ระเบียบสถานศึกษาว่ าด้ วยการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนกันทรารมณ์ อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
--------------------------------โดยที่โรงเรี ยนกันทรารมณ์ ได้ประกาศใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ตามค าสั่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ สพฐ. 293/2551 ลงวัน ที่ 11 กรกฎาคม 2551 เรื่ อ ง ให้ ใ ช้
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกระจายอานาจให้สถานศึกษากาหนด
หลักสู ตรสถานศึกษาขึ้นใช้เอง เพื่อให้สอดคล้องกับคาสั่งดังกล่าว
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 15 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
เรื่ อง การกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาของเลขาธิ การคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น
พื้ น ฐานไปยัง คณะกรรมการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาในสั ง กัด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 โรงเรี ยนกันทรารมณ์ จึงวาง
ระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า " ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรี ยนตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 "
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับหรื อคาสั่งอื่นใดในส่ วนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้หรื อซึ่ ง
ขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กบั หลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนกันทรารมณ์ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ข้อ 5 ให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้

หมวดที่ 1
หลักการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ 6 การวัดและประเมินผลการเรี ยน ให้เป็ นไปตามหลักการ ต่อไปนี้
6.1 สถานศึ ก ษาเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบการวัดและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ของผูเ้ รี ย นโดยเปิ ด
โอกาสให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วม
6.2 การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้ มี จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน และตัดสิ นผล
การเรี ยน
6.3 วัด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ให้ ส อดคล้อ งและครอบคลุ ม มาตรฐานการเรี ย นรู้ /
ตัวชี้ วดั ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่ม การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
6.4 วัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ต้องดาเนิ นการด้วยเทคนิ ควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนได้อย่างรอบ
ด้าน ทั้งด้านความรู ้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัดธรรมชาติ
วิชาและระดับชั้นของผูเ้ รี ยน ให้เที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได้
6.5 ประเมินผูเ้ รี ยนจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ พฤติกรรมการเรี ยนรู้ การ
ร่ วมกิ จกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับ
6.6 เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจสอบผลการประเมินผลการเรี ยนรู้
6.7 ให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนระหว่างสถานศึกษาและรู ปแบบการศึกษาต่าง ๆ
6.8 จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเป็ นหลักฐานการประเมินผลการเรี ยนรู้ รายงาน
ผลการเรี ยน แสดงวุฒิทางการศึกษาและรับรองผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนต่างๆ

หมวดที่ 2
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ 7 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ อยูบ่ นหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน
เพื่ อ พัฒ นาผูเ้ รี ย นและการประเมิ น เพื่ อ ตัด สิ น ผลการเรี ย น การวัด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ เป็ น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้ วดั เพื่อให้บรรลุ
ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ สะท้อนสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ น
เป้ าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ในทุกระดับ โดยใช้ผลการประเมินเป็ นข้อมูลและ
สารสนเทศที่ แสดงพัฒ นาการ ความก้าวหน้าและความส าเร็ จทางการเรี ย นรู้ ตลอดจนข้อมู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เรี ย นเกิ ด การพัฒ นาและเรี ย นรู ้ อ ย่า งเต็ ม ตามศัก ยภาพ การวัด และ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรี ยน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับชาติ มีรายละเอียดดังนี้
7.1 การประเมิ นระดับ ชั้นเรี ยน เป็ นการวัดและประเมิ นผลที่ อยู่ในกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้ ผูส้ อนดาเนินการเป็ นปกติและสม่าเสมอในการจัดการเรี ยนการสอน ใช้เทคนิ คการประเมินอย่าง
หลากหลาย เพื่อเป็ นการตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการความก้าวหน้าในการเรี ยนรู้อนั เป็ นผลมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนหรื อไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุ ง
และส่ งเสริ มในด้านใด นอกจากนี้ ยงั เป็ นข้อมูลให้ผสู ้ อนใช้ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
7.2 การประเมินระดับสถานศึกษา เป็ นการตรวจสอบผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนรายภาค ผล
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และ
เป็ นการประเมิ น เกี่ ย วกับ การจัด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ว่า ส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นตาม
เป้ าหมายหรื อไม่ โดยผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็ นข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุ ง
นโยบาย หลัก สู ตร โครงการ หรื อวิธี ก ารจัดการเรี ย นการสอน ตลอดจนเพื่ อ การจัด ท าแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
7.3 การประเมิ นระดับเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา เป็ นการประเมิ นคุ ณ ภาพผูเ้ รี ยนในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามภาระความรับผิดชอบ
7.4 การประเมินระดับชาติ เป็ นการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับชาติตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผลการประเมินใช้เป็ นข้อมูลในการเทียบเคียง
คุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ตลอดจนเป็ นข้อมูลสนับสนุนการตัดสิ นใจในระดับนโยบายของประเทศ

ข้อ 8 องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้
8.1 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามรายกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
8.2 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
8.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ข้อ 9 รู ปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามรายกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
9.1 ผูส้ อนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทาการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ผเู้ รี ยนเป็ นรายวิชา
ตามตัวชี้ วดั /หรื อผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังที่กาหนด ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ได้ผลการประเมินตาม
ความสามารถที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยนไปพร้ อมกับการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งมีวิธีการวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู้ ดังนี้
9.1.1 การวัดและประเมินผลก่อนเรี ยน
1) เพื่ อ ตรวจสอบความพร้ อ มและพื้ น ฐานของผูเ้ รี ย นและจัด กิ จกรรมซ่ อ มเสริ ม
เพื่อให้มีความรู ้พ้นื ฐานเพียงพอที่จะเรี ยน
2) เพื่ อ ตรวจสอบความรอบรู ้ ใ นเนื้ อ หา และทัก ษะที่ จ ะเริ่ ม เรี ย นเพื่ อ เป็ นข้อ มู ล
เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนหลังเรี ยน แสดงการพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
9.1.2 การวัด และประเมิ น ผลระหว่า งเรี ย น ให้ มี ก ารประเมิ น ผลเป็ นระยะ ๆ ตาม
ตัว ชี้ ว ดั /หรื อ ผลการเรี ย นรู ้ ที่ ค าดหวัง ที่ ก าหนด โดยใช้ก ารประเมิ น ผลตามสภาพจริ งด้วยวิธี ก ารที่
หลากหลายทั้งวิธีการวัด เครื่ องมือ และแหล่งข้อมูล เพื่อมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผูเ้ รี ยน และนาผล
การประเมิ นไปปรับ ปรุ งแก้ไขจนผูเ้ รี ยนสามารถบรรลุ ตามเกณฑ์ข้ นั ต่ าที่ กาหนดไว้ โดยใช้วิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ในกรณี ที่ผเู้ รี ยนต้องการพัฒนาปรับปรุ งผลการเรี ยน
ให้สูงขึ้น ให้ผสู ้ อนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาปรับปรุ งแก้ไขผลงาน /ชิ้นงานตนเองจนเต็มศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยนภายในเวลาที่กาหนดให้
9.1.3 การวัดและประเมินผลปลายภาค สามารถประเมินจาก การสอบวัดความรู้ดว้ ย
เครื่ องมือที่หลากหลาย การปฏิบตั ิ การสื่ อสาร ฯลฯ เช่ น การสัมภาษณ์ จากผลงาน / ชิ้ นงาน โครงงาน
หรื อแบบทดสอบ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วดั /หรื อผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังที่กาหนด
9.2 การกาหนดสัดส่ วนคะแนนการวัดและประเมินผลระหว่างเรี ยนกับปลายภาค
9.2.1 การวัดและประเมินผลระหว่างเรี ยนและการวัดและประเมินผลปลายภาค ให้มี
การประเมินทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน

