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 เอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดทําข้ึนเพื่อใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใชเปนขอมูลในการ

จัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

ในระดับช้ันเรียน และการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เนื่องจากในปการศึกษา ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศใหใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐานเปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สงผลตอการปรับแบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) 

 ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดจัดพิมพเอกสารแนวปฏิบัติการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คร้ังท่ี ๔ โดยไดมี

การทบทวน ปรับขอความ แบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียน ใหมีความสมบูรณและเปนปจจุบัน อีกทั้ง

ไดเพิ่มเติมคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของไวเปนขอมูลในการดําเนินงานในภาคผนวก 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําเอกสาร

ฉบับน้ี และหวงัเปนอยางยิง่วาเอกสารฉบับน้ีคงจะเปนประโยชนแกผูบริหารสถานศกึษา ครูผูสอน ศกึษานิเทศก 

และหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตอไป

   (นายกมล รอดคลาย)

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คํานําคํานํา
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 กระทรวงศึกษาธิการไดมีคําส่ังใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ในโรงเรียนตนแบบและโรงเรียนท่ีมีความพรอมในการใชหลักสูตร ในปการศึกษา ๒๕๕๒ และใชในโรงเรียน

ทั่วประเทศ ในปการศึกษา ๒๕๕๓ หลักสูตรน้ีเปนหลักสูตรท่ีใชแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standards-

based Curriculum) กลาวคือ เปนหลักสูตรที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน โดยมาตรฐานการเรียนรูไดระบุสิ่งท่ีผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได เม่ือสําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให

ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาไดยึดเปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมใหผูเรียน

ไดบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูดังกลาวดวยการดําเนินการบริหารจัดการอิงมาตรฐาน 

(Standards-based Instruction) การวัดและประเมินผลท่ีสะทอนมาตรฐาน (Standards-based 

Assessment) เพ่ือใหกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงไดจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตรเพื่ออธิบายขยายความใหผูเก่ียวของ

ทกุฝาย ทัง้ระดับชาติ ทองถ่ิน และสถานศกึษามีความเขาใจท่ีชดัเจนตรงกนั รวมท้ังรวมกันรับผิดชอบและทาํงาน

รวมกันอยางเปนระบบ

 เอกสารประกอบหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ทีจ่ดัทาํขึน้ ประกอบดวย

เอกสารจํานวน ๕ เลม

 เลมที่ ๑ แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและใชหลักสูตร

ตลอดแนว ทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น และหลักสูตรสถานศึกษา 

ตลอดจนแนวคิดสําคัญของการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน นอกจากน้ันยังสื่อสารกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของใหเขาใจถึงบทบาทหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนและกํากบัดูแลการจัดการศึกษา

 เลมที่ ๒ แนวทางการจัดการเรียนรู ใหขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการเรียนรูที่มีมาตรฐาน

เปนเปาหมาย สื่อการจัดการเรียนรู การจัดทําคําอธิบายรายวิชา การจัดทําหนวยการเรียนรู ตลอดจนแนวทาง

การจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู

 เลมที่ ๓  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ใหขอมูลเกี่ยวกับขอแนะนําในการจัด

ทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา แนวปฏิบัติที่ดีในการวัดและประเมินผล

การเรียนรูที่ถูกตองตามหลักวิชา แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูในระดับช้ันเรียนท่ีนําไปสูการพัฒนา

ผูเรียนใหเต็มศักยภาพบนพื้นฐานของความแตกตางระหวางบุคคล

 เลมที่ ๔ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหขอมูลเกี่ยวกับแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ที่มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางรอบดาน โดยเสนอเปนแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ทั้งดานกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ใหกับผูบริหาร 

ครู และบุคลากรที่เกี่ยวของ ใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

คํานําคํานํา
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 เลมที่ ๕  แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหขอมูลเก่ียวกับ

นิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้และเกณฑการใหคะแนนทุกระดับการศึกษา และมีการนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี 

หลักการเกีย่วกับการพฒันาคณุลักษณะอนัพึงประสงค การวดัและประเมนิ ตลอดจนการรายงานผลการประเมนิ

คุณลักษณะอันพึงประสงค

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญแตละสาขา 

คณาจารย ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูเกี่ยวของ ตลอดจนนักวิชาการของสํานักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา และหนวยงานตาง ๆ ที่มีสวนเก่ียวของในการจัดทําเอกสารชุดน้ีใหสําเร็จลุลวงดวยดี 

หวังวา เอกสารประกอบการใชหลักสูตรทั้ง ๕ เลมนี้ จะเปนประโยชนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหสามารถพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู และดําเนินการวัดและประเมินผลไดอยาง

มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหมีความรูความสามารถ มีทักษะกระบวนการคิด เปนคนดี มีคุณธรรม 

และดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเปนสุข

       (นายชินภัทร ภูมิรัตน)

       เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คํานํา 
๑.  บทนํา       ๑
   จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู ๒
   การกํากับดูแลคุณภาพการศึกษา ๒
   การจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ๔
   การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียน ๕
   การสนับสนุนดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   หรือหนวยงานตนสังกัด ๙
๒.  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 พุทธศักราช ๒๕๕๑     ๑๑
   หลักการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   พุทธศักราช ๒๕๕๑  ๑๒
   องคประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พุทธศักราช ๒๕๕๑  ๑๓
   เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู ๑๖
   ๑. ระดับประถมศึกษา ๑๖
    ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน ๑๖
    ๑.๒ การใหระดับผลการเรียน ๑๗
    ๑.๓ การเลื่อนชั้น ๑๙
    ๑.๔ การเรียนซํ้าชั้น ๒๐ 
    ๑.๕ การสอนซอมเสริม ๒๐
    ๑.๖ เกณฑการจบระดับประถมศึกษา  ๒๑
   ๒. ระดับมัธยมศึกษา ๒๑
    ๒.๑ การตัดสินผลการเรียน ๒๑
    ๒.๒ การใหระดับผลการเรียน ๒๒
    ๒.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน  ๒๕
     ๒.๓.๑ การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”  ๒๕
     ๒.๓.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”  ๒๕

