจากการสอนตามปกติ เพือ
พัฒนาให้ผเู ้ รี ยนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชีวดั ทีกาํ หนดไว้ เป็ นการให้โอกาส
แก่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ และพัฒนา โดยจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ทีหลากหลายและตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล

๒๕
ข้ อ ๑๖ การเรียนซํ(าชั(น
ผูเ้ รี ยนทีไม่ผา่ นรายวิชาจํานวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็ นปั ญหาต่อการ
เรี ยนในระดับชันทีสูงขึน สถานศึกษาอาจตังคณะกรรมการพิจารณาให้เรี ยนซําชันได้ ทังนี ให้
คํานึงถึงวุฒิภาวะและความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยน เป็ นสําคัญ
ผูเ้ รี ยนทีไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลือนชัน สถานศึกษาควรให้เรี ยนซํา
ชัน ทังนีสถานศึกษาอาจใช้ดุลยพินิจให้เลือนชันได้ หากพิจารณาว่าผูเ้ รี ยนมีคุณสมบัติขอ้ ใดข้อ
หนึง ดังต่อไปนี
๑) มีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ อันเนืองจากสาเหตุจาํ เป็ นหรื อเหตุสุดวิสัย
แต่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลือนชันในข้ออืน ๆ ครบถ้วน
๒) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชีวดั ไม่ถึงเกณฑ์
ตามทีสถานศึกษากําหนดในแต่ละรายวิชา แต่เห็นว่าสามารถสอนซ่ อมเสริ มได้ในปี การศึกษานัน
และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลือนชันในข้ออืน ๆ ครบถ้วน
๓) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอยูใ่ นระดับผ่านก่อนทีจะให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนซําชัน
สถานศึกษาควรแจ้งให้ผปู ้ กครองและผูเ้ รี ยนทราบเหตุผลของการเรี ยนซําชัน
ข้ อ ๑๗ เกณฑ์ การจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ให้ก รอกเกณฑ์ก ารจบระดับ ประถมศึ ก ษา และคํา อธิ บ ายระดับ ผลการเรี ย นหรื อ
รู ปแบบการตัดสิ นทีโรงเรี ยนใช้ในการตัดสิ นผลการเรี ยนรายวิชา กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน การ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขี ยน คุ ณ ลักษณะอันพึงประสงค์ เช่ น เกณฑ์การจบการศึก ษาระดับ
ประถมศึกษา
๑) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพืนฐาน จํานวน ๘๔๐ ชัว โมง และรายวิชา/กิจกรรม
เพิม เติมปี ละไม่เกิน ๔๐ ชัว โมง
๒) ผูเ้ รี ยนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพืนฐาน ระดับ ๑ ขึนไปทุกรายวิชา
พืนฐาน จึงจะถือว่าผ่านรายวิชาพืนฐาน
๓) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีเยียม/ดี/
ผ่าน
๔) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีเยีย ม/ดี/ผ่าน
๕) ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมปี ละ ๑๒๐
ชัว โมง และได้ผลการประเมิน “ผ” ทุกกิจกรรม

๒๖
หมวดที ๔ การรายงานผลการเรียน
ข้อ ๑๘ ให้รายงานผลการเรี ยน เพือแจ้งผลการเรี ยนรู ้และพัฒนาการในด้านต่างๆ ซึ ง
เป็ นความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนให้ผเู ้ รี ยน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูป้ กครอง และผูเ้ กียวข้องทราบอย่าง
น้อยภาคเรี ยนละ ๑ ครัง เพือใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง แก้ไขและส่ งเสริ มพัฒนาการเรี ยน
ของผูเ้ รี ย นให้ป ระสบความสํา เร็ จอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทัง ใช้เป็ นข้อมูล สํา หรั บ ออก
เอกสารหลักฐานการศึกษา การตรวจสอบ ยืนยัน รับรองผลการเรี ยนและวุฒิการศึกษาของ
ผูเ้ รี ยน
๑. จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน
๑.๑ เพือแจ้งให้ผเู ้ รี ยน ผูเ้ กียวข้องทราบความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน
๑.๒ เพือให้ผเู ้ รี ยน ผูเ้ กียวข้องใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง แก้ไข ส่ งเสริ ม
และพัฒนาการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
๑.๓ เพือให้ผเู ้ รี ยน ผูเ้ กียวข้องใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการเรี ยน กําหนด
แนวทางการศึกษาและการเลือกอาชีพ
๑.๔ เพือเป็ นข้อมูลให้ผทู ้ ีมีหน้าเกียวข้อง ใช้ดาํ เนินการออกเอกสารหลักฐาน
การศึกษา ตรวจสอบและรับรองผลการเรี ยน หรื อวุฒิทางการศึกษาของผูเ้ รี ยน
๑.๕ เพือเป็ นข้อมูลสําหรับสถานศึกษา เขตพืนทีการศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัดใช้ประกอบในการกําหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. ข้ อมูลในการรายงานผลการเรียน
๒.๑ ข้ อ มู ล ระดั บชั นเรี ยน ประกอบด้ ว ย ผลการประเมิ น ความรู ้
ความสามารถ พฤติกรรมการเรี ยน ความประพฤติและผลงานในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน เป็ นข้อมูล
สํา หรั บ รายงานให้ ผูม้ ี ส่ วนเกี ยวข้อง ได้แ ก่ ผู ้เ รี ย น ผู ้ส อนและผู ้ป กครอง ได้รั บ ทราบ
ความก้าวหน้า ความสําเร็ จในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเพือนําไปใช้ในการวางแผนกําหนดเป้ าหมาย
และวิธีการในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
๒.๒ ข้อมูลระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมินผลสัมฤทธิ^
ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ๘ กลุ่มสาระ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนรายปี /รายภาค
ผลการประเมินความก้าวหน้าใน การเรี ยนรู ้ รายปี /รายภาคโดยรวมของสถานศึกษา เพือใช้เป็ น
ข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและคุณภาพของผูเ้ รี ยน ให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ตวั ชีวดั การตัดสิ น การเลือนชันและการซ่อมเสริ มผูเ้ รี ยนทีมีขอ้ บกพร่ อง
ให้ผา่ นระดับชันและเป็ นข้อมูลในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา

๒๗
๒.๓ ข้อมูลการประเมินคุ ณภาพระดับเขตพืนทีการศึกษา ได้แก่ ผลการ
ประเมินคุณภาพ ของผูเ้ รี ยนด้วยแบบประเมินทีสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาจัดทําขึนในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้สําคัญในระดับชันทีนอกเหนื อจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ เป็ นข้อมูลที
ผูเ้ กี ย วข้อ งใช้วางแผนและดําเนิ นการพัฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในเขตพืน ที
การศึกษาเพือให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผูเ้ รี ยนและสถานศึกษา
๒.๔ ข้อ มู ล ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพระดับ ชาติ ได้แก่ ผลการประเมิ น
คุณภาพของผูเ้ รี ยนด้วยแบบประเมินทีเป็ นมาตรฐานระดับชาติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทีสําคัญในชัน
ประถมศึกษา
ปี ที ๓ ประถมศึ ก ษาปี ที ๖ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที ๓ และมัธ ยมศึ ก ษาปี ที ๖ ซึ งดํา เนิ น การโดย
หน่ ว ยงานระดับ ชาติ เป็ นข้อ มู ล ที ผู ้เ กี ย วข้อ งใช้ว างแผนและดํา เนิ น การพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาในส่ วนทีเกี ยวข้อง เพือให้เกิ ดการยกระดับ คุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
ผูเ้ รี ยน สถานศึกษา ท้องถิน เขตพืนทีการศึกษาและประเทศชาติ รวมทังนําไปรายงานใน
เอกสารหลักฐานการศึกษาของผูเ้ รี ยน
๒.๕ ข้อมูลพัฒนาการของผูเ้ รี ยนด้านอืนๆ ประกอบด้วย ข้อมูลเกียวกับ
พัฒนาการทาง ด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรมต่าง ๆ เป็ นข้อมูลส่ วนหนึ งของ
การแนะแนวและจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพือแจ้งให้ผเู ้ รี ยน ผูส้ อน ผูป้ กครองและผูเ้ กียวข้อง