9.2.2 การวัดและประเมินผลระหว่างเรี ยนและการวัดและประเมินผลปลายภาค กาหนดสัดส่ วน
คะแนน ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นา้ หนักคะแนน (ร้ อยละ)
ระหว่างเรียน ปลายภาค
80
20
70
30
80
20
70}80
30}20
80
20
80
20
80
20
80
20

รวม
100
100
100
100
100
100
100
100

ข้อ 10 รู ปแบบและวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
การประเมิ นการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็ นการประเมิ นศักยภาพของผูเ้ รี ยนในการอ่าน
การฟัง การดูและการรับรู้ จากหนังสื อ เอกสารและสื่ อต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แล้วนามาคิดวิเคราะห์เนื้อหา
สาระที่ จะนาไปสู่ การแสดงความคิ ดเห็ น การสั งเคราะห์ ส ร้ างสรรค์ในเรื่ องต่ าง ๆ และถ่ ายทอดความ
คิดเห็ นนั้นด้วยการเขี ยนซึ่ งสะท้อนถึ งสติปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและสร้ างจินตนาการอย่างเหมาะสมและมีคุณค่าแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ พร้อมด้วย
ประสบการณ์และทักษะในการเขียนที่มีสานวนภาษาถูกต้อง มีเหตุมีผลและลาดับขั้นตอนในการนาเสนอ
สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผอู ้ ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น
10.1 ตัวชี้วดั ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
10.1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1) สามารถคัดสรรสื่ อ ที่ ต้องการอ่ านเพื่ อหาข้อมู ล สารสนเทศได้ตามวัตถุ ป ระสงค์
สามารถสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู ้จากการอ่าน
2) สามารถจับประเด็นสาคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง
3) สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่ อถือ ลาดับความและความ
เป็ นไปได้ของเรื่ องที่อ่าน

4) สามารถสรุ ปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน
5) สามารถสรุ ป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว
โดยการเขียนสื่ อสารในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ผังความคิด เป็ นต้น
10.1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
1) สามารถอ่ า นเพื่ อ การศึ ก ษา ค้น คว้า เพิ่ ม พู น ความรู ้ ประสบการณ์ แ ละการ
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
2) สามารถจับประเด็นสาคัญลาดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่ อที่มีความซับซ้อน
3) สามารถวิเคราะห์ สิ่งที่ ผเู ้ ขียนต้องการสื่ อสารกับผูอ้ ่าน และสามารถวิพากษ์ ให้
ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ
4) สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดที่ได้จากสิ่ งที่อ่านอย่างหลากหลาย
5) สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุ ป โดยมีขอ้ มูลอธิ บายสนับสนุ นอย่าง
เพียงพอและสมเหตุสมผล
10.2 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้แต่ละกลุ่ม ร่ วมกันกาหนดแนวทางในการพัฒนาความสามารถใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และสอดคล้อง
กับตัวชี้วดั ที่กาหนด
10.3 วิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ดาเนินการดังนี้
10.3.1 ระดับผูส้ อนหรื อผูป้ ฏิบตั ิ
1) ผูส้ อนทุกรายวิชานาแนวทางที่กาหนดไว้ใน ข้อ 10.2 วางแผนการจัดกิจกรรมและ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดแทรกในการจัดการเรี ยนการสอนของตนเอง
2) ผูส้ อนทุกรายวิชาดาเนิ นการประเมิ นและปรับปรุ งความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน เป็ นระยะๆ เมื่อสิ้ นภาคเรี ยนประเมินผลพร้อมบันทึกร่ องรอยหลักฐานในการพัฒนา
ปรับ ปรุ ง และรวบรวมหลัก ฐานการประเมิ นไว้ที่ ก ลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่ อใช้เป็ นหลัก ฐานส าหรั บ
ตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของผูส้ อน ซึ่ งจะแสดงให้เห็ นถึ งความโปร่ งใส และความยุติธ รรมในการ
ประเมิน
3) บันทึกสรุ ปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ลงใน
แบบฟอร์ มที่โรงเรี ยนกาหนด
4) ผูส้ อนในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของ
ผลการประเมิ นแต่ละรายวิชา แล้วส่ งผลการประเมิ นในระดับกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ต่อคณะกรรมการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับโรงเรี ยนต่อไป