            หนา

สารบัญสารบัญ
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            หนา

     ๒.๓.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”   ๒๕
     ๒.๓.๔ การเปลี่ยนผล “มผ”  ๒๖
    ๒.๔ การเลื่อนชั้น  ๒๗
    ๒.๕ การสอนซอมเสริม  ๒๗
    ๒.๖ การเรียนซํ้าชั้น ๒๗
    ๒.๗ เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน    ๒๘
    ๒.๘ เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๘
   การเทียบโอนผลการเรียน  ๓๐
   การรายงานผลการเรียน ๓๓
๓.  ภารกิจของสถานศึกษาดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ๓๗
   กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ๓๙
   แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู ๓๙ 

   การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู ๔๐
   การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ๔๐
   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ๔๙
   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๗๗
๔.  ภารกิจของผูสอนดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ๘๓
   ความหมายและความสําคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรูในชั้นเรียน  ๘๕
   ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ๘๖
   วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู ๘๘
   หลักฐานการเรียนรูประเภทตาง ๆ ๙๔
   เกณฑการประเมิน (Rubrics) และตัวอยางชิ้นงาน (Exemplars) ๙๔
   สมรรถนะสําคัญของผูเรียน : ประเมินอยางไร ๙๖
   กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร ๙๗
๕.  เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ๑๐๓
   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ๑๐๔
   ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ๑๐๔
   ๒. ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ๑๐๔ 
   ๓. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ๑๐๕

สารบัญ สารบัญ (ตอ)(ตอ)
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   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด ๑๐๕
   ๑. แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา ๑๐๕
   ๒. แบบรายงานประจําตัวนักเรียน ๑๐๕
   ๓. ใบรับรองผลการเรียน ๑๐๖
   ๔. ระเบียนสะสม  ๑๐๖
   แนวปฏิบัติในการจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ๑๐๘
   แนวปฏิบัติในการจัดทําประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ๑๔๔
   แนวปฏิบัติในการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ๑๕๖
เอกสารอางอิง       ๑๗๓
ภาคผนวก ก คําสั่ง ประกาศ ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ ๑๗๕
ภาคผนวก ข การจําหนายนักเรียน  ๒๔๑
คณะผูจัดทํา       ๒๕๕

            หนา

สารบัญ สารบัญ (ตอ)(ตอ)
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แผนภาพที่     หนา

 ๑.๑ แสดงการบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา ๖
 ๒.๑ แสดงความสัมพันธขององคประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ๑๓
 ๒.๒ แสดงการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามรายกลุมสาระการเรียนรู ๑๔
 ๒.๓ แสดงการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ๑๔
 ๒.๔ แสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ๑๕
 ๒.๕ แสดงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๕
 ๒.๖ แสดงกระบวนการตัดสินและแกไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา ๒๙
 ๓.๑ แสดงกรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ๓๘
 ๓.๒ แสดงกระบวนการดําเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอาน 
  คิดวิเคราะห และเขียน ๔๒
 ๓.๓ แสดงขั้นตอนการดําเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา ๕๖
 ๓.๔ แสดงขั้นตอนการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๗๙
 ๔.๑ กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู ๙๘
 ๕.๑ แสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ๑๐๙
 ๕.๒ แสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ๑๔๕
 

สารบัญแผนภาพสารบัญแผนภาพ
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 ตารางที่  หนา

 ๑.๑ แสดงภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรูของบุคลากรฝายตาง ๆ ๗
 ๓.๑ แสดงตัวอยางการออกแบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ๖๒
 ๓.๒ แสดงตัวอยางแบบสํารวจรายการพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อประเมินคุณลักษณะ
  อันพึงประสงค ๖๔
 ๓.๓ แสดงตัวอยางแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ๖๕
 ๓.๔ แสดงตัวอยางแบบมาตรประมาณคาเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ๖๖

 ๔.๑ แสดงตัวอยางเกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น ๙๕
 ๔.๒ แสดงตัวอยางเกณฑการประเมินแบบภาพรวมสําหรับประเมินการเขียนเรียงความ ๙๕

สารบัญตารางสารบัญตาราง
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บทนํา
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2 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนจุดมุงหมายพื้นฐานสองประการ ประการแรก 

คือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรูของ

ผูเรียนในระหวางการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง บันทึก วิเคราะห แปลความหมายขอมูล แลวนํามาใชในการ

สงเสริมหรือปรับปรุงแกไขการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของครู การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเปน

เรื่องท่ีสัมพันธกัน หากขาดสิ่งหน่ึงสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมินระหวางการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูเปนการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ที่เกิดขึ้น

ในหองเรียนทุกวัน เปนการประเมินเพื่อใหรูจุดเดน จุดท่ีตองปรับปรุง จึงเปนขอมูลเพื่อใชในการพัฒนา 

ในการเก็บขอมูล ผูสอนตองใชวิธีการและเคร่ืองมือการประเมินที่หลากหลาย เชน การสังเกต การซักถาม 

การระดมความคิดเห็นเพื่อใหไดมติขอสรุปของประเด็นที่กําหนด การใชแฟมสะสมงาน การใชภาระงานที่เนน

การปฏิบัติ การประเมินความรูเดิม การใหผูเรียนประเมินตนเอง การใหเพื่อนประเมินเพื่อน และการใชเกณฑ

การใหคะแนน (Rubrics) สิ่งสําคัญท่ีสุดในการประเมินเพ่ือพัฒนา คือ การใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนใน

ลักษณะคําแนะนําท่ีเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหมทําใหการเรียนรูพอกพูน แกไขความคิด ความเขาใจเดิม

ที่ไมถูกตอง ตลอดจนการใหผูเรียนสามารถตั้งเปาหมายและพัฒนาตนได

 จุดมุงหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เปนการประเมิน

สรุปผลการเรียนรู (Summative Assessment) ซึง่มีหลายระดบั ไดแก เม่ือเรยีนจบหนวยการเรยีนรู จบรายวชิา