ได้รับทราบข้อมูล โดยผูม้ ีหน้าทีรับผิดชอบแต่ละฝ่ ายนําไปใช้ปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทังนําไปจัดทําเอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยน
๓. ลักษณะข้ อมูลสํ าหรับการรายงาน
การรายงานผลการเรี ยน สถานศึกษาสามารถเลื อกลักษณะข้อมูลสําหรับการ
รายงานได้หลายรู ปแบบ ให้เหมาะสมกับวิธีการรายงาน โดยคํานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพของการ
รายงานและการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผูร้ ับรายงานแต่ละฝ่ าย ลักษณะข้อมูลมีรูปแบบ
ดังนี

๒๘
๓.๑ รายงานเป็ นตัวเลข ตัวอักษร คํา หรื อข้อความทีเป็ นตัวแทนระดับความรู ้
ความสามารถของผูเ้ รี ยนทีเกิ ดจากการประมวลผล สรุ ปตัดสิ นข้อมูลผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน
ได้แก่
๑) คะแนนทีได้กบั คะแนนเต็ม
๒) คะแนนร้อยละ
๓) ระดับผลการเรี ยน “๐ - ๔” (๘ ระดับ)
๔) ผลการประเมินคุณภาพ “ดีเยีย ม” “ดี” “ผ่าน”
๕) ผลการตัดสิ นผ่านระดับชัน “ผ่าน” “ไม่ผา่ น”
๓.๒ รายงานโดยใช้สถิติ เป็ นการรายงานจากข้อมูลทีเป็ นตัวเลข ตัวอักษร
หรื อข้อ ความให้ เ ป็ นภาพแผนภู มิ ห รื อเส้ น พัฒ นาการ ซึ งจะแสดงให้ เ ห็ น พัฒ นาการ
ความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนว่าดีข ึนหรื อควรได้รับการพัฒนาอย่างไร เมือเวลาเปลียนแปลงไป
๓.๓ รายงานเป็ นข้อความ เป็ นการบรรยายพฤติกรรมหรื อคุณภาพทีผปู ้ ระเมิน
สังเกตพบ เพือรายงานให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนมีความสามารถ มีพฤติกรรม ผลสัมฤทธิ^ ทางการ
เรี ยน ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชีวดั และบุคลิกภาพอย่างไร เช่น
๑) ผูเ้ รี ยนมีความเชื อมัน ในตนเองสู ง ชอบแสดงความคิดเห็นและมี
เหตุผล
๒) ผูเ้ รี ย นสนใจอ่า นเรื องต่า งๆ หลากหลายประเภท สามารถสรุ ป
ใจความของเรื องได้ถูกต้องสมบูรณ์
๓) ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เป็ นทีน่าพอใจ แต่ควรมี
การพัฒนาด้านการเขียน โดยได้รับความร่ วมมือจากผูป้ กครองในการฝึ กหรื อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
มีทกั ษะในการเขียนสู งขึน

๒๙
๔. เป้าหมายการรายงาน
การดํา เนิ นการจัดการศึ ก ษา ประกอบด้ วยบุ ค ลากรหลายฝ่ ายมาร่ วมมื อ
ประสานงานกัน พัฒนาผูเ้ รี ยนทังทางตรงและทางอ้อม ให้มีความรู ้ ความสามารถ คุ ณธรรม
จริ ย ธรรมและค่านิ ยม อันพึงประสงค์ โดยผูม้ ีส่ วนเกี ย วข้องควรได้รับการรายงานผลการ
ประเมินของผูเ้ รี ยนเพือใช้เป็ นข้อมูลในการดําเนินงาน ดังนี
กลุ่มเป้าหมาย
การใช้ ข้อมูล
ผูเ้ รี ยน
- ปรับปรุ ง แก้ไขและพัฒนาการเรี ยน รวมทังพัฒนาร่ างกาย อารมณ์
สังคม และพฤติกรรมต่างๆของตน
- วางแผนการเรี ยน การเลือกแนวทางการศึกษา และอาชีพในอนาคต
- แสดงผลการเรี ยน ความรู ้ ความสามารถ และวุฒิการศึกษาของตน
ผูส้ อน
- วางแผนและดําเนินการปรับปรุ ง แก้ไขและพัฒนาผูเ้ รี ยน
- ปรับปรุ ง แก้ไขและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
ครู วดั ผล
- ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลของผูส้ อน/ผูเ้ รี ยน
- พัฒนาระบบ ระเบียบและแนวทางการประเมินผลการเรี ยน
นายทะเบียน
- จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา
ครู แนะแนว
- ให้คาํ แนะนําผูเ้ รี ยนในด้านต่างๆ
คณะกรรมการบริ หาร - พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
หลักสู ตรและวิชาการ - พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ของสถานศึ ก ษาและ
คณะกรรมการอืนๆ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา - พิจารณาตัดสิ น และอนุมตั ิผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
- พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนของสถานศึกษา
- วางแผนการบริ หารจัดการศึกษาด้านต่างๆ
ผูป้ กครอง
- รับทราบผลการเรี ยนและพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
- ปรับปรุ ง แก้ไขและพัฒนาการเรี ยนของผูเ้ รี ยนรวมทังการดูแล
สุ ขภาพ อนามัย ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรมต่าง ๆ
ของผูเ้ รี ยน
- พิจารณาวางแผนและส่ งเสริ มการเรี ยน การเลือกแนวทางการศึกษา
และอาชีพในอนาคตของผูเ้ รี ยน
ฝ่ า ย /หน่ วยงานที มี - ตรวจสอบ และรับรองผลการเรี ยนและวุฒิการศึกษาของผูเ้ รี ยน

๓๐
กลุ่มเป้าหมาย
หน้าทีตรวจสอบรับรอง
ความรู ้และวุฒิ
การศึกษาสถานศึกษา
สํ า นั ก ง า น เ ข ต ต้ น
สังกัด

การใช้ ข้อมูล
- เทียบระดับ/วุฒิการศึกษาของผูเ้ รี ยน
- เทียบโอนผลการเรี ยน
- ยกระดับและพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพืนที
การศึกษา
- นิเทศ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึ กษาที มี ผลการประเมิ นตํา กว่า ค่า เฉลี ย ของสํา นักงานเขต
พืนทีการศึกษา

๕. วิธีการรายงาน
การรายงานผลการเรี ยนให้ผเู ้ กียวข้องรับทราบ สามารถดําเนินการได้ดงั นี
๕.๑ การรายงานผลการเรี ยนในเอกสารหลักฐานการศึกษา ได้แก่
๑) ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑)
๒) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.๒)
๓) แบบรายงานผูส้ าํ เร็ จการศึกษา (ปพ.๓)
๔) แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนรายบุคคล
๕) แบบบันทึกผลการเรี ยนประจํารายวิชา
๖) ระเบียนสะสม
๗) ใบรับรองผลการเรี ยน
ข้อมูลจากแบบรายงาน สามารถใช้อา้ งอิง ตรวจสอบและรับรองผลการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนได้
๕.๒ การรายงานคุณภาพการศึกษาให้ผเู ้ กียวข้องทราบ สามารถรายงานได้หลาย
วิธี เช่น
๑) รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี
๒) วารสาร/จุลสารของสถานศึกษา
๓) จดหมายส่ วนตัว
๔) การให้คาํ ปรึ กษาหารื อเป็ นรายบุคคล
๕) การให้พบครู ทีปรึ กษาหรื อการประชุมเครื อข่ายผูป้ กครอง
๖) การให้ขอ้ มูลทาง Internet ผ่าน Website ของสถานศึกษา
๖. การกําหนดระยะเวลาในการรายงาน

๓๑
ให้มีการรายงานผลการเรี ยนภายใน ๒ สัปดาห์ หลังการประเมินผลปลาย
ภาค หรื อปลายปี เพือนําข้อมูลการรายงานไปใช้ในการดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขและส่ งเสริ ม
การเรี ย นของผูเ้ รี ย นตามบทบาทหน้า ที ข องแต่ล ะฝ่ าย โดยยึดหลัก การรายงานให้เร็ วที สุ ด
ภายหลังการประเมินผลแต่ละครัง เพือให้การรายงานเกิดประโยชน์และมีประสิ ทธิ ภาพในการ
นําไปใช้สูงสุ ด
หมวดที ๕ เอกสารหลักฐานการศึกษา
ข้อ ๑๙ ให้มีการจัดหาและจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา ดังต่อไปนี
๑๙.๑ เอกสารหลักฐานการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ประกอบด้วย
เป็ นเอกสารทีกระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ เพือใช้เป็ น
หลักฐานสําหรับการตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน สถานศึกษาต้องใช้
แบบพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิการและดําเนินการจัดทําตามทีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว้
ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑) ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
และแบบรายงานผูส้ าํ เร็ จการศึกษา (ปพ.๓)
๑. ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑)
เป็ นเอกสารสําหรับบันทึกข้อมูลผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้แก่ ผลการเรี ยนตามกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู ้ ผลการประเมิ นการอ่ า น คิ ดวิเ คราะห์ และเขี ย น ผลการประเมิ นคุ ณ ลัก ษณะอันพึ ง