10.3.2 ระดับโรงเรี ยนหรื อคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของ
โรงเรี ยน
1) น าผลการประเมิ น การอ่ า น คิ ด วิเคราะห์ และเขี ย น จากระดับ ผูป้ ฏิ บ ัติ ร่ว มกัน
พิจารณา เพื่อตัดสิ นความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2) กรณี ที่คณะกรรมการไม่สามารถตัดสิ นได้ คณะกรรมการขอข้อมูลจากผูป้ ฏิ บตั ิ
เพิ่มเติม หรื อทดสอบความสามารถซ้ าแล้วจึงตัดสิ นผลการประเมิน
3) คณะกรรมการสรุ ปผลการประเมินโดยพิจารณาจากค่าฐานนิยมเพื่อเสนอผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนอนุมตั ิผลการประเมิน
ข้อ 11 การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ของนักเรี ยน
11.1 การประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ของนักเรี ยน เป็ นการประเมินรายคุ ณลักษณะ
แล้วรวบรวมผลการประเมิ นจากผูป้ ระเมิน ทุ กฝ่ าย นามาพิ จารณาสรุ ปเป็ นรายภาคซึ่ งประกอบด้วย
คุณลักษณะ 8 ข้อ ดังนี้
11.1.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
รั กชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ หมายถึง คุ ณลักษณะที่แสดงออกถึ งการเป็ นพลเมืองดี ของ
ชาติธารงไว้ซ่ ึงความเป็ นชาติไทย ศรัทธา ยึดมัน่ ในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ผู้
ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ คือ ผูท้ ี่ มีล ักษณะซึ่ งแสดงออกถึ งการเป็ นพลเมืองดี ของชาติมีความสามัคคี
ปรองดอง ภู มิ ใ จ เชิ ดชู ค วามเป็ นชาติ ไ ทย ปฏิ บ ัติต นตามหลัก ศาสนาที่ ต นนับ ถื อ และแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ตัวชี้วดั
1) เป็ นพลเมืองดีของชาติ
2) ธารงไว้ซ่ ึงความเป็ นชาติไทย
3) ศรัทธา ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา
4) เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์

ตัวชี้วดั และพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วดั
1) เป็ นพลเมืองดีของชาติ

พฤติกรรมบ่ งชี้
1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง
1.2 ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิและ หน้าที่พลเมืองดีของชาติ
1.3 มีความสามัคคี ปรองดอง
2) ธารงไว้ซ่ ึงความเป็ น
2.1 เข้าร่ วม ส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี
ชาติไทย
ปรองดองที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชนและสังคม
2.2 หวงแหน ปกป้ อง ยกย่องความเป็ นชาติไทย
3) ศรัทธา ยึดมัน่ และ ปฏิบตั ิ 3.1 เข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
ตนตามหลัก ของศาสนา
3.2 ปฏิบตั ิตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ
3.3 เป็ นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน
4) เคารพเทิดทูน สถาบัน
4.1 เข้าร่ วมและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์
พระมหากษัตริ ย ์
4.2 แสดงความสานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณของพระมหากษัตริ ย ์
4.3 แสดงออกซึ่ งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
11.1.2 ซื่อสั ตย์ สุจริต
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะที่ แ สดงออกถึ ง การยึด มัน่ ในความถู ก ต้อ ง
ประพฤติ ตรงตามความเป็ นจริ งต่อตนเองและผูอ้ ื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
ผู้ที่มีความซื่ อสั ตย์ สุจริ ต คือ ผูท้ ี่ประพฤติตรงตามความเป็ นจริ งทั้งทางกาย วาจา ใจ
และยึดหลักความจริ ง ความถูกต้องในการดาเนินชีวติ มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด
ตัวชี้วดั
1) ประพฤติตรงตามความเป็ นจริ งต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
2) ประพฤติตรงตามความเป็ นจริ งต่อผูอ้ ื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ

ตัวชี้วดั และพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วดั
1) ประพฤติตรงตาม ความ
เป็ นจริ งต่อ ตนเองทั้งทาง
กาย วาจา ใจ
2) ประพฤติตรงตาม ความ
เป็ นจริ งต่อ ผูอ้ ื่นทั้งทางกาย

พฤติกรรมบ่ งชี้
1.1 ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเป็ นจริ ง
1.2 ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้องละอายและเกรงกลัวต่อการ
กระทาผิด
1.3 ปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญา
2.1 ไม่ถือเอาสิ่ งของหรื อผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง
2.2 ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยความซื่อตรง
2.3 ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง

11.1.3 มีวนิ ัย
มีวินัย หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะที่ แสดงออกถึ งการยึดมัน่ ในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
ผู้ที่มีวินัย คือ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรี ยน และสังคมเป็ นปกติวสิ ัย ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
ตัวชี้วดั
1) ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน
และสังคม
ตัวชี้วดั และพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วดั
1) ปฏิบตั ิตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรี ยน
และสังคม

พฤติกรรมบ่ งชี้
1.1 ปฏิบตั ิตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรี ยนและสังคม ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
1.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน
และรับผิดชอบในการทางาน

11.1.4 ใฝ่ เรียนรู้
ใฝ่ เรี ยนรู้ หมายถึง คุ ณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยน
แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน
ผู้ที่ใฝ่ เรี ยนรู้ คือ ผูท้ ี่มีลกั ษณะซึ่ งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยน
และเข้าร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แสวงหาความรู ้ จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยนอย่าง
สม่าเสมอ ด้วยการเลื อกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุ ปเป็ นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ตัวชี้วดั
1) ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยนและเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2) แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยนด้วย
การเลื อ กใช้ สื่ ออย่ า งเหมาะสมสรุ ป เป็ นองค์ ค วามรู ้ แ ละสามารถน าไปใช้ ในชี วิ ต ประจ าวัน ได้
ตัวชี้วดั และพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วดั
1) ตั้งใจ เพียรพยายาม
ในการเรี ยนและเข้าร่ วม
กิจกรรมการ เรี ยนรู้
2) แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรี ยนด้วย
การเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม สรุ ปเป็ นองค์
ความรู้ และสามารถนาไปใช้
ในชีวติ ประจาวันได้

พฤติกรรมบ่ งชี้
1.1 ตั้งใจเรี ยน
1.2 เอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามในการเรี ยนรู ้
1.3 สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆ
2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ สื่ อ เทคโนโลยี
ต่างๆ แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยนและเลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม
2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบ จากสิ่ งที่เรี ยนรู ้ สรุ ปเป็ น
องค์ความรู้
2.3 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน

11.1.5 อยู่อย่ างพอเพียง
อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะที่ แ สดงออกถึ ง การด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า ง
พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข
ผู้ ที่ อ ยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง คื อ ผู้ที่ ด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งประมาณตน มี เหตุ ผ ล รอบคอบ
ระมัดระวัง อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น เห็ นคุ ณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ มี
การวางแผนป้ องกันความเสี่ ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วดั
1) ดาเนินชีวติ อย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
2) มีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ตัวชี้วดั และพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วดั
1) ดาเนิ นชีวติ อย่าง
พอประมาณ มีเหตุผล
รอบคอบ มีคุณธรรม

2) มีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
ปรับตัวเพื่ออยูใ่ น สังคมได้
อย่างมี ความสุ ข

พฤติกรรมบ่ งชี้
1.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเองเช่น เงิน สิ่ งของเครื่ องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด
คุม้ ค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม
1.2 ใช้ทรัพยากรของส่ วนรวมอย่างประหยัด คุม้ ค่าและ
เก็บรักษาดูแลอย่างดี
1.3 ปฏิบตั ิตนและตัดสิ นใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
1.4 ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่นและไม่ทาให้ผอู้ ื่นเดือดร้อน พร้อม
ให้อภัยเมื่อผูอ้ ื่นกระทาผิดพลาด
2.1)วางแผนการเรี ยน การท างานและการใช้ชีวติ ประจาวันบนพื้นฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
2.2) รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัวเพื่ออยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข

11.1.6 มุ่งมั่นในการทางาน
มุ่งมั่นในการทางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทาหน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ผู้ทมี่ ่ ุงมั่นในการทางาน คือ ผู้ที่มีลกั ษณะซึ่ งแสดงออกถึงความตั้งใจ ปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ให้สาเร็ จ
ลุล่วง ตามเป้ าหมายที่กาหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ตัวชี้วดั
1) ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
2) ทางานด้วย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อให้งานสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ตัวชี้วดั และพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วดั
พฤติกรรมบ่ งชี้
1) ตั้งใจและรับผิดชอบ
1.1 เอาใจใส่ ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ในการปฏิบตั ิหน้าที่การงาน 1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้สาเร็ จ
1.3 ปรับปรุ งและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง
2) ทางานด้วย ความเพียร
2.1 ทุ่มเททางาน อดทน ไม่ยอ่ ท้อต่อปั ญหาและอุปสรรคในการทางาน
พยายาม และ อดทนเพื่อให้ 2.2 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้สาเร็ จ
งานสาเร็ จตามเป้ าหมาย
2.3 ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
11.1.7 รักความเป็ นไทย
รั กความเป็ นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึ งความภาคภูมิใจ เห็ นคุ ณค่า
ร่ วมอนุ รักษ์ สื บทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการ
สื่ อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผู้ทรี่ ักความเป็ นไทย คือ ผูท้ ี่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม
มี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ สื บ ทอด เผยแพร่ ภู มิ ปั ญ ญาไทย ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วดั
1) ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความ
กตัญญูกตเวที
2) เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) อนุรักษ์ และสื บทอดภูมิปัญญาไทย
ตัวชี้วดั และพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วดั
1) ภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
และมีความกตัญญู
กตเวที
2) เห็นคุณค่าและ
ใช้ภาษาไทยในการสื่ อสาร
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) อนุรักษ์ สื บทอด
ภูมิปัญญาไทย

พฤติกรรมบ่ งชี้
1.1 แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
1.2 ร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
1.3 ชักชวน แนะนาให้ผอู้ ื่นปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
2.1 ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่ อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.2 ชักชวน แนะนา ให้ผอู ้ ื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
3.1 นาภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวติ
3.2 ร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย
3.3 แนะนา มีส่วนร่ วมในการสื บทอดภูมิปัญญาไทย

11.1.8 มีจิตสาธารณะ
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผอู้ ื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรื อร้น โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
ผู้ทมี่ ีจิตสาธารณะ คือ ผูท้ ี่มีลกั ษณะเป็ นผูใ้ ห้และช่วยเหลือผูอ้ ื่น แบ่งปั นความสุ ข
ส่ วนตนเพื่อทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผูท้ ี่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือ สังคม อนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม ด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบตั ิเพื่อแก้ปัญหา หรื อร่ วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดใน
ชุมชน โดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน

ตัวชี้วดั
1) ช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
2) เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วดั และพฤติกรรมบ่ งชี้
ตัวชี้วดั
1) ช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยความ
เต็มใจโดย ไม่หวัง
ผลตอบแทน

2) เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อโรงเรี ยน
ชุมชน และสังคม

พฤติกรรมบ่ งชี้
1.1 ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู ทางานด้วยความเต็มใจ
1.2 อาสาทางานให้ผอู ้ ื่นด้วยกาลังกาย กาลังใจ และ กาลังสติปัญญา
โดยไม่หวังผลตอบแทน
1.3 แบ่งปั นสิ่ งของ ทรัพย์สินและอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหา หรื อสร้าง
ความสุ ขให้กบั ผูอ้ ื่น
2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่ งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
2.2 เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม
2.3 เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรื อร่ วมสร้างสิ่ งที่ดีงาม
ของส่ วนรวม ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรื อร้น

11.2 วิธีการประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ของนักเรี ยน ดาเนินการดังนี้
11.2.1 ระดับผูส้ อนหรื อผูป้ ฏิบตั ิ
ในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์น้ นั โรงเรี ยน กาหนดให้ผสู้ อน
ทุกรายวิชา ผูร้ ับผิดชอบงาน / โครงการ / กิ จกรรม และกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ที่นอกเหนื อจากผูส้ อน
รายวิชาต่าง ๆ ได้ดาเนินการดังนี้
1) ครู ผสู ้ อนรายวิชาต่าง ๆ ทุกรายวิชา จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาของตน โดย
สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนในคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่ งที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยให้ระบุไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ทุกแผน
2) ผูร้ ับ ผิดชอบงาน / โครงการ / กิ จกรรม และกิ จกรรมพัฒนา ผูเ้ รี ยนทั้งกิ จกรรม
แนะแนว กิ จ กรรมนั ก เรี ย น และกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและสาธารณประโยชน์ ซึ่ งเป็ น กิ จ กรรมที่
นอกเหนื อจากรายวิชาต่าง ๆ ให้ดาเนิ นการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยระบุไว้ใน
แผนการจัดกิจกรรมนั้น ๆ