เพ่ือตัดสินใหคะแนน หรือใหระดับผลการเรียน ใหการรับรองความรูความสามารถของผูเรียนวาผานรายวิชา

หรือไม ควรไดรับการเลื่อนชั้นหรือไม หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม ในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดี

ตองใหโอกาสผูเรียนแสดงความรูความสามารถดวยวิธีการท่ีหลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพ้ืนฐานของ

เกณฑผลการปฏิบัติมากกวาใชเปรียบเทียบระหวางผูเรียน 

 การกํากับดูแลคุณภาพการศึกษา

 การจัดการศึกษาในปจจุบันนอกจากใหทั่วถึงแลวยังมุงเนนคุณภาพดวย ผูปกครอง สังคม และรัฐ

ตองการเห็นหลักฐานอันเปนผลมาจากการจัดการศึกษา นั่นคือ คุณภาพของผูเรียนท่ีเปนไปตามมาตรฐานของ

หลักสูตร หนวยงานท่ีรับผิดชอบนับต้ังแตสถานศึกษา ตนสังกัด หนวยงานระดับชาติที่ไดรับมอบหมาย จึง

มีบทบาทหนาท่ีในการตรวจสอบคุณภาพผูเรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร ดังน้ัน หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ใน ๔ ระดับ ไดแก 

ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ ทุกระดับมีเจตนารมณเชนเดียวกัน

คือ ตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา

อยางตอเนื่อง
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 3

 ☯ การประเมินระดับชั้นเรียน 

  เปนการวัดและประเมินผลท่ีอยูในกระบวนการจัดการเรียนรู ผูสอนดําเนินการเพ่ือพัฒนาผูเรียน

และตัดสินผลการเรยีนในรายวชิา/กจิกรรมทีต่นสอน ในการประเมนิเพือ่การพฒันา ผูสอนประเมนิผลการเรยีนรู

ตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดเปนเปาหมายในแตละหนวยการเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ เชน การซักถาม การสังเกต 

การตรวจการบาน การแสดงออกในการปฏิบัติผลงาน การแสดงกิริยาอาการตาง ๆ ของผูเรียนตลอดเวลาท่ี

จัดกิจกรรม เพื่อดูวาบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโนมวาจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใด แลวแกไขขอบกพรองเปนระยะ ๆ 

อยางตอเนื่อง

  การประเมินเพื่อตัดสินเปนการตรวจสอบ ณ จุดที่กําหนด แลวตัดสินวาผูเรียนมีผลอันเกิดจาก

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บคะแนนของ

หนวยการเรียนรู หรือของการประเมินผลกลางภาค หรือปลายภาคตามรูปแบบการประเมินท่ีสถานศกึษากาํหนด 

ผลการประเมินนอกจากจะใหเปนคะแนนหรือระดับผลการเรียนแกผูเรียนแลว ตองนํามาเปนขอมูลใชปรับปรุง

การเรียนการสอนตอไปอีกดวย

 ☯ การประเมินระดับสถานศึกษา

  เปนการตรวจสอบผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน 

คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การอนุมัติผลการเรียน การตัดสิน

การเลื่อนชั้นเรียน และเปนการประเมินเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวาสงผลตอ

การเรยีนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมสีิง่ท่ีตองไดรบัการพฒันาในดานใด รวมท้ังสามารถนาํผลการเรยีน

ของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการประเมิน

ระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการ

จัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทาง

การประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง และชุมชน 

 ☯ การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  เปนการประเมนิคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพืน้ท่ีการศกึษาตามมาตรฐานการเรยีนรูของหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของเขตพืน้ท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดาํเนนิการโดยประเมินคุณภาพของผูเรียนดวยวธิกีาร

และเครือ่งมอืท่ีเปนมาตรฐานซึง่จัดทําและดาํเนนิการโดยเขตพืน้ท่ีการศึกษา หรือดวยความรวมมอืกับหนวยงาน

ตนสังกัด/หนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังสามารถดําเนินการไดดวยการตรวจสอบขอมูลจากการประเมิน

ระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

 ☯ การประเมินระดับชาติ

  เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 
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4 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เขารับการประเมิน ผลจากการประเมิน

ใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการวางแผนยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ

 ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน 

พัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ ปรับปรุง

แกไข สงเสริมสนับสนุน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตางระหวางบุคคล

ที่จําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนท่ัวไป กลุมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

กลุมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า กลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธ

โรงเรียน กลุมผูเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุมผูเรียนที่พิการทางรางกายและสติปญญา เปนตน 

ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศกึษาในการดาํเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทนัทวงที อนัเปนโอกาส

ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน

 การจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 

 ระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเปนกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติ

ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ซึ่งจะตองเชื่อมโยงกับการเรียนรูเปนกระบวนการเดียวกัน สาระของ

ระเบียบดังกลาวกําหนดบนพ้ืนฐานของนโยบายดานการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู

ตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักวิชา หลักเกณฑการวัดและประเมิน

ผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กฎระเบียบที่เก่ียวของและ

แนวปฏิบัติที่สถานศึกษากําหนดเพ่ิมเติม อันจะสะทอนคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

ที่จะชวยสรางความม่ันใจในกระบวนการดําเนินงานและสรางความเช่ือม่ันแกสังคม ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพตามเปาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดวา การวัดและประเมินผล

การเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน และตัดสินวาผูเรียนมีความรู ทักษะ

ความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค อันเปนผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัดในระดับใด สามารถที่จะไดรับการเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษาไดหรือไม สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบ

จดัการศึกษา จะตองจัดทาํระเบียบวาดวยการวดัและประเมนิผลการเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไป

ตามหลกัเกณฑและแนวปฏิบตัทิีเ่ปนขอกาํหนดของหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ 

โดยควรมีสาระตอไปนี้เปนอยางนอย 

 ๑. หลักการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา

 ๒.  การตัดสินผลการเรียน 

 ๓.  การใหระดับผลการเรียน
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 5

 ๔. การรายงานผลการเรียน 

 ๕. เกณฑการจบการศึกษา   

 ๖. เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 ๗. การเทียบโอนผลการเรียน 

 การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียน

 การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน ๒ สวน ไดแก 

งานวัดผล และงานทะเบียน สถานศึกษาควรกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในแตละงาน สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก

อาจรวมทั้งสองงานและมอบหมายผูรับผิดชอบคนเดียว

 งานวัดผล มีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู ใหคําปรึกษาเก่ียวกับ

การวัดและประเมินผลการเรียนรูกับผูสอนและผูเรียน ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับการสรางเสริมความเขมแข็ง

ในเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูใหบุคลากรของสถานศึกษา 

 งานทะเบียน มีหนาที่รับผิดชอบดานเอกสารหลักฐานการศึกษา เอกสารการประเมินผล การจัดทํา 

จัดเก็บ และการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาอยางเปนระบบ

 ภาระงานวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความเกี่ยวของกับฝายตาง ๆ ในสถานศึกษา นับต้ังแต

ระดับนโยบายในการกําหนดนโยบายการวัดผล การจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของ

สถานศึกษา เพื่อใหบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ และยังเกี่ยวของกับผูเรียนทุกคนตั้งแตเขาเรียนจนจบ

การศึกษาและออกจากสถานศึกษา จึงจําเปนที่สถานศึกษาตองวิเคราะหภาระงาน กําหนดกระบวนการทํางาน

และผูรับผิดชอบแตละขั้นตอนอยางชัดเจนเหมาะสม แผนภาพที่ ๑.๑ นําเสนอการบริหารการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษาที่กําหนดขึ้น โดยนํานโยบายการจัดการเรียนการสอนและการวัดและ

ประเมนิผลการเรยีนรู ตลอดจนหลกัการดาํเนินการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูตามหลกัสตูรในระดับการศกึษา

ขั้นพ้ืนฐานมาวิเคราะหภาระงาน ตารางที่ ๑.๑ แสดงถึงการมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับการวัดและประเมิน

ผลการเรียนรูใหแกบุคลากรฝายตาง ๆ ของสถานศึกษารับผิดชอบ

 การดาํเนินงานวัดและประเมินผลการเรยีนรูทีไ่มเปนระบบ จะสงผลกระทบตอความเชือ่ม่ันในคณุภาพ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ การดําเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนงานที่ตองอยูบน

พื้นฐานหลักวิชาการและหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษาตองเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในรูปของ

คณะกรรมการฝายตาง ๆ อยางกวางขวาง รวมทั้งกําหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรับผิดชอบ สําหรับสถานศึกษา

ขนาดเล็กคณะกรรมการตาง ๆ อาจแตงตั้งตามความเหมาะสม
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6 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

แผนภาพที่ ๑.๑ แสดงการบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา 

ผูเกี่ยวของ ภารกิจ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบ
วาดวยการวัดและประเมินผลการเรียน

ของสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา

และระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษา

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
การเทียบโอน
ผลการเรียน

 - ผูสอน/ผูไดรับมอบหมาย
 - คณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรียนรู

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 - คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน

การอาน คิดวิเคราะห และเขียน
 - คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค
(ร.ร. ขนาดเล็กอาจเปนคณะกรรมการ
ชุดเดียวกัน)

 - จัดการเรียนรูและดําเนินการวัด
และประเมินผลตามระเบียบวาดวย
การวัดและประเมินผลการเรียนของ
สถานศึกษา

 - ใหความเห็นชอบ/ตัดสินผลการ
ประเมินรายป/รายภาคตามแตกรณี

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผูบริหารสถานศึกษา

-  ครูวัดผล
-  นายทะเบียน จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา

-  ครูที่ปรึกษา
-  ครูแนะแนว
-  คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย

-  รายงานผลตอผูเกี่ยวของ
-  นําขอมูลไปใชวางแผน/พัฒนา

ใหความเห็นชอบผลการประเมิน

-  อนุมัติผลการประเมินรายป/รายภาค
-  ตัดสินและอนุมัติการเลื่อนชั้น

ซํ้ารายวิชา/ซํ้าชั้น การจบการศึกษา

ระบบ
การประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา
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ตารางที่ ๑.๑ แสดงภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรูของบุคลากรฝายตาง ๆ

 ผูปฏิบัติ บทบาทหนาที่ในการดําเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู

๑. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๒.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการสถานศึกษา

 ขั้นพื้นฐาน

๓.  คณะอนุกรรมการกลุมสาระ
การเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

๔.  คณะกรรมการพัฒนาและ
ประเมินการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน

๑.๑  ใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษา

๑.๒  ใหความเห็นชอบตอเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมิน 
 - การเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม
 - ความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
 - คุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา
 - กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๑.๓  ใหความเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซอมเสริม การแกไขผลการเรียนและอื่น ๆ 
๑.๔  กํากับ ติดตามการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลุมสาระการเรียนรู การพัฒนา
 ความสามารถดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
 และการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๑.๕  กํากับ ติดตามการวัดและประเมินผล และการตัดสินผลการเรียน

๒.๑  กําหนดระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
๒.๒  กําหนดแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางและสาระเพิ่มเติม

ของรายวิชาตาง ๆ ในแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยวิเคราะหจากมาตรฐานการเรียนรู/
 ตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรู และจัดทํารายวิชาพรอมเกณฑการประเมิน
๒.๓  กําหนดสิ่งที่ตองการประเมินในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะ

อันพึงประสงค กิจกรรมพัฒนาผูเรียน พรอมเกณฑการประเมิน และแนวทาง
การพัฒนาและสงเสริมผูเรียน

๒.๔  กําหนดการทบทวนการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
๒.๕  ใหขอเสนอแนะ ขอหารือเกี่ยวกับวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ใหเปนไปตามหลักการ

และแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ  

๓.๑  กําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน พรอมแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู

๓.๒  สนับสนุนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การวัดและประเมินผล
การเรียนรู และตัดสินผลการเรียนตามแนวทางที่กําหนดไว

๓.๓  พิจารณาใหความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู สาระการเรียนรูรายป/
 รายภาค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

