
 

ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวดัและประเมนิผลการเรียน 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 
โรงเรียนกนัทรารมณ์    อ าเภอกนัทรารมย์     จังหวดัศรีสะเกษ 

--------------------------------- 
โดยท่ีโรงเรียนกนัทรารมณ์ ไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 

2551 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี  สพฐ. 293/2551 ลงวนัท่ี  11 กรกฎาคม  2551 เร่ือง ให้ใช้
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และกระจายอ านาจให้สถานศึกษาก าหนด
หลกัสูตรสถานศึกษาข้ึนใชเ้อง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัค าสั่งดงักล่าว  

ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เร่ือง การกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานไปยงัคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2550 โรงเรียนกนัทรารมณ์ จึงวาง
ระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ " ระเบียบสถานศึกษาวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนตาม  
         หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 "  
ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป  
ขอ้ 3 ใหย้กเลิกระเบียบขอ้บงัคบัหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีหรือซ่ึง 
         ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน  
ขอ้ 4 ระเบียบน้ีใหใ้ชค้วบคู่กบัหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกนัทรารมณ์ตามหลกัสูตร  
         แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
ขอ้ 5 ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 
 
 

 
 
 
 



 

หมวดที ่1 
หลกัการวดัและประเมนิผลการเรียน 

 
ขอ้ 6 การวดัและประเมินผลการเรียน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการ ต่อไปน้ี  

          6.1 สถานศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยเปิด
โอกาสใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม  

        6.2 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาผูเ้รียน และตดัสินผล
การเรียน  

        6.3 วดัและประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ /
ตวัช้ีวดัตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

        6.4 วดัและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
ตอ้งด าเนินการดว้ยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อให้สามารถวดัและประเมินผลผูเ้รียนไดอ้ย่างรอบ
ดา้น ทั้งดา้นความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดัธรรมชาติ
วชิาและระดบัชั้นของผูเ้รียน ใหเ้ท่ียงตรง ยติุธรรม และเช่ือถือได ้ 

        6.5 ประเมินผูเ้รียนจากพฒันาการของผูเ้รียน  ความประพฤติ พฤติกรรมการเรียนรู้ การ
ร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบั  

        6.6 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้  
        6.7 ใหมี้การเทียบโอนผลการเรียนระหวา่งสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ  
         6.8 จดัท าเอกสารหลกัฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลกัฐานการประเมินผลการเรียนรู้ รายงาน

ผลการเรียน แสดงวฒิุทางการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผูเ้รียนต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดที ่2 
วธิีการวดัและประเมนิผลการเรียน 

ขอ้ 7  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่บนหลกัการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน
เพื่อพัฒนาผูเ้รียนและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็น
กระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดัเพื่อให้บรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนซ่ึงเป็น
เป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบั  โดยใช้ผลการประเมินเป็นขอ้มูลและ
สารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ ความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนรู้ ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ  การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่ ระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษาและระดบัชาติ มีรายละเอียดดงัน้ี  

        7.1 การประเมินระดบัชั้นเรียน เป็นการวดัและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ ผูส้อนด าเนินการเป็นปกติและสม ่าเสมอในการจดัการเรียนการสอน ใชเ้ทคนิคการประเมินอยา่ง
หลากหลาย เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าผูเ้รียนมีพฒันาการความกา้วหน้าในการเรียนรู้อนัเป็นผลมาจาก
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาปรับปรุง
และส่งเสริมในดา้นใด นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลให้ผูส้อนใชป้รับปรุงการเรียนการสอนของตนดว้ย ทั้งน้ี
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั  

        7.2 การประเมินระดบัสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนรายภาค ผล
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และ
เป็นการประเมินเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตาม
เป้าหมายหรือไม่ โดยผลการประเมินระดบัสถานศึกษาจะเป็นขอ้มูลและสารสนเทศ  เพื่อการปรับปรุง 
นโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจดัการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

        7.3 การประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
พื้นฐานในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามภาระความรับผดิชอบ  

        7.4  การประเมินระดบัชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผลการประเมินใชเ้ป็นขอ้มูลในการเทียบเคียง
คุณภาพการศึกษาในระดบัต่าง ๆ เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา
ตลอดจนเป็นขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสินใจในระดบันโยบายของประเทศ 



 

ขอ้ 8 องคป์ระกอบของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  
        การวดัและประเมินผลของสถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  
        8.1 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้  
        8.2 การประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  
        8.3 การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  
        8.4 การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
ขอ้ 9 รูปแบบและวธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้  
        9.1 ผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท าการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียนเป็นรายวิชา

ตามตวัช้ีวดั/หรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีก าหนด ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ให้ไดผ้ลการประเมินตาม
ความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนไปพร้อมกบัการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงมีวิธีการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ ดงัน้ี  

9.1.1 การวดัและประเมินผลก่อนเรียน  
   1) เพื่อตรวจสอบความพร้อมและพื้นฐานของผูเ้รียนและจดักิจกรรมซ่อมเสริม 

เพื่อใหมี้ความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะเรียน  
   2) เพื่อตรวจสอบความรอบรู้ในเน้ือหา และทักษะท่ีจะเร่ิมเรียนเพื่อเป็นข้อมูล

เปรียบเทียบผลการเรียนหลงัเรียน แสดงการพฒันาการของผูเ้รียน  
9.1.2 การวดัและประเมินผลระหว่างเรียน  ให้มีการประเมินผลเป็นระยะ  ๆ ตาม

ตวัช้ีวดั/หรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีก าหนด โดยใช้การประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายทั้งวิธีการวดั เคร่ืองมือ และแหล่งขอ้มูล เพื่อมุ่งตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รียน และน าผล
การประเมินไปปรับปรุงแก้ไขจนผูเ้รียนสามารถบรรลุตามเกณฑ์ขั้นต ่าท่ีก าหนดไว  ้โดยใช้วิธีการท่ี
หลากหลายเหมาะสมกบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล ในกรณีท่ีผูเ้รียนตอ้งการพฒันาปรับปรุงผลการเรียน
ให้สูงข้ึน ให้ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาปรับปรุงแกไ้ขผลงาน /ช้ินงานตนเองจนเต็มศกัยภาพ
ของผูเ้รียนภายในเวลาท่ีก าหนดให ้ 

9.1.3 การวดัและประเมินผลปลายภาค สามารถประเมินจาก การสอบวดัความรู้ดว้ย
เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย การปฏิบติั การส่ือสาร ฯลฯ เช่น การสัมภาษณ์จากผลงาน / ช้ินงาน โครงงาน 
หรือแบบทดสอบ ทั้งน้ีใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั/หรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีก าหนด  