3) ครู ประจาชั้นและผูร้ ับผิดชอบทั้ง ข้อ 1) และ 2) ดาเนิ นการพัฒนานักเรี ยนพร้อม
กับประเมินผลและปรับปรุ งผูเ้ รี ยนเป็ นระยะ ๆ เพื่อแสดงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน บันทึกร่ องรอยหลักฐาน
การประเมิ นและปรั บปรุ งอย่างต่อเนื่ อง เมื่ อเสร็ จสิ้ นภาคเรี ยน หรื อสิ้ นโครงการ / กิ จกรรม ให้มีการ
ประเมินและสรุ ป ผลบันทึ กลงใน แบบที่ ก าหนด และระบุ จุ ดเด่ น จุดด้อย ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ พร้อมแนบข้อมูลบันทึกหลักฐานร่ องรอยการประเมินและการปรับปรุ งประกอบ ส่ ง
ให้คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรี ยนต่อไป
11.2.2 ระดับ โรงเรี ย นหรื อ คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ งประสงค์ของ
โรงเรี ยน
1) คณะกรรมการประเมินระดับโรงเรี ยนร่ วมกันพิจารณาผลการประเมินที่ครู ประจา
ชั้นส่ งให้
2) หากพบว่ามีนกั เรี ยนคนใดไม่ผา่ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขอใดข้อหนึ่ ง หรื อ
หลายข้อ หรื อ ทุ ก ข้อ ให้ค ณะกรรมการดาเนิ น การแก้ไ ขโดยใช้ก ระบวนการวิจยั เข้ามาช่ วยในการ
แก้ปัญหา โดยอาจทากรณี ศึกษา
3) เมื่อสิ้ นภาคเรี ยน ให้นาผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งงานวัดและ
ประเมินผล เพื่อสรุ ปผลการประเมินและนาเสนอผูบ้ ริ หารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ข้อ 12 รู ปแบบและวิธีการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เป็ นกิ จกรรมที่ จดั ให้ผูเ้ รี ยนทุ กระดับชั้น เพื่ อส่ งเสริ ม พัฒนา
ความสามารถของตนตามความถนัด ความสนใจ ให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของ
ความเป็ นมนุ ษย์ท้ งั ด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม สร้างเยาวชนของชาติให้เป็ นผูม้ ีศีลธรรม
จริ ยธรรม มีระเบียบวินยั ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคมและสามารถบริ หาร
จัดการตนเองได้
12.1 ลักษณะกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้
12.1.1 กิ จกรรมแนะแนว เป็ นกิ จกรรมที่ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยคานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยกระบวนการ
ทางจิตวิทยาการแนะแนว ให้สอดคล้องครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพส่ วนตัวและสังคม
12.1.2 กิจกรรมนักเรี ยน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินยั ความเป็ นผูน้ า
ผูต้ ามที่ดี ความรับผิดชอบ การทางานร่ วมกัน การรู ้ จกั การแก้ปัญหา การตัดสิ นใจที่เหมาะสม ความมี
เหตุผล การช่ วยเหลื อแบ่งปั นกัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด

และความสนใจของผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิดว้ ยตนเองทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน
ปฏิบตั ิตามแผน ประเมินและปรับปรุ งการทางาน เน้นการท างานร่ วมกันเป็ นกลุ่มตามความเหมาะสม
และสอดคล้ อ งกับ วุ ฒิ ภ าวะของผู้เรี ย น บริ บ ทของสถานศึ ก ษาและท้ อ งถิ่ น กิ จ กรรมนั ก เรี ยน
ประกอบด้วย
1) กิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
เป็ นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินยั ความเป็ นผูน้ า ผูต้ ามที่ดีความรับผิดชอบ การทางานร่ วมกัน
การรู้จกั แก้ปัญหา การตัดสิ นใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปั นกัน การประนีประนอม
เพื่ อส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเจริ ญ เติ บ โตเป็ นผูใ้ หญ่ ที่ มี ความสมบู รณ์ พร้ อมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปัญญา
2) กิจกรรมชุ มนุ ม ชมรม เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์
วางแผน ปฏิบตั ิตามแผน ประเมินและปรับปรุ งการทางาน เน้นการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้
ทาประโยชน์ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสี ยสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งทาประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม
12.2 วิธีการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
12.2.1 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนรายกิจกรรม
1) ผู ้รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมประเมิ น การปฏิ บ ั ติ กิ จ กรรมของผู ้ เรี ยนตาม
จุ ด ประสงค์ข องแต่ ล ะกิ จกรรม โดยประเมิ น จากพฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติกิ จกรรมและผลการปฏิ บ ัติ
กิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริ ง
2) ผูร้ ับผิดชอบกิ จกรรมตรวจสอบเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมของผูเ้ รี ยนว่า เป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดไว้หรื อไม่
3) ผูเ้ รี ยนที่ ผ่านจุดประสงค์สาคัญของกิ จกรรม มี ผลงานหรื อชิ้ นงาน และมี
เวลาเข้าร่ วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ให้เป็ นผูผ้ า่ นการประเมินผลการร่ วมกิจกรรม
4) ผูเ้ รี ยนที่มีผลการประเมินบกพร่ องในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรื อทั้งสาม
เกณฑ์ จะเป็ นผูไ้ ม่ผา่ นการประเมินผลการร่ วมกิจกรรม จะต้องซ่อมเสริ มข้อบกพร่ องให้ผา่ นเกณฑ์ก่อน
จึงจะได้รับการตัดสิ นให้ผา่ นกิจกรรม
12.2.2 การประเมิ น กิ จกรรมพัฒ นาผูเ้ รี ย นเพื่ อ เลื่ อ นชั้น และจบระดับ การศึ ก ษา มี
ขั้นตอนปฏิบตั ิดงั นี้

1) คณะกรรมการที่ ได้รับ แต่งตั้งรวบรวมผลการประเมิ นแต่ ละกิ จกรรมมา
ตัดสิ นตามเกณฑ์การตัดสิ นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
2) คณะกรรมการสรุ ปผลการประเมินกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนให้อนุ กรรมการ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเห็นชอบ
3) เสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาพิจารณาอนุ มตั ิผลการประเมิ นกิ จกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา
หมวดที่ 3
เกณฑ์ การวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ 13 การตัดสิ นผลการเรี ยน ให้ถือปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
13.1 ตัดสิ นผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา ผูเ้ รี ยนต้องมีเวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ยน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
13.2 ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วดั และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
13.3 ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนทุกรายวิชา
13.4 ผูเ้ รี ย นต้อ งได้รับ การประเมิ น และมี ผ ลการประเมิ น ผ่านตามเกณฑ์ ที่ ส ถานศึ ก ษา
กาหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ข้อ 14 การให้ระดับผลการเรี ยนรายวิชา ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ให้ใช้ตวั เลขแสดงระดับผล
การเรี ยน ดังต่อไปนี้
4
หมายถึง
ผลการประเมิน ดีเยีย่ ม
ได้คะแนนร้อยละ 80-100
3.5 หมายถึง
ผลการประเมิน ดีมาก
ได้คะแนนร้อยละ 75-79
3
หมายถึง
ผลการประเมิน ดี
ได้คะแนนร้อยละ 70-74
2.5 หมายถึง
ผลการประเมิน ค่อนข้างดี
ได้คะแนนร้อยละ 65-69
2
หมายถึง
ผลการประเมิน ปานกลาง
ได้คะแนนร้อยละ 60-64
1.5 หมายถึง
ผลการประเมิน พอใช้
ได้คะแนนร้อยละ 55-59
1
หมายถึง
ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่า ได้คะแนนร้อยละ 50-54
0
หมายถึง
ผลการประเมิน ต่ากว่าเกณฑ์ ได้คะแนนร้อยละ 0-49