๔.๑  กําหนดแนวทางในการพัฒนา การประเมิน การปรับปรุงแกไข และการตัดสิน
ความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนของผูเรียน

๔.๒  ดําเนินการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
๔.๓  ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนของผูเรียนรายป/

รายภาค และการจบการศึกษาแตละระดับ
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8 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ผูปฏิบัติ บทบาทหนาที่ในการดําเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู

๕.  คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน
 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของสถานศึกษา

๖.  คณะกรรมการเทียบโอน
ผลการเรียน

๗.  ผูบริหารสถานศึกษา

๘.  ผูสอน

๙.  ครูวัดผล 

๕.๑  กําหนดแนวทางการพัฒนาและการประเมิน เกณฑการประเมิน และแนวทาง
การปรับปรุงแกไขคุณลักษณะอันพึงประสงค

๕.๒  พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายป/รายภาค
และการจบการศึกษาแตละระดับ

๕.๓  จัดระบบการปรับปรุงแกไขคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยวิธีการอันเหมาะสม
และสงตอขอมูลเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง

  
๖.๑  จัดทําสาระ เครื่องมือ และวิธีการเทียบโอนใหเปนไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดทํา
 โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙)
๖.๒  ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหกับผูเรียนที่รองขอ
๖.๓  ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน
๖.๔  เสนอผลการเทียบโอนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเพื่อใหความเห็นชอบ และเสนอผูบริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติการเทียบโอน

๗.๑  เปนเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗.๒  เปนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗.๓  อนุมัติผลการประเมินผลการเรียนรายป/รายภาค และตัดสินอนุมัติการเลื่อนชั้นเรียน 

การซํ้าชั้น การจบการศึกษา
๗.๔  ใหคําแนะนํา ขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานแกบุคลากรในสถานศึกษา
๗.๕  กํากับ ติดตามใหการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูบรรลุเปาหมาย
๗.๖  นําผลการประเมินไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน กําหนดนโยบายและวางแผน

พัฒนาการจัดการศึกษา

๘.๑  จัดทําหนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู แผนการประเมินผลการเรียนรู
ในรายวิชาหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ 

๘.๒  วัดและประเมินผลระหวางเรียนควบคูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนที่กําหนด 
พรอมกับปรับปรุงแกไขผูเรียนที่มีขอบกพรอง

๘.๓  ประเมินตัดสินผลการเรียนรูของผูเรียนในรายวิชาที่สอน หรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ
เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายป/รายภาค สงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูหรือกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

๘.๔  ตรวจสอบสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๘.๕  นําผลการประเมินไปวิเคราะหเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

๙.๑ สงเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานตาง ๆ แกครู
และบุคลากรของสถานศึกษา

๙.๒  ใหคําปรึกษา ติดตาม กํากับการวัดและประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามหลักวิชาการและแนวทางที่สถานศึกษากําหนดไว
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 9

หมายเหตุ  ๑. กรณีโรงเรียนขนาดเล็กที่แตงตั้งคณะกรรมการเพียงชุดเดียว คณะกรรมการน้ันตองปฏิบัติ

   ตามบทบาทและภารกิจขอ ๒-๖ ใหครบถวน 

  ๒.  ใหคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถานศึกษา มีหนาที่กํากับ ติดตาม สนับสนุน 

   ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียน

 การสนับสนุนดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 หรือหนวยงานตนสังกัด 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดมีบทบาทหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของ

สถานศึกษาในดานตาง ๆ รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาควรสนับสนุนการดําเนินการของสถานศึกษา ดังนี้

 ๑.  การจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา

 ๒.  การสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการเทียบโอนผลการเรียน

 ๓.  การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ การประเมินการอาน 

คิดวิเคราะห และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 ผูปฏิบัติ บทบาทหนาที่ในการดําเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู

๑๐.  นายทะเบียน

๙.๓  ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรูของสถานศึกษา

๙.๔  ปฏิบัติงานรวมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล
การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน

๑๐.๑ ปฏิบัติงานรวมกับครูวัดผลในการรวบรวม ตรวจสอบ และบันทึกผลการประมวล
ขอมูลผลการเรียนของผูเรียนแตละคน

๑๐.๒ ตรวจสอบและสรุปขอมูลผลการเรียนของผูเรียนรายบุคคลแตละชั้นป และเมื่อ
 จบการศึกษา เพื่อเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ ใหคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบ และเสนอใหผูบริหาร
สถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเลื่อนชั้นเรียนและจบการศึกษาแตละระดับ

๑๐.๓ จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา
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10 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ๔.  การสงเสริมใหครู บุคลากรในสถานศึกษามีความรูความเขาใจในแนวปฏิบัติการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู ตลอดจนความเขาใจในเทคนิควธิกีารวดัและประเมนิผลรูปแบบตาง ๆ  โดยเนนการประเมนิ

ตามสภาพจริง เชน การประเมนิการปฏิบตังิาน การประเมนิดวยแฟมสะสมงาน หรอืการประเมินดวยการส่ือสาร

สวนบคุคล เชน การซักถาม การสัมภาษณ เปนตน 

 ๕.  การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาเครื่องมือ บริหารจัดการการวัดและประเมินผล

การเรียนรู และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอยางเปนระบบ

 ๖.  การใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู การจัดทําเอกสารหลักฐาน

การศึกษา

 ๗.  การประเมินคุณภาพผูเรียนท่ีดําเนินการโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดและ

ระดับชาติ

 ๘. ประสานใหมีการดําเนินการสอนซอมเสริมในภาคฤดูรอนเพื่อแกไขผลการเรียนของผูเรียน

 ๙.  อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒. 
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12 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 หลักการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

เปนกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู และพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียนตาม

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดของหลักสูตร นําผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรูและใชเปนขอมูลสําหรับ

การตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาตองมีกระบวนการจัดการที่เปนระบบ เพื่อใหการดําเนินการวัดและประเมิน

ผลการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และใหผลการประเมินท่ีตรงตามความรูความสามารถ