        9.2  การก าหนดสัดส่วนคะแนนการวดัและประเมินผลระหวา่งเรียนกบัปลายภาค  
9.2.1 การวดัและประเมินผลระหวา่งเรียนและการวดัและประเมินผลปลายภาค ใหมี้

การประเมินทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคุณลกัษณะของผูเ้รียน 



 

9.2.2 การวดัและประเมินผลระหวา่งเรียนและการวดัและประเมินผลปลายภาค ก าหนดสัดส่วน
คะแนน ดงัต่อไปน้ี  

 

กลุ่มวชิาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
น า้หนักคะแนน (ร้อยละ) 

คะแนนเกบ็ กลางภาค ปลายภาค รวม 
คณิตศาสตร์  70 10 20 100 
วทิยาศาสตร์  70 10 20 100 
ภาษาไทย  70 10 20 100 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  70 10 20 100 
ภาษาต่างประเทศ  70 10 20 100 
ศิลปะ  70 10 20 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา  70 10 20 100 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  70 10 20 100 

 
ขอ้ 10 รูปแบบและวธีิการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  
    การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นการประเมินศกัยภาพของผูเ้รียนในการอ่าน 

การฟัง การดูและการรับรู้ จากหนงัสือ เอกสารและส่ือต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แลว้น ามาคิดวเิคราะห์เน้ือหา
สาระท่ีจะน าไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์สร้างสรรค์ในเร่ืองต่าง ๆ และถ่ายทอดความ
คิดเห็นนั้นด้วยการเขียนซ่ึงสะทอ้นถึงสติปัญญา ความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
แกปั้ญหาและสร้างจินตนาการอย่างเหมาะสมและมีคุณค่าแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ พร้อมด้วย
ประสบการณ์และทกัษะในการเขียนท่ีมีส านวนภาษาถูกตอ้ง มีเหตุมีผลและล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอ 
สามารถสร้างความเขา้ใจแก่ผูอ่้านไดอ้ยา่งชดัเจนตามระดบัความสามารถในแต่ละระดบัชั้น  

   10.1 ตวัช้ีวดัในการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  
10.1.1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3  
   1) สามารถคดัสรรส่ือ ท่ีต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวตัถุประสงค ์

สามารถสร้างความเขา้ใจและประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการอ่าน  
   2) สามารถจบัประเด็นส าคญัและประเด็นสนบัสนุน โตแ้ยง้  
   3) สามารถวเิคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเช่ือถือ ล าดบัความและความ

เป็นไปไดข้องเร่ืองท่ีอ่าน  



 

   4) สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน  
   5) สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โตแ้ยง้ สนบัสนุน โนม้นา้ว 

โดยการเขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผงัความคิด เป็นตน้ 
10.1.2 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  
   1) สามารถอ่านเพื่อการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และการ

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  
   2) สามารถจบัประเด็นส าคญัล าดบัเหตุการณ์จากการอ่านส่ือท่ีมีความซบัซอ้น  
   3) สามารถวิเคราะห์ส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสารกบัผูอ่้าน และสามารถวิพากษ์ ให้

ขอ้เสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ  
   4) สามารถประเมินความน่าเช่ือถือ คุณค่า แนวคิดท่ีไดจ้ากส่ิงท่ีอ่านอยา่งหลากหลาย  
   5) สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้ สรุป โดยมีขอ้มูลอธิบายสนบัสนุนอยา่ง

เพียงพอและสมเหตุสมผล  
   10.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม ร่วมกนัก าหนดแนวทางในการพฒันาความสามารถใน

การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสอดคลอ้ง
กบัตวัช้ีวดัท่ีก าหนด  

   10.3 วธีิการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ด าเนินการดงัน้ี  
10.3.1 ระดบัผูส้อนหรือผูป้ฏิบติั  
   1) ผูส้อนทุกรายวชิาน าแนวทางท่ีก าหนดไวใ้น ขอ้ 10.2 วางแผนการจดักิจกรรมและ

ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกในการจดัการเรียนการสอนของตนเอง  
   2) ผูส้อนทุกรายวิชาด าเนินการประเมินและปรับปรุงความสามารถในการอ่าน คิด

วเิคราะห์ และเขียน เป็นระยะๆ เม่ือส้ินภาคเรียนประเมินผลพร้อมบนัทึกร่องรอยหลกัฐานในการพฒันา
ปรับปรุง และรวบรวมหลักฐานการประเมินไวท่ี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานส าหรับ
ตรวจสอบการปฏิบติังานของผูส้อน  ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และความยุติธรรมในการ
ประเมิน  

   3) บนัทึกสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ลงใน
แบบฟอร์มท่ีโรงเรียนก าหนด  

   4) ผูส้อนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง สมบูรณ์ของ
ผลการประเมินแต่ละรายวิชา แลว้ส่งผลการประเมินในระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการ
ประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ในระดบัโรงเรียนต่อไป  



 

 10.3.2  ระดบัโรงเรียนหรือคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียนของ
โรงเรียน 

   1) น าผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  จากระดับผูป้ฏิบัติร่วมกัน
พิจารณา เพื่อตดัสินความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 

   2) กรณีท่ีคณะกรรมการไม่สามารถตดัสินได้ คณะกรรมการขอขอ้มูลจากผูป้ฏิบติั
เพิ่มเติม หรือทดสอบความสามารถซ ้ าแลว้จึงตดัสินผลการประเมิน  

   3) คณะกรรมการสรุปผลการประเมินโดยพิจารณาจากค่าฐานนิยมเพื่อเสนอผูบ้ริหาร
โรงเรียนอนุมติัผลการประเมิน  
 

ขอ้ 11 การประเมินคุณลกัษณะองัพึงประสงคข์องนกัเรียน  
    11.1 การประเมินคุณลกัษณะองัพึงประสงค์ของนกัเรียน เป็นการประเมินรายคุณลกัษณะ

แล้วรวบรวมผลการประเมินจากผูป้ระเมินทุกฝ่าย  น ามาพิจารณาสรุปเป็นรายภาคซ่ึงประกอบด้วย
คุณลกัษณะ 8 ขอ้ ดงัน้ี  

11.1.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของ

ชาติธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมัน่ในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย  ์ผู้
ท่ีรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์คือ ผูท่ี้มีลักษณะซ่ึงแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติมีความสามคัคี
ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ  และแสดงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 

   ตัวช้ีวดั  
1) เป็นพลเมืองดีของชาติ  
2) ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย  
3) ศรัทธา ยดึมัน่และปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา  
4) เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 

 
 
 
 
 



 

ตัวช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ี  
 

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 
1) เป็นพลเมืองดีของชาติ  
 

1.1 ยนืตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมาย  
ของเพลงชาติไดถู้กตอ้ง  
1.2 ปฏิบติัตนตามสิทธิและ หนา้ท่ีพลเมืองดีของชาติ  
1.3 มีความสามคัคี ปรองดอง 

2) ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็น  
ชาติไทย 

2.1 เขา้ร่วม ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมท่ีสร้างความสามคัคี  
ปรองดองท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
2.2 หวงแหน ปกป้อง ยกยอ่งความเป็นชาติไทย 

3) ศรัทธา ยดึมัน่และ ปฏิบติั
ตนตามหลกั ของศาสนา 

3.1 เขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ  
3.2 ปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนาท่ีตนนบัถือ  
3.3 เป็นแบบอยา่งท่ีดีของศาสนิกชน 

4) เคารพเทิดทูน สถาบนั 
พระมหากษตัริย ์

4.1 เขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนั 
พระมหากษตัริย ์ 
4.2 แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษตัริย ์ 
4.3 แสดงออกซ่ึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์

 
11.1.2 ซ่ือสัตย์สุจริต  
    ซ่ือสัตย์สุจริต  หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง 

ประพฤติ ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอ่ื้นทั้งทางกาย วาจา ใจ  
    ผู้ที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต คือ ผูท่ี้ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ 

และยดึหลกัความจริง ความถูกตอ้งในการด าเนินชีวติ มีความละอายและเกรงกลวัต่อการกระท าผดิ  
 

    ตัวช้ีวดั  
1) ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ  
2) ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผูอ่ื้นทั้งทางกาย วาจา ใจ  

 
 



 

ตัวช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ี  
 

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 
1) ประพฤติตรงตาม ความ
เป็นจริงต่อ ตนเองทั้งทาง
กาย วาจา ใจ 

1.1 ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นจริง  
1.2 ปฏิบติัตนโดยค านึงถึงความถูกตอ้งละอายและเกรงกลวัต่อการ
กระท าผดิ  
1.3 ปฏิบติัตามค ามัน่สัญญา 

2) ประพฤติตรงตาม ความ
เป็นจริงต่อ ผูอ่ื้นทั้งทางกาย 

2.1 ไม่ถือเอาส่ิงของหรือผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง  
2.2 ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือตรง  
2.3 ไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง 

 
11.1.3 มีวนัิย  
   มีวินัย หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมัน่ในขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ และ

ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคม  
   ผู้ที่มีวินัย คือ ผูท่ี้ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว 

โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวสิัย ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น  
   ตัวช้ีวดั  

1) ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน 
และสังคม  
 
ตัวช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ี 
  

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 
1) ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั
ของครอบครัว โรงเรียน 
และสังคม 

1.1 ปฏิบติัตน ตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั  
ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น  
1.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั  
และรับผดิชอบในการท างาน 

 
 



 

11.1.4 ใฝ่เรียนรู้  
    ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน 

แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
    ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ คือ ผูท่ี้มีลกัษณะซ่ึงแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน

และเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ ดว้ยการเลือกใชส่ื้ออยา่งเหมาะสม บนัทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองคค์วามรู้ แลกเปล่ียน
เรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 

    ตัวช้ีวดั  
1) ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  
2) แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดว้ย

การเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสมสรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ ในชีวิตประจ าวนัได ้
 
ตัวช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ี  
 

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 
1) ตั้งใจ เพียรพยายาม  
ในการเรียนและเขา้ร่วม  
กิจกรรมการ เรียนรู้ 

1.1 ตั้งใจเรียน  
1.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้  
1.3 สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  

2) แสวงหาความรู้จาก  
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนดว้ย
การเลือกใชส่ื้ออยา่ง
เหมาะสม สรุปเป็นองค์
ความรู้ และสามารถน าไปใช ้ 
ในชีวติประจ าวนัได ้

2.1 ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากหนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์ส่ือ เทคโนโลยี
ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและเลือกใชส่ื้อได้
อยา่งเหมาะสม  
2.2 บนัทึกความรู้ วเิคราะห์ตรวจสอบ จากส่ิงท่ีเรียนรู้ สรุปเป็น 
องคค์วามรู้  
2.3 แลกเปล่ียนความรู้ ดว้ยวธีิการต่างๆ และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  

 
 
 
 



 

11.1.5 อยู่อย่างพอเพยีง  
    อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการด า เนินชีวิตอย่าง

พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี และปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข  

    ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ท่ีด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน  มีเหตุผล  รอบคอบ 
ระมดัระวงั อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ มี
การวางแผนป้องกนัความเส่ียงและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง  

    ตัวช้ีวดั  
1) ด าเนินชีวติอยา่งพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม  
2) มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
  

ตัวช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ี  
 

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 
1) ด าเนินชีวติอยา่ง
พอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม 

1.1 ใชท้รัพยสิ์นของตนเองเช่น เงิน ส่ิงของเคร่ืองใช ้ฯลฯ อยา่งประหยดั 
คุม้ค่าและเก็บรักษาดูแลอยา่งดี รวมทั้งการใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม  
1.2 ใชท้รัพยากรของส่วนรวมอยา่งประหยดั คุม้ค่าและ  
เก็บรักษาดูแลอยา่งดี 
1.3 ปฏิบติัตนและตดัสินใจดว้ยความรอบคอบ มีเหตุผล  
1.4 ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นและไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน พร้อม  
ใหอ้ภยัเม่ือผูอ่ื้นกระท าผดิพลาด 

2) มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
ปรับตวัเพื่ออยูใ่น สังคมได้
อยา่งมี ความสุข  

2.1)วางแผนการเรียน การท างานและการใชชี้วติประจ าวนับนพื้นฐาน
ของความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร  
2.2) รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม ยอมรับและ 
ปรับตวัเพื่ออยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  

 
 
 
 



 

11.1.6 มุ่งมั่นในการท างาน  
    มุ่งมั่นในการท างาน หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบ

ในการท าหนา้ท่ีการงาน ดว้ยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย  
    ผู้ทีมุ่่งมั่นในการท างาน คือ ผู้ท่ีมีลกัษณะซ่ึงแสดงออกถึงความตั้งใจ ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมายดว้ยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ใหส้ าเร็จ
ลุล่วง ตามเป้าหมายท่ีก าหนดดว้ยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน  

    ตัวช้ีวดั  
1) ตั้งใจและรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน  
2) ท างานดว้ย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย  

 
ตัวช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ี 
 

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 
1) ตั้งใจและรับผิดชอบ  
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน 

1.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  
1.2 ตั้งใจและรับผดิชอบในการท างานใหส้ าเร็จ  
1.3 ปรับปรุงและพฒันาการท างานดว้ยตนเอง 

2) ท างานดว้ย ความเพียร
พยายาม และ อดทนเพื่อให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