ข้อ 15 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้ระดับผลการประเมินคุณภาพ เป็ น 4
ระดับ ดังนี้
ดีเยีย่ ม
หมายถึง
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน
(3)
คิดวิเคราะห์และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเ่ สมอ
ดี
หมายถึง
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน
(2)
คิดวิเคราะห์และเขียนที่มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับ
ผ่าน
หมายถึง
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน
(1)
คิดวิเคราะห์และเขียนที่มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับ
แต่ยงั มีขอ้ บกพร่ องบางประการ
ไม่ผา่ น
หมายถึง
ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน
(0)
คิดวิเคราะห์ และเขียน หรื อถ้ามีผลงาน ผลงานนั้น
ยังมีขอ้ บกพร่ องที่ตอ้ งได้รับการปรับปรุ งแก้ไข
หลายประการ
ข้อ 16 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับผลการประเมิน เป็ น 4 ระดับ ดังนี้
ดีเยีย่ ม
หมายถึง
ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตนตามคุณลักษณะจนเป็ นนิสัย
(3)
และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันเพื่อประโยชน์สุข
ของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการ
1. ประเมินระดับ ดีเยีย่ ม (3) จานวน 5-8
คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ากว่า ระดับดี (2)
ดี
หมายถึง
ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะในการปฏิบตั ิตามกฎเกณ (2)
(2)
เพื่อให้เป็ นการยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก
1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม (3) จานวน 1-4
คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมิน ต่ากว่าระดับดี (2) หรื อ
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม (3) จานวน 4
คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมิน ต่ากว่าระดับผ่าน (1) หรื อ

3. ได้ผลการประเมินระดับดี (2) จานวน 5-8
คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมิน ต่ากว่าระดับผ่าน (1)
ผ่าน
หมายถึง
ผูเ้ รี ยนรับรู้และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข ที่
(1)
สถานศึกษากาหนด โดยพิจารณาจาก
1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน (1) จานวน 5-8
คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ากว่าระดับผ่าน (1) หรื อ
2. ได้ผลการประเมินระดับดี (2) จานวน 4
คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ากว่าระดับผ่าน (1)
ไม่ผา่ น
หมายถึง
ผูเ้ รี ยนรับรู ้และปฏิบตั ิได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์
(0)
และเงื่อนไขที่สถานศึกษากาหนด โดยพิจารณา
จากผลการประเมินระดับไม่ผา่ น (๐) ตั้งแต่ 1
คุณลักษณะ
ข้อ 17 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ตัดสิ นผลการประเมินเป็ น 2 ระดับ ดังนี้
ผ่าน หรื อ “ผ”
หมายถึง
ผูเ้ รี ยนมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ปฏิบตั ิกิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
ไม่ผา่ น หรื อ “มผ”
หมายถึง
ผูเ้ รี ยนมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ปฏิบตั ิกิจกรรมและมีผลงานไม่ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ข้อ 18 ให้ใช้อกั ษรแสดงระดับผลการเรี ยนที่มีเงื่อนไขในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้
มส
หมายถึง
ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรี ยน
โดยผูเ้ รี ยนมีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนในรายวิชานั้นและไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับ
การวัดผลปลายภาคเรี ยน
ร
หมายถึง
รอการตัดสิ นหรื อยังตัดสิ นไม่ได้

ข้อ 19 การเปลี่ยนระดับผลการเรี ยน ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
19.1 การเปลี่ยนผลการเรี ยน “0
19.1.1 จัด ให้ มี ก ารสอนซ่ อ มเสริ ม ในตัว ชี้ วัด ที่ ผู ้เรี ยนสอบไม่ ผ่ า นก่ อ น แล้ ว จึ ง
ดาเนิ นการสอบแก้ตวั ให้และให้สอบแก้ตวั ได้ไม่เกิ น 2 ครั้ ง หากผูเ้ รี ยนไม่ดาเนิ นการสอบแก้ตวั ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้น้ ี ให้อยูใ่ นดุลพินิจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่
เกิน 1 ภาคเรี ยนทั้งนี้ตอ้ งดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น
19.1.2 ถ้าสอบแก้ตวั 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรี ยน “0” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน โดยปฏิบตั ิดงั นี้
1) ให้เรี ยนซ้ ารายวิชา ถ้าเป็ นรายวิชาพื้นฐาน
2) ให้เรี ยนซ้ าหรื อเปลี่ยนวิชาเรี ยนใหม่ ถ้าเป็ นรายวิชาเพิ่มเติมโดยให้อยูใ่ นดุลพินิจ
ของสถานศึ กษาในกรณี ที่เปลี่ ยนรายวิชาเรี ยนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียบแสดงผลการเรี ยนว่าเรี ยน
แทนรายวิชาใด
19.2 การเปลี่ยนผลการเรี ยน “ร”
19.2.1 การเปลี่ยนผลการเรี ยน “ร” ให้ดาเนินการดังนี้
1) ให้ผูเ้ รี ยนดาเนิ นการแก้ “ร” ตามสาเหตุ เมื่ อผูเ้ รี ยนแก้ไขปั ญหาเสร็ จแล้วให้ได้
ระดับผลการเรี ยนตามปกติ (ตั้งแต่ 0-4)
2) ถ้าผูเ้ รี ยนไม่ ดาเนิ นการแก้ไข “ร” ให้ผูส้ อนนาข้อมู ลที่ มี อยู่ตดั สิ นผลการเรี ยน
ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิ น 1 ภาค
เรี ยน ทั้งนี้ ตอ้ งดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น เมื่อพ้นกาหนดนี้ แล้วหากผลการเรี ยนเป็ น
“0” ให้ดาเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์
19.3 การเปลี่ยนผลการเรี ยน มส”
19.3.1 การเปลี่ยนผลการเรี ยน มส มี 2 กรณี ดังนี้
1) กรณี ผเู้ รี ยนได้ผลการเรี ยน มส เพราะมีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้อย 80 แต่มีเวลาเรี ยนไม่
น้อยกว่าร้ อยละ 60 ของเวลาเรี ยนทั้งหมด ให้สถานศึ กษาจัดให้เรี ยนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่ อม
เสริ ม หรื อเวลาว่าง หรื อ วัน หยุด หรื อมอบหมายงานให้ท า จนมี เวลาครบตามที่ ก าหนดไว้ส าหรั บ
รายวิชานั้นแล้วจึงให้สอบเป็ นกรณี พิเศษ ผลการสอบแก้ มส ให้ได้ระดับผลการเรี ยนไม่เกิน 1 การแก้
มส กรณี น้ ี ให้กระทาให้เสร็ จสิ้ นในปี การศึกษานั้น ถ้าผูเ้ รี ยนไม่มาดาเนิ นการแก้ มส ตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้น้ ี ให้เรี ยนซ้ า ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุ ลยพินิจของสถานศึกษาที่ จะขยายเวลาการแก้
มส ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรี ยน แต่เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบตั ิดงั นี้