ประสงค์ และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน สถานศึกษาจะต้องจัดทําและออกเอกสารนี
ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เมือผูเ้ รี ยนจบการศึกษาแต่ละระดับหรื อเมือผูเ้ รี ยนออกจากสถานศึกษา
ในทุกกรณี เพือใช้แสดงผลการเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑
๒. ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
เป็ นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาทีมอบให้แก่ผจู ้ บการศึกษาภาคบังคับ
และผูส้ ําเร็ จการศึกษาขันพืนฐานตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ เพือรับรองศักดิ^และสิ ทธิ^ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามวุฒิแห่งประกาศนียบัตรนัน
๓. แบบรายงานผูส้ าํ เร็ จการศึกษา (ปพ.๓)
เป็ นเอกสารสําหรับอนุมตั ิการจบการศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขัน พื น ฐานของผูเ้ รี ย นในแต่ ล ะรุ่ น การศึ ก ษา โดยบัน ทึ ก รายชื อ และข้อ มู ล ทาง
การศึกษาของผูจ้ บการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชันประถมศึกษาปี ที ๖) ใช้เป็ นเอกสารสําหรับ

๓๒
ตัดสิ นและอนุ มตั ิผลการเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษา และใช้ในการตรวจสอบยืนยัน
และรับรองความสําเร็ จและวุฒิการศึกษาของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาแต่ละคนตลอดไป
๑๙.๒ เอกสารหลักฐานการศึกษาทีสถานศึกษากําหนด
เป็ นเอกสารทีสถานศึกษาจัดทําขึนเพือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรี ยนรู ้
และข้อมูล สํา คัญเกี ย วกับ ผูเ้ รี ย น เช่ น แบบบันทึ ก ผลการเรี ย นประจํา รายวิช า แบบรายงาน
ประจําตัวนักเรี ยน ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรี ยน และเอกสารอืน ๆ ตามวัตถุประสงค์
ของการนําเอกสารไปใช้
๑. แบบบันทึกผลการเรี ยนประจํารายวิชา
เป็ นเอกสารทีสถานศึกษาจัดทําขึนเพือให้ผสู ้ อนใช้บนั ทึกข้อมูลการ
วัดและประเมินผลการเรี ยนตามแผนการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินผลการเรี ยน และใช้
เป็ นข้อมูลในการพิจารณาตัดสิ นผลการเรี ยนแต่ละรายวิชา เอกสารนีควรจัดทําเพือบันทึกข้อมูล
ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายห้องเอกสารบันทึกผลการเรี ยนประจํารายวิชา นําไปใช้ประโยชน์ดงั นี
๑.๑ ใช้เป็ นเอกสารเพือการดําเนินงานของผูส้ อนแต่ละคนในการวัด
และประเมินผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ละรายวิชา รายห้อง
๑.๒ ใช้เป็ นหลักฐานสําหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองข้อมูล
เกียวกับวิธีการและกระบวนการวัดและประเมินผลการเรี ยน
๑.๓ เป็ นเอกสารทีผบู ้ ริ หารสถานศึกษาใช้ในการอนุ มตั ิผลการเรี ยน
ประจําภาคเรี ยน/ปี การศึกษา
๒. แบบรายงานประจําตัวนักเรี ยน
เป็ นเอกสารทีสถานศึกษาจัดทําขึนเพือบันทึกข้อมูลการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆของผูเ้ รี ยนแต่ละคนตามเกณฑ์การตัดสิ นการผ่านระดับชัน
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน รวมทังข้อมูลด้านอืน ๆ ของผูเ้ รี ยนทังทีบา้ นและ
โรงเรี ยน เป็ นเอกสารรายบุคคล สําหรับสื อสารให้ผปู ้ กครองของผูเ้ รี ยนแต่ละคนได้รับทราบผล
การเรี ยนและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน และร่ วมมือในการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนือง
๓. ใบรับรองผลการเรี ยน
เป็ นเอกสารทีสถานศึกษาจัดทําขึนเพือรับรองสถานภาพความเป็ น
ผูเ้ รี ย นในสถานศึ ก ษาที ก าํ ลัง ศึ ก ษาอยู่หรื อรั บ รองผลการเรี ย น หรื อวุฒิข องผูเ้ รี ย นเป็ นการ
ชัว คราวตามทีผเู ้ รี ยนร้องขอ ทังกรณี ทีผเู ้ รี ยนกําลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยน หรื อเมือจบการศึกษา