2.1 ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน  
2.2 พยายามแกปั้ญหาและอุปสรรคในการท างานใหส้ าเร็จ  
2.3 ช่ืนชมผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

 
11.1.7 รักความเป็นไทย  
    รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า

ร่วมอนุรักษ ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรม ใชภ้าษาไทยในการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  

    ผู้ทีรั่กความเป็นไทย คือ ผูท่ี้มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม  
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและ
วฒันธรรมไทย มีความกตญัญูกตเวที ใชภ้าษาไทยในการส่ือสารอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

     
 



 

    ตัวช้ีวดั  
1) ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมไทย และมีความ

กตญัญูกตเวที  
2) เห็นคุณค่าและใชภ้าษาไทยในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
3) อนุรักษ ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย  

 
ตัวช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ี  
 

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 
1)  ภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ศิลปะ วฒันธรรมไทย  
และมีความกตญัญู  
กตเวที 

1.1 แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตญัญู  
กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ  
1.2 ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณี ศิลปะและวฒันธรรมไทย  
1.3 ชกัชวน แนะน าใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณี  
ศิลปะและวฒันธรรมไทย  

2)  เห็นคุณค่าและ  
ใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร  
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

2.1 ใชภ้าษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
2.2 ชกัชวน แนะน า ใหผู้อ่ื้นเห็นคุณค่าของการใชภ้าษาไทยท่ีถูกตอ้ง 

3)  อนุรักษ ์สืบทอด  
ภูมิปัญญาไทย 

3.1 น าภูมิปัญญาไทยมาใชใ้หเ้หมาะสมในวถีิชีวติ  
3.2 ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาไทย  
3.3 แนะน า มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 
11.1.8 มีจิตสาธารณะ 
    มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ

สถานการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน และสังคม ดว้ยความเตม็ใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวงั
ผลตอบแทน  

     ผู้ทีม่ีจิตสาธารณะ คือ ผูท่ี้มีลกัษณะเป็นผูใ้หแ้ละช่วยเหลือผูอ่ื้น แบ่งปันความสุข
ส่วนตนเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เขา้ใจ เห็นใจผูท่ี้มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือ สังคม อนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา หรือร่วมสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงามใหเ้กิดใน
ชุมชน โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน  



 

    ตัวช้ีวดั  
1) ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเต็มใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน  
2) เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม  

 
ตัวช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งช้ี  
 

ตัวช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 
1) ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความ
เตม็ใจโดย ไม่หวงั
ผลตอบแทน  

1.1 ช่วยพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูท างานดว้ยความเตม็ใจ  
1.2 อาสาท างานใหผู้อ่ื้นดว้ยก าลงักาย ก าลงัใจ และ ก าลงัสติปัญญา 
โดยไม่หวงัผลตอบแทน  
1.3 แบ่งปันส่ิงของ ทรัพยสิ์นและอ่ืนๆ และช่วยแกปั้ญหา หรือสร้าง
ความสุขใหก้บัผูอ่ื้น 

2) เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 

2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบติัและส่ิงแวดลอ้มดว้ยความเตม็ใจ  
2.2 เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม  
2.3 เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อแกปั้ญหาหรือร่วมสร้างส่ิงท่ีดีงาม  
ของส่วนรวม ตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยความกระตือรือร้น 

 
11.2 วธีิการประเมินคุณลกัษณะองัพึงประสงคข์องนกัเรียน ด าเนินการดงัน้ี  

11.2.1 ระดบัผูส้อนหรือผูป้ฏิบติั  
   ในการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั้น โรงเรียน ก าหนดใหผู้ส้อน

ทุกรายวิชา ผูรั้บผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีนอกเหนือจากผูส้อน
รายวชิาต่าง ๆ ไดด้ าเนินการดงัน้ี  

   1) ครูผูส้อนรายวิชาต่าง ๆ ทุกรายวชิา จดักิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาของตน โดย
สอดแทรกคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนในคุณลกัษณะใดคุณลกัษณะหน่ึงท่ีเหมาะสม  และ
สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ โดยใหร้ะบุไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ทุกแผน  

   2) ผูรั้บผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม และกิจกรรมพฒันา ผูเ้รียนทั้งกิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ซ่ึงเป็น  กิจกรรมท่ี
นอกเหนือจากรายวิชาต่าง ๆ ให้ด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยระบุไวใ้น
แผนการจดักิจกรรมนั้น ๆ  



 

   3) ครูประจ าชั้นและผูรั้บผิดชอบทั้ง ขอ้ 1) และ 2) ด าเนินการพฒันานกัเรียนพร้อม
กบัประเมินผลและปรับปรุงผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ เพื่อแสดงพฒันาการของผูเ้รียน บนัทึกร่องรอยหลกัฐาน
การประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เม่ือเสร็จส้ินภาคเรียน หรือส้ินโครงการ / กิจกรรม ให้มีการ
ประเมินและสรุปผลบนัทึกลงใน แบบท่ีก าหนด และระบุ จุดเด่น จุดด้อย ของผูเ้รียนแต่ละคน ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้พร้อมแนบขอ้มูลบนัทึกหลกัฐานร่องรอยการประเมินและการปรับปรุงประกอบ ส่ง
ใหค้ณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียนต่อไป  

11.2.2 ระดับโรงเรียนหรือคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของ
โรงเรียน  

       1) คณะกรรมการประเมินระดบัโรงเรียนร่วมกนัพิจารณาผลการประเมินท่ีครูประจ า
ชั้นส่งให ้ 

   2) หากพบวา่มีนกัเรียนคนใดไม่ผา่นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ขอใดขอ้หน่ึง หรือ
หลายข้อ หรือทุกข้อ ให้คณะกรรมการด าเนินการแก้ไขโดยใช้กระบวนการวิจยัเข้ามาช่วยในการ
แกปั้ญหา โดยอาจท ากรณีศึกษา  

       3) เม่ือส้ินภาคเรียน ให้น าผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคส่์งงานวดัและ
ประเมินผล เพื่อสรุปผลการประเมินและน าเสนอผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป  
 

ขอ้ 12 รูปแบบและวธีิการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้ผูเ้รียนทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริม พฒันา

ความสามารถของตนตามความถนัด ความสนใจ ให้เต็มศกัยภาพ โดยมุ่งเน้นการพฒันาองค์รวมของ
ความเป็นมนุษยท์ั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผูมี้ศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินยั ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคมและสามารถบริหาร
จดัการตนเองได ้ 

    12.1 ลกัษณะกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี  
   12.1.1 กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบั

ความสามารถ ความถนดัและความสนใจ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดว้ยกระบวนการ
ทางจิตวทิยาการแนะแนว ใหส้อดคลอ้งครอบคลุมดา้นการศึกษา อาชีพส่วนตวัและสังคม  