1.1) ให้เรี ยนซ้ ารายวิชา ถ้าเป็ นรายวิชาพื้นฐาน
1.2) ให้เรี ยนซ้ าหรื อเปลี่ยนรายวิชาเรี ยนใหม่ ถ้าเป็ นรายวิชาเพิ่มเติมโดยให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของสถานศึกษา
2) กรณี ผเู้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มส” และมีเวลาเรี ยนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรี ยน
ทั้งหมด ให้สถานศึกษาดาเนินการดังนี้
2.1) จัดให้เรี ยนซ้ า ถ้าเป็ นรายวิชาพื้นฐาน
2.2) ถ้าเป็ นรายวิช าเพิ่ มเติ มให้เรี ยนซ้ าหรื อเปลี่ ยนรายวิช าเรี ยนใหม่ โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษาในกรณี ที่เปลี่ยนรายวิชาเรี ยนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียบแสดงผล
การเรี ยนว่า เรี ย นแทนรายวิช าใดการเรี ยนซ้ ารายวิชาอาจใช้ช่ วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง ดังนี้ พัก กลางวัน
วันหยุด ชัว่ โมงว่างหลังเลิกเรี ยน ภาคฤดูร้อน ในกรณี ภาคเรี ยนที่ 2 หากผูเ้ รี ยนยังมีผลการเรี ยน “0” “ร”
“มส” ให้ดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นก่อนเปิ ดเรี ยนปี การศึกษาถัดไป โดยอาจเปิ ดการเรี ยนการสอนในภาคฤดู
ร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
19.4 การเปลี่ยนผลการเรี ยน “มผ”
19.4.1 กรณี ผเู้ รี ยนได้ผลการเรี ยน มผ ในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน คือ กิ จกรรมแนะแนว
กิ จ กรรมนั ก เรี ย นและกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและสาธารณประโยชน์ การแก้ไ ข “มผ” รายกิ จ กรรม
สถานศึกษาต้องจัดซ่ อมเสริ มให้ผเู ้ รี ยนทากิ จกรรมจนครบตามเวลาที่กาหนด หรื อปฏิ บตั ิกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรี ยนจาก “มผ” เป็ น ผ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการ
ให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถานศึกษา
19.4.2 กรณี ผเู้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มผ” ในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ให้คณะกรรมการประเมิ นการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ดาเนิ นการจัดกิ จกรรมซ่ อมเสริ ม ปรับปรุ ง
แก้ไขและประเมินตามวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด เพื่อให้ผเู ้ รี ยนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
19.4.3 กรณี ผเู้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มผ” ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้
คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดาเนินการจัดกิจกรรมซ่อมเสริ ม ปรับปรุ ง แก้ไขและ
ประเมินตามวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด เพื่อให้ผเู ้ รี ยนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ข้อ 20 การอนุมตั ิจบหลักสู ตร
20.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
20.1.1 เรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิ น 81 หน่ วยกิ ต โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน
66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
20.1.2 ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชา
พื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิม่ เติมไม่นอ้ ยกว่า 11 หน่วยกิต

20.1.3 มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
20.1.4 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
20.1.5 เข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
20.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
20.2.1 เรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
20.2.2 ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชา
พื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
20.2.3 มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
20.2.4 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
20.2.5 เข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
ข้อ 21 การเลื่อนชั้นและการเรี ยนซ้ า
21.1 การเลื่อนชั้น ผูเ้ รี ยนจะได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนทุกภาคเรี ยนและได้รับการเลื่อนชั้น
เมื่อสิ้ นปี การศึกษา โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้
21.1.1 รายวิชาพื้นฐาน ได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนผ่านทุกรายวิชา
21.1.2 รายวิชาเพิ่มเติม ได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
21.1.3 ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
21.1.4 ระดับผลการเรี ยนเฉลี่ยในปี การศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ากว่า 1.00 ทั้งนี้รายวิชาใด
ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริ มผูเ้ รี ยนให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรี ยนถัดไป
21.2 การเรี ยนซ้ า สถานศึกษาจัดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนซ้ าใน 2 กรณี ดังนี้
21.2.1 กรณี ที่ 1 เรี ยนซ้ ารายวิชา หากผูเ้ รี ยนได้รับการสอนซ่ อมเสริ มและสอบแก้ตวั 2
ครั้งแล้วไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน ให้เรี ยนซ้ ารายวิชานั้น ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของสถานศึกษาในการจัดให้เรี ยนซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม

21.2.2 กรณี ที่ 2 เรี ยนซ้ าชั้นมี 2 ลักษณะ คือ
1) ผูเ้ รี ยนมีระดับผลการเรี ยนเฉลี่ยในปี การศึกษานั้นต่ากว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่า
เป็ นปั ญหาต่อการเรี ยนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
2) ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยน 0 , ร , มส เกินครึ่ งหนึ่ งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนในปี
การศึกษานั้น
ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง หรื อทั้ง 2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าชั้น โดยยกเลิกผลการเรี ยนเดิมและให้ใช้ผลการเรี ยน
ใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ตอ้ งเรี ยนซ้ าชั้นให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรี ยน
ข้อ 22 การสอนซ่อมเสริ ม สามารถดาเนินการได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
22.1 ผูเ้ รี ยนมีความรู้ /ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น จัดซ่ อมเสริ ม
เพื่อปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน
22.2 การประเมินระหว่างเรี ยน ผูเ้ รี ยนไม่สามารถแสดงความรู ้ ทักษะกระบวนการ หรื อเจต
คติ/คุณลักษณะที่กาหนดไว้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้/ตัวชี้ วดั
22.3 ผลการประเมินไม่ถึงเกณฑ์ และ/หรื อต่ากว่าเกณฑ์การประเมิน โดยผูเ้ รี ยนได้ระดับผล
การเรี ยน “๐” ต้องจัดการสอนซ่อมเสริ มก่อนจะให้ผเู ้ รี ยนสอบแก้ตวั
22.4 ผูเ้ รี ยนมี ผลการเรี ยนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่ อมเสริ มในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
หมวดที่ 4
การเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ 23 สถานศึกษาจะเทียบโอน ดังนี้
23.1 เทียบโอนผลการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนรู ้จากสถานศึกษาได้ในกรณี ต่างๆ
ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรู ปแบบการศึกษา การย้ายหลักสู ตร การละทิ้งการศึกษาและขอ
กลับเข้ารับศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ
การดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน จะต้องดาเนิ นการในช่วงก่อนเปิ ดภาคเรี ยนแรก
หรื อต้นภาคเรี ยนแรกที่สถานศึกษารับผูข้ อเทียบโอนเป็ นนักเรี ยน ทั้งนี้นกั เรี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผล
การเรี ยนต้องศึ กษาต่อเนื่ อง ในสถานศึกษาที่ รับเทีย บโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรี ยน โดยสถานศึกษาจะ
กาหนดรายวิชา จานวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม
23.2 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดาเนินการได้ดงั นี้
23.2.1 พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่ งจะให้ขอ้ มูลที่แสดงความรู้ ความสามารถ
ของนักเรี ยนในด้านต่างๆ
23.2.2 พิ จารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ตรงจากการปฏิ บ ัติจริ ง การทดสอบ การ
สัมภาษณ์ เป็ นต้น

23.2.3 พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบตั ิจริ ง
23.2.4 ในกรณี มีเหตุ ผลจาเป็ นระหว่างเรี ยน นัก เรี ยนสามารถแจ้งความจานงขอไป
ศึกษาบางรายวิชาในสถานศึกษา/สถานประกอบการอื่น แล้วนามาเทียบโอนได้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษา
23.3.5 การเทียบโอนผลการเรี ยนให้ดาเนินการในรู ปของคณะกรรมการการเทียบโอน
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
ข้อ 24 การเทียบโอน ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
24.1 กรณี ผขู้ อเทียบโอนมีผลการเรี ยนมาจากหลักสู ตรอื่น
24.1.1 น ารายวิ ช าหรื อ หน่ ว ยกิ ต ที่ มี ต ัว ชี้ วัด /มาตรฐานการเรี ย นรู้ /ผลการเรี ย นรู้ ที่
คาดหวัง/จุดประสงค์/เนื้อหา มาประกอบคาร้องขอยืน่ การเทียบโอนผลการเรี ยน
24.1.2 คณะกรรมการของโรงเรี ย นด าเนิ น การเที ย บโอน โดยพิ จ ารณาเนื้ อ หาที่
สอดคล้องกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 และให้ระดับผลการเรี ยนให้สอดคล้องกับหลักสู ตรที่จะรับเทียบโอน
24.2 กรณี การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์
24.2.1 ผูข้ อเทียบโอนยืน่ คาร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)
24.2.2 คณะกรรมการของโรงเรี ย นดาเนิ น การเที ย บโอน โดยพิ จารณาจากเอกสาร
หลัก ฐาน (ถ้ามี ) โดยให้ มี การประเมิ นด้วยเครื่ องมื อที่ หลากหลายและให้ระดับ ผลให้ ส อดคล้องกับ
หลักสู ตรที่รับโอน
24.2.3 กรณี การเทียบโอนที่นกั เรี ยนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ดาเนินการ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การเรื่ องหลักการและแนวปฏิบตั ิการเทียบชั้นการศึกษาสาหรับนักเรี ยนที่
เข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยน
หมวดที่ 5
เอกสารหลักฐานการศึกษา
ข้อ 25 ให้สถานศึกษา จัดให้มีเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ดังต่อไปนี้
25.1 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด ประกอบด้วย
25.1.1 ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ. 1)
25.1.2 ประกาศนียบัตร (ปพ. 2)
25.1.3 แบบรายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา (ปพ. 3)
25.2 เอกสารหลักฐานที่สถานศึกษากาหนด ประกอบด้วย
25.2.1 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
25.2.2 แบบบันทึกผลการเรี ยนประจารายวิชา
25.2.3 แบบรายงานประจาตัวนักเรี ยน

25.2.4 ใบรับรองผลการเรี ยน
25.2.5 ระเบียนสะสม
25.2.6 แบบบันทึกเวลาเรี ยนและคะแนน(สาหรับผูข้ อย้ายสถานศึกษา)
ข้อ 26 การออกประกาศนี ยบัตร (ปพ. 2) ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วย
การออกประกาศนียบัตร
ข้อ 27 การออกระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ. 1) และ แบบรายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา (ปพ. 3)
ให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด
หมวดที่ 6
บทเฉพาะกาล
ข้อ 28 ระเบียบนี้ใช้บงั คับนักเรี ยน ดังต่อไปนี้
28.1 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
28.2 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และ 5 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็ นต้นไป
28.3 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 29 ในกรณี นกั เรี ยนที่เรี ยนตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ซึ่งควรจะจบหลักสู ตรในปี การศึกษา 2553 แต่ไม่สามารถจบหลักสู ตรได้ตามกาหนด ให้ใช้ระเบียบ
ฉบับนี้
ข้อ 30 การดาเนินการใด ๆ ที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรื อมีเหตุความจาเป็ นเพื่อประโยชน์
ของทางราชการที่ไม่อาจดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ).....................................
(นายทวี บุญพอ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนกันทรารมณ์