ไปแล้ว แต่กาํ ลังรอรับหลักฐานการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรี ยน เป็ นต้น ใบรับรองผลการ
เรี ย นมี อ ายุก ารใช้ง านชัว คราว โดยปกติ ป ระมาณ ๓๐ วัน ซึ งผูเ้ รี ย นสามารถนํา ไปใช้เป็ น

๓๓
หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูเ้ รี ยนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทํางาน หรื อเมือมีกรณี
อืนใดทีผเู ้ รี ยนแสดงคุณสมบัติเกียวกับวุฒิความรู ้หรื อสถานภาพการเป็ นผูเ้ รี ยนของตน
๔. ระเบียนสะสม
เป็ นเอกสารที ส ถานศึ ก ษาจัด ทํา ขึ นเพื อ บัน ทึ ก ข้ อ มู ล เกี ย วกั บ
พัฒนาการของผูเ้ รี ยนในด้านต่าง ๆ เป็ นรายบุคคลอย่างต่อเนือง ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษา
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน ๑๒ ปี ระเบียนสะสมให้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์ใน
การแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผูเ้ รี ยน การพัฒนาปรับปรุ งบุคลิกภาพ
การปรับตัวของผูเ้ รี ยนและผลการเรี ยน ตลอดจนรายงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน
ระหว่างสถานศึกษากับบ้าน และใช้เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบคุ ณสมบัติของผูเ้ รี ยนตาม
ความเหมาะสม
๑๙.๓ แนวปฏิบตั ิในการจัดทําระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑)
ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑) ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐาน พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๑ เป็ นหลัก ฐานแสดงผลการเรี ย นของผูเ้ รี ย นที เรี ย นหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึ ก ษาขันพืนฐานแต่ละระดับชัน โรงเรี ยนต้องออกระเบี ยนแสดงผลการเรี ยน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานให้ผเู ้ รี ยนทุกคนทีจบการศึกษาแต่ละระดับชันหรื อเมือ
ออกจากสถานศึกษา โดยใช้แบบพิมพ์ทีกระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์เท่านัน
รู ปแบบของระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑)
๑. ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑) จําแนกเป็ น ๓ แบบ คือ
๑.๑ ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขัน
พืนฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป)
๑.๒ ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขัน
พืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๑ : บ)
๑.๓ ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขัน
พืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ)
๒. ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑) ทุกระดับมี ๒ ลักษณะ คือ
๒.๑ แบบพิ ม พ์ป กติ มี ล ัก ษณะเป็ นแบบพิ ม พ์ส มบู ร ณ์ ค รบถ้ว น
สําหรับใช้กรอกข้อมูลด้วยการเขียนหรื อพิมพ์ดีด
๒.๒ แบบพิมพ์สาํ หรับพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะเป็ นกระดาษ
ว่าง มีขอ้ มูลเฉพาะชือเอกสารแต่ละระดับและหมายเลขควบคุมเอกสารเท่านัน
การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑) ให้ผเู ้ รี ยน ให้จดั ทําดังนี
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๑. ให้จดั ทําเอกสารคูฉ่ บับของเอกสารต้นฉบับขึน ๒ ฉบับ โดยใช้วธิ ีการ
ถ่ า ยสํา เนาจากต้นฉบับ หรื อ นํา แบบพิม พ์เ อกสารที ใ ช้จ ัดทํา ต้นฉบับ มาคัดลอกข้อ มูล จาก
ต้นฉบับก็ได้ (กรณี น ีให้นาํ เลขชุ ดที...........เลขที............ ของเอกสารต้นฉบับไปกรอกทีช่อง
หมายเหตุของเอกสารทีลอกใหม่ท งั ๒ ฉบับ โดยกรอกว่า เอกสารฉบับนี เป็ นเอกสารคู่ฉบับ
ของเอกสารต้นฉบับชุดที...........เลขที...............)