   12.1.2 กิจกรรมนกัเรียน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยั ความเป็นผูน้ า 
ผูต้ามท่ีดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกนั การรู้จกัการแกปั้ญหา การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมี
เหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกนั เอ้ืออาทรและสมานฉนัท์ โดยจดัให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั 



 

และความสนใจของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองทุกขั้นตอน ไดแ้ก่ การศึกษาวเิคราะห์ วางแผน 
ปฏิบติัตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู ้เรียน  บริบทของสถานศึกษาและท้องถ่ิน  กิจกรรมนักเรียน
ประกอบดว้ย  

     1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์และนกัศึกษาวิชาทหาร 
เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวนิยั ความเป็นผูน้ า ผูต้ามท่ีดีความรับผดิชอบ การท างานร่วมกนั 
การรู้จกัแกปั้ญหา การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกนั การประนีประนอม
เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา  

     2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบั
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจ โดยเนน้ให้ผูเ้รียนปฏิบติัดว้ยตนเองตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ 
วางแผน ปฏิบติัตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เนน้การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

     3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
ท าประโยชน์ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถึงความ
รับผดิชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งท าประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม  

12.2 วธีิการวดัและประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
   12.2.1 การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายกิจกรรม  

1) ผู ้รับผิดชอบกิจกรรมประเมินการปฏิบัติ กิจกรรมของผู ้เรียนตาม
จุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลการปฏิบัติ
กิจกรรมดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง  

2) ผูรั้บผิดชอบกิจกรรมตรวจสอบเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนวา่ เป็นไป
ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดไวห้รือไม่  

3) ผูเ้รียนท่ีผ่านจุดประสงค์ส าคญัของกิจกรรม มีผลงานหรือช้ินงาน และมี
เวลาเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑใ์หเ้ป็นผูผ้า่นการประเมินผลการร่วมกิจกรรม  

4) ผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินบกพร่องในเกณฑใ์ดเกณฑห์น่ึงหรือทั้งสาม 
เกณฑ ์จะเป็นผูไ้ม่ผา่นการประเมินผลการร่วมกิจกรรม จะตอ้งซ่อมเสริมขอ้บกพร่องใหผ้า่นเกณฑก่์อน 
จึงจะไดรั้บการตดัสินให้ผา่นกิจกรรม 

  12.2.2 การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อเล่ือนชั้นและจบระดับการศึกษา มี
ขั้นตอนปฏิบติัดงัน้ี  



 

1) คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งรวบรวมผลการประเมินแต่ละกิจกรรมมา
ตดัสินตามเกณฑก์ารตดัสินการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

2) คณะกรรมการสรุปผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้อนุกรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเห็นชอบ  

3) เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมติัผลการประเมินกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนผา่นเกณฑก์ารจบแต่ละระดบัการศึกษา  

 
หมวดที่ 3 

เกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียน 
 

ขอ้ 13 การตดัสินผลการเรียน ใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
      13.1 ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวชิานั้น ๆ  
      13.2  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดัและผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  
      13.3  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชา  
      13.4 ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา

ก าหนดในการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
ขอ้ 14 การให้ระดบัผลการเรียนรายวิชา ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ตวัเลขแสดงระดบัผล

การเรียน ดงัต่อไปน้ี  
4  หมายถึง  ผลการประเมิน  ดีเยีย่ม   ไดค้ะแนนร้อยละ   80-100  
3.5  หมายถึง  ผลการประเมิน  ดีมาก   ไดค้ะแนนร้อยละ   75-79  
3  หมายถึง  ผลการประเมิน  ดี   ไดค้ะแนนร้อยละ   70-74  
2.5  หมายถึง  ผลการประเมิน  ค่อนขา้งดี  ไดค้ะแนนร้อยละ   65-69 
2  หมายถึง  ผลการประเมิน  ปานกลาง  ไดค้ะแนนร้อยละ   60-64  
1.5  หมายถึง  ผลการประเมิน  พอใช ้  ไดค้ะแนนร้อยละ   55-59  
1  หมายถึง  ผลการประเมิน  ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า ไดค้ะแนนร้อยละ   50-54  
0  หมายถึง  ผลการประเมิน  ต ่ากวา่เกณฑ์  ไดค้ะแนนร้อยละ     0-49  

 
 



 

ขอ้ 15 การประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ใหร้ะดบัผลการประเมินคุณภาพ เป็น 4 
ระดบั ดงัน้ี  

ดีเยีย่ม   หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  
  (3)    คิดวเิคราะห์และเขียนท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยูเ่สมอ 
   ดี   หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  

                             (2)     คิดวเิคราะห์และเขียนท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
 ผา่น   หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  

                             (1)     คิดวเิคราะห์และเขียนท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ  
แต่ยงัมีขอ้บกพร่องบางประการ 

                         ไม่ผา่น   หมายถึง  ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  
                             (0) คิดวเิคราะห์ และเขียน หรือถา้มีผลงาน ผลงานนั้น

ยงัมีขอ้บกพร่องท่ีตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข
หลายประการ 

ขอ้ 16 การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ใหร้ะดบัผลการประเมิน เป็น 4 ระดบั ดงัน้ี  
ดีเยีย่ม   หมายถึง  ผูเ้รียนปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะจนเป็นนิสัย 
  (3)                                               และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัเพื่อประโยชน์สุข  
                                                      ของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการ   
                                                      1. ประเมินระดบั  ดีเยีย่ม (3)   จ  านวน 5-8   
                                                      คุณลกัษณะ และไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการ 
                                                      ประเมินต ่ากวา่  ระดบัดี (2)  
 ดี                      หมายถึง ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบติัตามกฎเกณ (2) 
(2)                            เพื่อใหเ้ป็นการยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก  

1. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่ม (3) จ านวน 1-4 
                  คุณลกัษณะ และไมมี่คุณลกัษณะใดไดผ้ลการ 

ประเมิน ต ่ากวา่ระดบัดี (2) หรือ  
2. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่ม (3) จ านวน 4   
คุณลกัษณะ และไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการ 
ประเมิน ต ่ากวา่ระดบัผา่น (1) หรือ  

 



 

3. ไดผ้ลการประเมินระดบัดี (2) จ านวน 5-8  
คุณลกัษณะ และไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการ 
ประเมิน ต ่ากวา่ระดบัผา่น (1)  

  ผา่น   หมายถึง  ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไข ท่ี 
   (1)                                              สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณาจาก  