ทีแ่ทจริงของผูเรียน ถกูตองตามหลักการวัดและประเมินผลการเรยีนรู รวมท้ังสามารถรองรบัการประเมินภายใน

และการประเมินภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได สถานศึกษาจงึควรกําหนดหลักการดําเนินการวัด

และประเมินผลการเรยีนรูเพือ่เปนแนวทางในการตัดสนิใจเก่ียวกับการวัดและประเมนิผลการเรียนรูตามหลักสตูร

สถานศึกษา ดังนี้

 ๑.  สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โดยเปดโอกาส

ใหผูที่เกี่ยวของมีสวนรวม

 ๒.  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนและตัดสินผลการเรียน

 ๓.  การวัดและประเมินผลการเรียนรูตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

ตามกลุมสาระการเรียนรูที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดใหมีการประเมินการอาน คิดวิเคราะห 

และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๔.  การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตองดําเนินการดวยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลผูเรียนไดอยางรอบดาน

ทั้งดานความรู ความคิด กระบวนการ พฤติกรรม และเจตคติเหมาะสมกับส่ิงท่ีตองการวัดธรรมชาติวิชา 

และระดับชั้นของผูเรียน โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได

 ๕.  การประเมินผูเรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู การรวมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของ

แตละระดับและรูปแบบการศึกษา

 ๖.  เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู

 ๗.  ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและระหวางรูปแบบการศึกษาตาง ๆ 

 ๘.  ใหสถานศึกษาจัดทําและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเปนหลักฐานการประเมินผล

การเรียนรู รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผูเรียน
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 13

 องคประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 พุทธศักราช ๒๕๕๑

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดจุดหมาย สมรรถนะสําคัญของ

ผูเรยีน คณุลกัษณะอันพงึประสงค และมาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายและกรอบทศิทางในการพัฒนาผูเรยีน

ใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับโลก กําหนดใหผูเรียน

ไดเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่กําหนดในสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ มีความสามารถในการอาน 

คิดวิเคราะห และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

องคประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความสัมพันธ ดังแผนภาพที่ ๒.๑

๘ กลุมสาระการเรียนรู การอาน

คิดวิเคราะห และเขียน

คุณภาพผูเรียน

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงความสัมพันธขององคประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู

 ๑.  การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู

  ผูสอนวัดและประเมินผลการเรียนรูผูเรียนเปนรายวิชาบนพื้นฐานของตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐาน 

และผลการเรียนรูในรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีกําหนดในหนวยการเรียนรู ผูสอนใชวิธีการที่หลากหลายจาก

แหลงขอมูลหลาย ๆ แหลง เพื่อใหไดผลการประเมินที่สะทอนความรูความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียน โดย

วัดและประเมินการเรียนรูอยางตอเน่ืองไปพรอมกับการจัดการเรียนการสอน สังเกตพัฒนาการและความประพฤติ

ของผูเรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม ผูสอนควรเนนการประเมินตามสภาพจริง เชน 

การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน หรือการประเมินจากแฟมสะสมงาน ฯลฯ ควบคูไปกับ

การใชการทดสอบแบบตาง ๆ  อยางสมดุล ตองใหความสําคัญกับการประเมินระหวางเรียนมากกวาการประเมิน

ปลายป/ปลายภาค และใชเปนขอมูลเพื่อประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับตาง ๆ 
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14 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ดวยวิธีการที่หลากหลาย

บูรณาการในการเรียนการสอน

กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ

กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ

กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร

กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

แผนภาพที่ ๒.๒ แสดงการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามรายกลุมสาระการเรียนรู

การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามรายกลุมสาระการเรียนรู ดังแผนภาพที่ ๒.๒

 ๒.  การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

  การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนการประเมินศักยภาพของผูเรียนในการอาน

หนังสือ เอกสาร และสื่อตาง ๆ  เพื่อหาความรู เพิ่มพูนประสบการณ ความสุนทรียและประยุกตใช แลวนําเนื้อหา

สาระที่อานมาคิดวิเคราะห นําไปสูการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห สรางสรรค การแกปญหาในเรื่องตาง ๆ

และถายทอดความคดิน้ันดวยการเขยีนทีม่สีาํนวนภาษาถกูตอง มเีหตผุลและลาํดับข้ันตอนในการนาํเสนอ สามารถ

สรางความเขาใจแกผูอานไดอยางชัดเจนตามระดับความสามารถในแตละระดับชั้น

  กรณีผูเรียนมีความบกพรองในกระบวนการดานการเห็นหรือท่ีเกี่ยวของทําใหเปนอุปสรรคตอ

การอาน สถานศึกษาสามารถปรับวิธีการประเมินใหเหมาะสมกับผูเรียนกลุมเปาหมายนั้น

  การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน สถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่องและ

สรุปผลเปนรายป/รายภาค เพ่ือวินิจฉัยและใชเปนขอมูลในการพัฒนาผูเรียนและประเมินการเล่ือนช้ัน ตลอดจน

การจบการศึกษาระดับตาง ๆ 

  การอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนกระบวนการที่ตอเนื่อง ดังแผนภาพที่ ๒.๓

  อาน (รับสาร) หนังสือ เอกสาร โทรทัศน อินเทอรเน็ต สื่อตาง ๆ ฯลฯ แลวสรุปเปนความรู
   ความเขาใจของตนเอง

  

  คิดวิเคราะห  วิเคราะห สังเคราะห หาเหตุผล แกปญหา และสรางสรรค

             เขียน (สื่อสาร) ถายทอดความรู ความคิด สื่อสารใหผูอื่นเขาใจ

แผนภาพที่ ๒.๓ แสดงการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 15

 ๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนการประเมินคุณลักษณะท่ีตองการใหเกิดขึ้นกับ

ผูเรียน อันเปนคุณลักษณะที่สังคมตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึก สามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พทุธศกัราช ๒๕๕๑ กาํหนดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ๘ คณุลกัษณะ ในการประเมินใหประเมนิแตละคณุลกัษณะ 