๒. ติ ดรู ป ถ่า ยของผูเ้ รี ย นขนาด ๓ × ๔ ซม. ในช่ องติ ดรู ป ถ่า ย ให้นาย
ทะเบียนและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาลงนามในเอกสารทีจดั ทําขึนใหม่ท งั ๒ ฉบับ พร้อมกับกรอก
วันที เดือน พ.ศ. ทีลงนามในเอกสาร แล้วประทับตราโรงเรี ยน (สี แดงชาด) ทีรูปถ่ายของผูเ้ รี ยน
และทีลายเซ็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โรงเรี ยนมอบเอกสารทีจดั ทําขึนให้ผเู ้ รี ยน ๑ ฉบับ และ
เก็บรักษาไว้เป็ นสําเนารวมกับต้นฉบับทีโรงเรี ยน ๑ ฉบับ
ผูเ้ รี ยนทีได้รับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑) ไปแล้ว เมือมี
ความจําเป็ นต้องขอฉบับใหม่ ให้ยืนคําขอร้องขอเอกสารฉบับใหม่พร้อมด้วยเหตุผลในการขอ
เอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้โรงเรี ยนดําเนินการออกเอกสารใหม่จากต้นฉบับเดิมทีจดั ทํา
ไว้ตามวิธีขา้ งต้น และให้นายทะเบียนและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทีดาํ รงตําแหน่งขณะทีผเู ้ รี ยนยืน
คําร้องขอเอกสารเป็ นผูล้ งนามในเอกสารทีจดั ทําใหม่ท งั ๒ ฉบับ และสถานศึกษาต้องทําบัญชี
จ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรี ยนหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน (ปพ.๑) ในทุกกรณี
และบันทึกในสมุดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษาทุกครังทีมีการออกเอกสาร
การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรี ยนกรณี สูญหายหรื อเสี ยหาย
เนืองจากระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑) เป็ นเอกสารหลักฐานสําคัญที
กระทรวงศึกษาธิการจะต้องดําเนินการควบคุม ดังนัน ถ้าระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑) เกิด
การสู ญหายหรื อเสี ยหาย จะต้องดําเนิ นการสอบสวนและประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ทีสูญหาย
หรื อเสี ยหาย พร้อมทังแจ้งให้หน่วยงานทีเกียวข้องทราบ
กรณี ที ๑ แบบพิม พ์เกิ ดการสู ญหายทังเมือขณะทํา การขนส่ ง หรื อเก็บ
รักษาอยูท่ ีโรงเรี ยน ควรดําเนินการ ดังนี
๑. ผูท้ าํ ให้เกิดการสู ญหาย ได้แก่ โรงเรี ยน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
หรื อหน่ วยงานที จดั ส่ ง แจ้ง ความเอกสารสู ญหายต่อเจ้าหน้าที ตาํ รวจเพือลงบันทึ กรายงาน
ประจําวันรับแจ้งเอกสารหาย แล้วเก็บใบแจ้งความไว้เป็ นหลักฐาน
๒. ทํา รายงานแจ้ง เรื อ งแบบพิม พ์ ปพ.๑ ฉบับ ที สู ญ หาย (พร้ อมแนบ
สําเนาเอกสารลงบันทึกรายงานประจําวันด้วย) ต่อสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาทีสังกัดโดย
ด่วน
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๓. สํานักงานเขตพืนที การศึ กษาดําเนิ นการสอบสวนข้อเท็จจริ ง แล้วทํา
รายงานเพื อขอยกเลิ ก แบบพิม พ์พ ร้ อมแนบร่ า งประกาศยกเลิ ก แบบพิม พ์ ต่ อผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
๔. ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก งานเขตพืนที ก ารศึ ก ษาพิ จารณาและลงนามใน
ประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ เมือมีการลงนามเรี ยบร้อยแล้ว ให้สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา และ
โรงเรี ย นดํา เนิ นการแจ้งประกาศยกเลิ ก ถึ งกระทรวงทุกกระทรวง และสํานัก งานเขตพืนที
การศึกษา เพือแจ้งหน่วยงานในสังกัดไม่ให้รับพิจารณาเอกสาร ปพ.๑ ทีถูกยกเลิกต่อไป
กรณี ที ๒ แบบพิมพ์เกิดการเสี ยหายเนืองจากเขียนผิดพลาด สกปรก หรื อ
เกิดการชํารุ ดเสี ยหายด้วยเหตุอืนใดจนไม่อาจใช้การได้ ให้ดาํ เนินการดังนี
๑. โรงเรี ยนทีทาํ ให้เกิดการเสี ยหายทํารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.๑
โดยระบุสาเหตุ เลขที และจํานวนแบบพิมพ์ทีเสี ยหาย เสนอต่อสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาต้น
สังกัด/ทีโรงเรี ยนตังอยู่
๒. สํ า นัก งานเขตพื น ที ก ารศึ ก ษาแต่ ง ตัง คณะกรรมการดํา เนิ น การ