                                                                                 1. ไดผ้ลการประเมินระดบัผา่น (1) จ านวน 5-8 
                                                                                 คุณลกัษณะ และไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการ 
                                                                                 ประเมินต ่ากวา่ระดบัผา่น (1) หรือ  
                                                                                 2. ไดผ้ลการประเมินระดบัดี (2) จ านวน 4    
                                                                                 คุณลกัษณะ และไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการ 
                                                                                 ประเมินต ่ากวา่ระดบัผา่น (1) 

ไม่ผา่น  หมายถึง  ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบติัไดไ้ม่ครบตามกฎเกณฑ์ 
(0)                                               และเง่ือนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา 
                                                   จากผลการประเมินระดบัไม่ผา่น (๐) ตั้งแต่ 1   
                                                   คุณลกัษณะ 

ขอ้ 17 การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตดัสินผลการประเมินเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี  
ผา่น หรือ “ผ”   หมายถึง  ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
                                                        ปฏิบติักิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑท่ี์   
                                                        สถานศึกษาก าหนด  
ไม่ผา่น หรือ “มผ”  หมายถึง  ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

ปฏิบติักิจกรรมและมีผลงานไม่เป็นไปตาม
เกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  

ขอ้ 18 ใหใ้ชอ้กัษรแสดงระดบัผลการเรียนท่ีมีเง่ือนไขในแต่ละรายวชิา ดงัต่อไปน้ี  
มส   หมายถึง  ไม่มีสิทธ์ิเขา้รับการประเมินผลปลายภาคเรียน  

โดยผูเ้รียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวชิานั้นและไม่ไดรั้บการผอ่นผนัใหเ้ขา้รับ
การวดัผลปลายภาคเรียน  

ร   หมายถึง  รอการตดัสินหรือยงัตดัสินไม่ได ้



 

 
 

ขอ้ 19 การเปล่ียนระดบัผลการเรียน ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี  
       19.1 การเปล่ียนผลการเรียน “0  

19.1.1 จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในตัวช้ีว ัดท่ีผู ้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน  แล้วจึง
ด าเนินการสอบแกต้วัให้และให้สอบแกต้วัได้ไม่เกิน 2 คร้ัง หากผูเ้รียนไม่ด าเนินการสอบแกต้วัตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวน้ี้ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่
เกิน 1 ภาคเรียนทั้งน้ีตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  

19.1.2 ถา้สอบแกต้วั 2 คร้ังแลว้ ยงัไดร้ะดบัผลการเรียน “0” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการเก่ียวกบัการแกผ้ลการเรียนของผูเ้รียน โดยปฏิบติัดงัน้ี  

    1) ใหเ้รียนซ ้ ารายวชิา ถา้เป็นรายวชิาพื้นฐาน  
    2) ให้เรียนซ ้ าหรือเปล่ียนวิชาเรียนใหม่ ถา้เป็นรายวิชาเพิ่มเติมโดยให้อยูใ่นดุลพินิจ

ของสถานศึกษาในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียบแสดงผลการเรียนว่าเรียน
แทนรายวชิาใด  

       19.2 การเปล่ียนผลการเรียน “ร”  
19.2.1 การเปล่ียนผลการเรียน “ร” ใหด้ าเนินการดงัน้ี  
    1) ให้ผูเ้รียนด าเนินการแก้ “ร” ตามสาเหตุ เม่ือผูเ้รียนแก้ไขปัญหาเสร็จแลว้ให้ได้

ระดบัผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ 0-4)  
    2) ถ้าผูเ้รียนไม่ด าเนินการแก้ไข “ร” ให้ผูส้อนน าขอ้มูลท่ีมีอยู่ตดัสินผลการเรียน 

ยกเวน้มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาแก ้“ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาค
เรียน ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น เม่ือพน้ก าหนดน้ีแลว้หากผลการเรียนเป็น 
“0” ใหด้ าเนินการแกไ้ขตามหลกัเกณฑ ์ 

       19.3 การเปล่ียนผลการเรียน มส”  
19.3.1 การเปล่ียนผลการเรียน มส มี 2 กรณี ดงัน้ี  
    1) กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน มส เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อย 80 แต่มีเวลาเรียนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจดัให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อม
เสริม หรือเวลาว่าง หรือ วนัหยุด หรือมอบหมายงานให้ท า จนมีเวลาครบตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับ
รายวิชานั้นแลว้จึงให้สอบเป็นกรณีพิเศษ ผลการสอบแก ้มส ให้ไดร้ะดบัผลการเรียนไม่เกิน 1 การแก ้
มส กรณีน้ีให้กระท าให้เสร็จส้ินในปีการศึกษานั้น ถา้ผูเ้รียนไม่มาด าเนินการแก ้มส ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไวน้ี้ให้เรียนซ ้ า ยกเวน้ มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก ้
มส ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่เม่ือพน้ก าหนดน้ีแลว้ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี  



 

    1.1) ใหเ้รียนซ ้ ารายวชิา ถา้เป็นรายวชิาพื้นฐาน  
                               1.2) ใหเ้รียนซ ้ าหรือเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่ ถา้เป็นรายวชิาเพิ่มเติมโดยใหอ้ยูใ่น
ดุลยพินิจของสถานศึกษา  

2) กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกวา่ร้อยละ 60 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด ใหส้ถานศึกษาด าเนินการดงัน้ี  

   2.1) จดัใหเ้รียนซ ้ า ถา้เป็นรายวชิาพื้นฐาน  
   2.2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้เรียนซ ้ าหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ โดยให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของสถานศึกษาในกรณีท่ีเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่ ใหห้มายเหตุในระเบียบแสดงผล  
การเรียนว่า เรียนแทนรายวิชาใดการเรียนซ ้ ารายวิชาอาจใช้ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ดงัน้ี พกักลางวนั 
วนัหยดุ ชัว่โมงวา่งหลงัเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน ในกรณีภาคเรียนท่ี 2 หากผูเ้รียนยงัมีผลการเรียน “0” “ร” 
“มส” ใหด้ าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถดัไป โดยอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดู
ร้อนเพื่อแกไ้ขผลการเรียนของผูเ้รียน  

19.4 การเปล่ียนผลการเรียน “มผ”  
19.4.1 กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน มผ ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน คือ กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  การแก้ไข  “มผ” รายกิจกรรม 
สถานศึกษาตอ้งจดัซ่อมเสริมให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมจนครบตามเวลาท่ีก าหนด หรือปฏิบติักิจกรรมเพื่อ
พฒันาคุณลกัษณะท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข แลว้จึงเปล่ียนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น ผ ทั้งน้ีให้ด าเนินการ
ใหเ้สร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น ยกเวน้มีเหตุสุดวสิัยใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานศึกษา  

19.4.2 กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มผ” ในการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
ให้คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ด าเนินการจดักิจกรรมซ่อมเสริม ปรับปรุง 
แกไ้ขและประเมินตามวธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนด เพื่อใหผู้เ้รียนผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  