แลวรวบรวมผลการประเมินจากผูประเมนิทุกฝายและแหลงขอมูลหลายแหลงเพ่ือใหไดขอมลูนํามาสูการสรปุผล

เปนรายป/รายภาค และใชเปนขอมูลเพื่อประเมินการเลื่อนชั้นและการจบการศึกษาระดับตาง ๆ 

  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางฯ ดังแผนภาพที่ ๒.๔

แผนภาพที่ ๒.๔ แสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

มีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน

กษัตริย

รักความเปนไทย ซื่อสัตยสุจริต

มุงมั่นในการทํางาน มีวินัย

อยูอยางพอเพียง ใฝเรียนรู

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

 ๔.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียน 

และเวลาในการเขารวมกิจกรรมตามเกณฑที่กําหนดไวในแตละกิจกรรม และใชเปนขอมูลประเมินการเล่ือนช้ัน

และการจบการศึกษาระดับตาง ๆ ดังแผนภาพที่ ๒.๕

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

 ผูบําเพ็ญประโยชน

และนักศึกษาวิชาทหาร

- ชุมนุม/ชมรม

แผนภาพที่ ๒.๕ แสดงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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16 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู

 ๑.  ระดับประถมศึกษา

  ๑.๑  การตัดสินผลการเรียน

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดหลักเกณฑการวัด

และประเมินผลการเรียนรู เพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ดังนี้

    ๑)  ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด

    ๒)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

   ๓)  ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา

   ๔)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนดในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

   เพ่ือใหการจัดการเรียนรูบังเกิดผล ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาอยางเพียงพอในความรู

ทักษะ คุณลักษณะที่กําหนดในตัวชี้วัด โดยมีเวลาเรียนท่ีเพียงพอตอการพัฒนาดวย โดยปกติในระดับ

ประถมศึกษา ผูสอนจะมเีวลาอยูกบัผูเรียนตลอดปการศึกษา ประมาณ ๒๐๐ วนั สถานศกึษาจึงควรบรหิารจดัการ

เวลาท่ีไดรบันีใ้หเกิดประโยชนสงูสดุตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน และตระหนักวาเวลาเรยีนเปนทรัพยากร

ทีใ่ชหมดไปในแตละวนั มากกวาเปนเพียงองคประกอบหน่ึงของการบริหารหลกัสูตร การกําหนดใหผูเรยีนมเีวลา

เรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนตลอดปการศึกษา จึงเปนการมุงหวังใหผูสอนมีเวลาในการพัฒนา

ผูเรียน และเติมเต็มศักยภาพของผูเรียน และเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผูสอนตอง

ตรวจสอบความรูความสามารถที่แสดงพัฒนาการของผูเรียนอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง อีกทั้งตองสรางให

ผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตนดวยการตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนของตนเองอยางสมํ่าเสมอ

เชนกัน ตัวช้ีวัดซึ่งมีความสําคัญในการนํามาใชออกแบบหนวยการเรียนรูนั้นยังเปนแนวทางสําหรับผูสอนและ

ผูเรียนใชในการตรวจสอบยอนกลับวาผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือยัง การประเมินในชั้นเรียนซึ่งตองอาศัยทั้ง

การประเมินเพื่อการพัฒนาและการประเมินเพื่อสรุปการเรียนรูจะเปนเครื่องมือสําคัญในการตรวจสอบ

ความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน สถานศึกษาโดยผูสอนกําหนดเกณฑที่ยอมรับไดในการผานตัวชี้วัดทุกตัว

ใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา กลาวคือ ใหทาทายการเรียนรูไมยากหรืองายเกินไป เพื่อใชเปนเกณฑ

ในการประเมินวาส่ิงท่ีผูเรียนรู เขาใจ ทําไดนั้น เปนท่ีนาพอใจ บรรลุตามเกณฑที่ยอมรับได หากยังไมบรรลุ

จะตองหาวิธีการชวยเหลือ เพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสูงสุด การกําหนดเกณฑนี้ผูสอนสามารถใหผูเรียน

รวมกําหนดดวยได เพ่ือใหเกิดความรบัผิดชอบรวมกันและสรางแรงจงูใจในการเรยีน การประเมินเพ่ือการพฒันา

สวนมากเปนการประเมินอยางไมเปนทางการ เชน สังเกต หรือซักถาม หรือการทดสอบยอยในการประเมิน

เพื่อการพัฒนานี้ ควรใหผูเรียนไดรับการพัฒนาจนผานเกณฑที่ยอมรับได ผูเรียนแตละคนอาจใชเวลาเรียน

และวธิีการเรียนทีแ่ตกตางกนั ฉะนัน้ ผูสอนควรนาํขอมูลท่ีไดมาใชปรับวิธีการสอนเพือ่ใหผูเรียนไดรับการพัฒนา

เตม็ศกัยภาพ อนัจะนาํไปสูการบรรลมุาตรฐานการเรยีนรูในทายทีส่ดุอยางมคีณุภาพ การประเมนิเพ่ือการพฒันา

0675_57.indd   p160675_57.indd   p16 6/10/2558   9:21:316/10/2558   9:21:31



แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 17

จึงไมจําเปนตองตัดสินใหคะแนนเสมอไป การตัดสินใหคะแนนหรือใหเปนระดับคุณภาพควรดําเนินการ

โดยใชการประเมินสรุปผลรวมเมื่อจบหนวยการเรียนรูและจบรายวิชา 

   การตัดสินผลการเรียน ตัดสินเปนรายวิชา โดยใชผลการประเมินระหวางปและปลายป

ตามสัดสวนที่สถานศึกษากําหนด ทุกรายวิชาตองไดรับการตัดสินผลการเรียนตามแนวทางการใหระดับ

ผลการเรียนตามที่สถานศึกษากําหนด และผูเรียนตองผานทุกรายวิชาพื้นฐาน

  ๑.๒  การใหระดับผลการเรียน

   การตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถใหระดับผลการเรียน 

หรอืระดบัคณุภาพการปฏบิตัขิองผูเรยีนเปนระบบตวัเลข ระบบตัวอกัษร ระบบรอยละ และระบบท่ีใชคาํสาํคญั