สอบสวน หากคณะกรรมการเห็ น ควรประกาศยกเลิ ก แบบพิ ม พ์ ให้สํ า นัก งานเขตพื น ที
การศึกษาทํารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.๑ ฉบับทีเสี ยหายต่อผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษา พร้อมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เพือให้ลงนาม
๓. เมื อผูอ้ าํ นวยการสํา นัก งานเขตพื น ที ก ารศึ ก ษาลงนามในประกาศ
ยกเลิ ก แบบพิม พ์เ รี ย บร้ อยแล้ว ให้สํา นัก งานเขตพืนที ก ารศึ ก ษา/โรงเรี ย น ดํา เนิ นการแจ้ง
ประกาศยกเลิกถึง
กระทรวงทุ ก กระทรวง และสํ า นัก งานเขตพื น ที ก ารศึ ก ษาทุ ก เขต เพื อ แจ้ง หน่ ว ยงาน/
สถานศึกษาในสังกัดไม่ให้รับพิจารณาระเบียบแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑) ทีถูกยกเลิกต่อไป
แบบพิมพ์ทีมีความเสี ยหายเพียงเล็กน้อย ห้ามลบหรื อขูด ถ้าเขียนผิดให้
ขีดฆ่า แล้วเขียนข้อความทีถูกต้องไว้และให้นายทะเบียนลงนามกํากับ อาจไม่ตอ้ งประกาศ
ยกเลิก ทังนี ขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของสถานศึกษา

หมวด ๖ การเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ ๒๐ ให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนรู ้ จากสถานศึกษาได้ใน
กรณี ต่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลียนรู ปแบบการศึกษา การย้ายหลักสู ตร การละ
ทิงการศึกษาและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อใน
ประเทศ
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ข้อ ๒๑ ให้สามารถเทียบโอนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรี ยนรู ้อืนๆ
เช่ น สถานประกอบการ สถาบัน ทางศาสนา สถาบัน การฝึ กอบรมอาชี พ การศึ ก ษาโดย
ครอบครัว
ข้อ ๒๒ การเทียบโอนผลการเรี ยนให้ดาํ เนิ นการในช่วงก่อนเปิ ดภาคเรี ยนแรกหรื อ
ต้นภาคเรี ย นแรก ทัง นี นัก เรี ย นที ไ ด้รั บ การเที ย บโอนผลการเรี ย นต้องศึ ก ษาต่อเนื อง ใน
สถานศึ ก ษาที รับ เที ย บโอนอย่า งน้อย ๑ ภาคเรี ย น โดยสถานศึ ก ษาที รับ การเที ย บโอนควร
กําหนดรายวิชา จํานวนหน่วยกิตทีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม
ข้อ ๒๓ การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดําเนินการได้ดงั นี
๒๓.๑ พิ จ ารณาจากหลั ก ฐานการศึ ก ษา ซึ งจะให้ ข ้อ มู ล ที แ สดงความรู ้
ความสามารถของนักเรี ยนในด้านต่าง ๆ
๒๓.๒ พิจารณาจากความรู ้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิจริ ง การทดสอบ การ
สัมภาษณ์ เป็ นต้น
๒๓.๓ พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบตั ิจริ ง
๒๓.๔ ในกรณี มีเหตุผลจําเป็ นระหว่างเรี ยน นักเรี ยนสามารถแจ้งความจํานงขอไป
ศึกษาบางรายวิชาในสถานศึกษา/สถานประกอบการอื น แล้วนํามาเทียบโอนได้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษา
ข้อ ๒๔ การเทียบโอนผลการเรี ยนให้ดาํ เนินการในรู ปของคณะกรรมการการเทียบ
โอนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน แต่ไม่ควรเกิน ๕ คน การเทียบโอนให้ดาํ เนินการดังนี
๒๔.๑ กรณี ผขู ้ อเทียบโอนมีผลการเรี ยนมาจากหลักสู ตรอืน ให้นาํ รายวิชา หรื อ
หน่วยกิตทีมีตวั ชีวดั /มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง/จุดประสงค์/เนือหาทีสอดคล้อง
กันไม่ น้อยกว่าร้ อ ยละ ๖๐ มาเที ย บโอนผลการเรี ย นและพิ จ ารณาให้ร ะดับ ผลการเรี ย นให้
สอดคล้องกับหลักสู ตรทีรับเทียบโอน
๒๔.๒ กรณี การเทียบโอนความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสาร
หลักฐาน (ถ้ามี) โดยให้มีการประเมินด้วยเครื องมือทีหลากหลายและให้ระดับผลให้สอดคล้อง
กับหลักสู ตรทีรับเทียบโอน
๒๔.๓ กรณี การเที ยบโอนที นักเรี ยนเข้าโครงการแลกเปลี ยนต่ างประเทศ ให้
ดําเนิ นการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การเรื องหลักการและแนวปฏิบตั ิการเทียบชันการศึกษา
สําหรับนักเรี ยนทีเข้าร่ วมโครงการแลกเปลียน
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 แนวปฏิบตั ิทีเกียวข้อง