19.4.3 กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มผ” ในการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ให้
คณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ด าเนินการจดักิจกรรมซ่อมเสริม ปรับปรุง แกไ้ขและ
ประเมินตามวธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนด เพื่อใหผู้เ้รียนผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  

ขอ้ 20 การอนุมติัจบหลกัสูตร  
           20.1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  

20.1.1 เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
66 หน่วยกิต และรายวชิาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

20.1.2 ตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิา
พื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวชิาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่ 11 หน่วยกิต  

 
 



 

20.1.3 มีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ในระดบัผา่นเกณฑก์าร
ประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

20.1.4 มีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

20.1.5 เขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

     20.2 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  
20.2.1 เรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน 

41 หน่วยกิต และรายวชิาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
20.2.2 ตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิา

พื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวชิาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต  
20.2.3 มีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ในระดบัผา่นเกณฑก์าร

ประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
20.2.4 มีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
20.2.5 เขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมิน

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
ขอ้ 21 การเล่ือนชั้นและการเรียนซ ้ า  
     21.1 การเล่ือนชั้น ผูเ้รียนจะไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกภาคเรียนและไดรั้บการเล่ือนชั้น

เม่ือส้ินปีการศึกษา โดยมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ ดงัน้ี  
21.1.1 รายวชิาพื้นฐานและรายวชิาเพิ่มเติม ไดรั้บการตดัสินผลการเรียน “1” ทุก

รายวชิา  
21.1.2 การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน ไดรั้บการตดัสินผลการเรียน  “ผ”  ผา่นทุกรายวชิา 
21.1.4 ระดบัผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นควรไดไ้ม่ต ่ากวา่ 1.00 ทั้งน้ีรายวชิาใด

ท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผูเ้รียนใหไ้ดรั้บการแกไ้ขในภาคเรียนถดัไป  
     21.2 การเรียนซ ้ า สถานศึกษาจดัใหผู้เ้รียนเรียนซ ้ าใน 2 กรณี ดงัน้ี  

21.2.1 กรณีท่ี 1 เรียนซ ้ ารายวิชา หากผูเ้รียนไดรั้บการสอนซ่อมเสริมและสอบแกต้วั 2 
คร้ังแลว้ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ใหเ้รียนซ ้ ารายวชิานั้น ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจ  
ของสถานศึกษาในการจดัใหเ้รียนซ ้ าในช่วงใดช่วงหน่ึงท่ีสถานศึกษาเห็นวา่เหมาะสม  

21.2.2  กรณีท่ี 2 เรียนซ ้ าชั้นมี 2 ลกัษณะ คือ  
                                 1) ผูเ้รียนมีระดบัผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต ่ากวา่ 1.00 และมีแนวโนม้วา่
เป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน  



 

     2) ผูเ้รียนมีผลการเรียน 0 , ร , มส เกินคร่ึงหน่ึงของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษานั้น  

ทั้งน้ี หากเกิดลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือทั้ง 2 ลกัษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา หากเห็นวา่ไม่มีเหตุผลอนัสมควรก็ให้ซ ้ าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใชผ้ลการเรียน
ใหม่แทน หากพิจารณาแลว้ไม่ตอ้งเรียนซ ้ าชั้นใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแกไ้ขผลการเรียน  

ขอ้ 22 การสอนซ่อมเสริม สามารถด าเนินการไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  
     22.1 ผูเ้รียนมีความรู้/ทกัษะพื้นฐานไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น จดัซ่อมเสริม

เพื่อปรับความรู้/ทกัษะพื้นฐาน  
           22.2 การประเมินระหวา่งเรียน ผูเ้รียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทกัษะกระบวนการ หรือเจต
คติ/คุณลกัษณะท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  

     22.3 ผลการประเมินไม่ถึงเกณฑ์ และ/หรือต ่ากวา่เกณฑ์การประเมิน โดยผูเ้รียนไดร้ะดบัผล
การเรียน “๐” ตอ้งจดัการสอนซ่อมเสริมก่อนจะใหผู้เ้รียนสอบแกต้วั  

     22.4 ผูเ้รียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจดัสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 

หมวดที่ 4 
การเทียบโอนผลการเรียน 

ขอ้ 23 สถานศึกษาจะเทียบโอน ดงัน้ี  
     23.1 เทียบโอนผลการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนรู้จากสถานศึกษาไดใ้นกรณีต่างๆ  

ไดแ้ก่ การยา้ยสถานศึกษา การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา การยา้ยหลกัสูตร การละทิ้งการศึกษาและขอ 
กลบัเขา้รับศึกษาต่อ  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเขา้ศึกษาต่อในประเทศ  

การด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน จะตอ้งด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก
หรือตน้ภาคเรียนแรกท่ีสถานศึกษารับผูข้อเทียบโอนเป็นนกัเรียน ทั้งน้ีนกัเรียนท่ีไดรั้บการเทียบโอนผล
การเรียนต้องศึกษาต่อเน่ือง ในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาจะ
ก าหนดรายวชิา จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม  

     23.2 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการไดด้งัน้ี  
23.2.1 พิจารณาจากหลกัฐานการศึกษา ซ่ึงจะให้ขอ้มูลท่ีแสดงความรู้ ความสามารถ

ของนกัเรียนในดา้นต่างๆ  
23.2.2 พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การ

สัมภาษณ์ เป็นตน้  
23.2.3 พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบติัจริง  



 

23.2.4 ในกรณีมีเหตุผลจ าเป็นระหว่างเรียน นักเรียนสามารถแจง้ความจ านงขอไป
ศึกษาบางรายวชิาในสถานศึกษา/สถานประกอบการอ่ืน แลว้น ามาเทียบโอนได ้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการของสถานศึกษา  

23.3.5 การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอน 
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน  

ขอ้ 24 การเทียบโอน ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี  
      24.1 กรณีผูข้อเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลกัสูตรอ่ืน  

24.1.1 น ารายวิชาหรือหน่วยกิตท่ีมีตัวช้ีวดั/มาตรฐานการเรียนรู้ /ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงั/จุดประสงค/์เน้ือหา มาประกอบค าร้องขอยืน่การเทียบโอนผลการเรียน  

24.1.2 คณะกรรมการของโรงเรียนด า เนินการเทียบโอน  โดยพิจารณาเน้ือหาท่ี
สอดคลอ้งกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 และใหร้ะดบัผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีจะรับเทียบโอน  

     24.2 กรณีการเทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์  
24.2.1 ผูข้อเทียบโอนยืน่ค าร้องพร้อมเอกสารหลกัฐาน (ถา้มี)  
24.2.2 คณะกรรมการของโรงเรียนด าเนินการเทียบโอน โดยพิจารณาจากเอกสาร

หลกัฐาน (ถ้ามี) โดยให้มีการประเมินด้วยเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและให้ระดบัผลให้สอดคล้องกับ
หลกัสูตรท่ีรับโอน  

24.2.3 กรณีการเทียบโอนท่ีนกัเรียนเขา้โครงการแลกเปล่ียนต่างประเทศ ใหด้ าเนินการ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองหลกัการและแนวปฏิบติัการเทียบชั้นการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ี
เขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียน  
 

หมวดที่ 5 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 
ขอ้ 25 ใหส้ถานศึกษา จดัให้มีเอกสารหลกัฐานทางการศึกษา ดงัต่อไปน้ี  
     25.1 เอกสารหลกัฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ประกอบดว้ย  

25.1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1)  
25.1.2 ประกาศนียบตัร (ปพ. 2)  
25.1.3 แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา (ปพ. 3)  

     25.2 เอกสารหลกัฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด ประกอบดว้ย  
25.2.1 แบบแสดงผลการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  
25.2.2 แบบบนัทึกผลการเรียนประจ ารายวชิา  
25.2.3 แบบรายงานประจ าตวันกัเรียน  
25.2.4 ใบรับรองผลการเรียน  



 

25.2.5 ระเบียนสะสม  
25.2.6 แบบบนัทึกเวลาเรียนและคะแนน(ส าหรับผูข้อยา้ยสถานศึกษา)  

ขอ้ 26 การออกประกาศนียบตัร (ปพ. 2) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ย
การออกประกาศนียบตัร  

ขอ้ 27 การออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) และ แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา (ปพ. 3) 
ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

 
หมวดที่ 6 

บทเฉพาะกาล 
ขอ้ 28 ระเบียบน้ีใชบ้งัคบันกัเรียน ดงัต่อไปน้ี  
     28.1 นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป  
     28.2 นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และ 5 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้ไป  
     28.3 นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นตน้ไป  

หมวดที่ 7 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดท าข้อสอบกลางภาค และสอบปลายภาค ตามนโยบาย สพม.28  
 29.1 พิมพโ์ดยใชก้ระดาษ A4 ดว้ยอกัษร TH Salaban ขนาด 16 พอยททุ์กตวัอกัษรตามจ านวน
ขอ้สอบ 
 29.2 ใหน้ าขอ้สอบ O-net / Pre O-net / GAT และอ่ืนๆ ท่ีแสดงออกถึงการคิดวเิคราะห์ของ
ผูเ้รียนมาเป็นตน้แบบในการจดัท าขอ้สอบ 
 29.3 ลกัษณะขอ้สอบเป็นขอ้สอบคิดวเิคราะห์ ประเมินค่าและน าไปใชม้ากกวา่ความรู้ความจ า 
 29.4 ใหว้งเล็บทา้ยโจทยทุ์กขอ้ เช่น วิชาพื้นฐาน (ค1.1 ม.1/1 แนวขอ้สอบ O-net ปี 2558) วชิา
เพิ่มเติม (แนวขอ้สอบ O-net สพม.28 ปี 2558) ซ่ึงไม่ใช่การลอกขอ้สอบมาทั้งหมดโดยใหมี้การ
ดดัแปลงขอ้สอบก่อนน ามาใชส้อบจริง 
 29.5 จ านวนขอ้สอบใหมี้ความเหมาะสมกบัคะแนนท่ีก าหนดไว ้
 29.6 ลกัษณะขอ้สอบเป็นปรนยัร้อยละ 70 ม.ตน้ 4 ตวัเลือก(1,2,3,4), ม.ปลาย 5 ตวัเลือก
(1,2,3,4,5) และอตันยั ร้อยละ 30 โดยขอ้สอบอตันยัใหเ้ป็นการเขียนตอบทั้งแบบสั้นและแบบยาว 
 
 
 
 
 29.7 ปกหนา้ขอ้สอบตามตวัอยา่งหรือปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม ดงัน้ี 



 

แบบทดสอบปลายภาค 
รหสัวชิา ค21102  รายวชิา คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2559 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1   เวลา 1.30 ชัว่โมง 

ค าช้ีแจง ขอ้สอบแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 ขอ้สอบปรนยั........ตวัเลือก จ านวน..........ขอ้ (................หนา้).......................คะแนน 
 - ใหน้กัเรียนค าเคร่ืองหมายกากบาท (x) ตรงกบัตวัเลือกท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1). ค าถาม................................................ 
(ค1.1 ม.1/1 แนวขอ้สอบ O-net ปี 2554) 
1..............................  2..................................... 
3..............................  4..................................... 

 

29.8 กระดาษค าตอบใหคุ้ณครูประจ าวชิาออกแบบเอง ให้มีทั้งขอ้ปรนยัและอตันยัอยูด่ว้ยกนั เช่น 
กระดาษค าตอบสอบปลายภาค รายวชิา .............. รหสัวชิา ...................... ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ........... 
ช่ือ-สกุล.................................................................... ม.............. หอ้ง........................ เลขท่ี ..................... 
ส่วนท่ี 1 ขอ้สอบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 14 ขอ้ (2หนา้) 7 คะแนน 
 - ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ตรงกบัตวัเลือกท่ีถกูตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

 
ขอ้ 

ตวัเลือก   
ขอ้ 

ตวัเลือก   
ขอ้ 

ตวัเลือก 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1               
2               
ส่วนท่ี 2 ขอ้สอบอตันยั จ านวน ............ ขอ้ (..........หนา้) .................คะแนน 
 - ใหน้กัเรียนแสดงวิธีการหาค าตอบอยา่งชดัเจน ถา้เขียนเฉพาะค าตอบจะได ้0 คะแนนในขอ้นั้น ๆ 
1. ...................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
29.9 ใหมี้การพฒันาขอ้สอบใหมี้ความทนัสมยัและตรงจามมาตรฐานและตวัช้ีวดัท่ีสอบในแต่ละรายวิชาและ
บนัทึกลงใน test blueprint ส่งท่ีฝ่ายวิชาการทุกรายวิชา 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ 30 ในกรณีนกัเรียนท่ีเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544  



 

ซ่ึงควรจะจบหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553 แต่ไม่สามารถจบหลกัสูตรไดต้ามก าหนด ใหใ้ชร้ะเบียบ
ฉบบัน้ี  

ขอ้ 31 การด าเนินการใด ๆ ท่ีมิไดก้  าหนดไวใ้นระเบียบน้ี หรือมีเหตุความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
ของทางราชการท่ีไม่อาจด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 10   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
   (ลงช่ือ)..................................... 
                  (นายทว ี    บุญพอ)  

                                                                                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                                                                                         โรงเรียนกนัทรารมณ์  
 