สะทอนมาตรฐาน

   การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใชระบบผานและไมผาน โดยกําหนด

เกณฑการตัดสินผานแตละรายวิชาที่รอยละ ๕๐ จากนั้นจึงใหระดับผลการเรียนที่ผานเปนระบบตาง ๆ ตามที่

สถานศึกษากําหนด ไดแก ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบรอยละ ระบบท่ีใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน 

ตารางขางใตแสดงการใหระดับผลการเรียนดวยระบบตาง ๆ และการเทียบกันไดระหวางระบบ

   กรณีที่สถานศึกษาใหระดับผลการเรียนดวยระบบตาง ๆ สามารถเทียบกันได ดังนี้

 ๔ A ๘๐ - ๑๐๐ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 ๓.๕ B+ ๗๕ - ๗๙ 
ดี
 

 ๓ B ๗๐ - ๗๔  ดี 

 ๒.๕ C+ ๖๕ - ๖๙ 
พอใช  ผาน

 ๒ C ๖๐ - ๖๔   

 ๑.๕ D+ ๕๕ - ๕๙ 
ผาน

 ผาน 

 ๑ D ๕๐ - ๕๔   

 ๐ F ๐ - ๔๙ ไมผาน ไมผาน ไมผาน

     ระบบที่ใชคาํสําคัญสะทอนมาตรฐาน
 ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบรอยละ
    ๕ ระดับ   ๔ ระดับ ๒ ระดับ

   การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น

ใหผลการประเมินเปนผานและไมผาน กรณีที่ผานใหระดับผลการประเมินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน 

     ๑) ในการสรุปผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เพ่ือการเลื่อนชั้น

และจบการศึกษา กําหนดเกณฑการตัดสินเปน ๔ ระดับ และความหมายของแตละระดับ ดังนี้

      ดีเยี่ยม หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 

           และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ
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18 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

      ดี  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 

           และเขียนที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ

      ผาน  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 

           และเขียนที่มีคุณภาพเปนท่ียอมรับ แตยังมีขอบกพรอง

           บางประการ

      ไมผาน หมายถึง  ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  

           และเขยีน หรือถามีผลงาน ผลงานนัน้ยังมีขอบกพรองทีต่อง

           ไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ

     ๒)  ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการ

เลื่อนชั้นและจบการศึกษา กําหนดเกณฑการตัดสินเปน ๔ ระดับ และความหมายของแตละระดับ ดังนี้

      ดีเยี่ยม  หมายถึง  ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนําไปใช

           ในชีวิตประจําวันเพื่อประโยชนสุขของตนเองและสังคม 

           โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน 

           ๕ - ๘ คณุลักษณะ และไมมคีณุลักษณะใดไดผลการประเมนิ

           ตํ่ากวาระดับดี

      ดี  หมายถึง  ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อให

เปนการยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก

           ๑.  ไดผลการประเมนิระดบัดีเย่ียม จาํนวน ๑ - ๔ คณุลักษณะ 

 และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินตํ่ากวา

 ระดับดี หรือ

           ๒.  ไดผลการประเมินระดับดีทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ

           ๓.  ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๕ - ๗

 คุณลักษณะ และมีบางคุณลักษณะไดผลการประเมิน

 ระดับผาน

      ผาน  หมายถึง  ผู เรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเ ง่ือนไขท่ี

สถานศึกษากําหนด โดยพิจารณาจาก

           ๑.  ไดผลการประเมินระดับผานทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ

           ๒.  ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑ - ๔

            คณุลกัษณะ และคุณลกัษณะท่ีเหลอืไดผลการประเมนิ

            ระดับผาน
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      ไมผาน หมายถึง  ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเงื่อนไข

           ที่สถานศึกษากําหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมิน

           ระดับไมผาน ตั้งแต ๑ คุณลักษณะ

     การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรม และผลงานของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด และใหผลการประเมินเปนผานและไมผาน

     กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี ๓ ลักษณะ คือ 

     ๑) กิจกรรมแนะแนว 

     ๒)  กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบดวย 

      (๑)  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน โดยผูเรียนเลือก

อยางใดอยางหนึ่ง ๑ กิจกรรม

      (๒)  กิจกรรมชุมนุมหรือชมรมอีก ๑ กิจกรรม 

     ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

     ใหใชตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้

     “ผ”  หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและ

มีผลงานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

     “มผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและ

มีผลงานไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากาํหนด

     ในกรณีที่ผูเรียนไดผลของกิจกรรมเปน “มผ” สถานศึกษาตองจัดซอมเสริมใหผูเรียน

ทํากิจกรรมในสวนท่ีผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดทําจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เปน “ผ” ได 

ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา

  ๑.๓  การเลื่อนชั้น   

   เมื่อสิ้นปการศึกษา ผูเรียนจะไดรับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑดังตอไปนี้

   ๑)  ผูเรียนมีเวลาเรียนตลอดปการศึกษาไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด

   ๒)  ผูเรียนมีผลการประเมินผานทุกรายวิชาพื้นฐาน

   ๓)  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลกัษณะอันพึงประสงค 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

   ทั้งน้ี ถาผูเรียนมีขอบกพรองเพียงเล็กนอย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวาสามารถ

พัฒนาและสอนซอมเสริมได ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะผอนผันใหเลื่อนชั้นได

   อน่ึง ในกรณีที่ผูเรียนมีหลักฐานการเรียนรูที่แสดงวามีความสามารถดีเลิศ สถานศึกษา

อาจใหโอกาสผูเรียนเลือ่นช้ันกลางปการศึกษา โดยสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการ ประกอบดวย ฝายวชิาการ

ของสถานศึกษาและผูแทนของเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือตนสังกัด ประเมินผูเรียนและตรวจสอบคุณสมบัติ

ใหครบถวนตามเงื่อนไขทั้ง ๓ ประการ ตอไปนี้
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   ๑)  มผีลการเรยีนในปการศกึษาทีผ่านมาและมีผลการเรยีนระหวางปทีก่าํลังศึกษาอยูใน

เกณฑดีเยี่ยม

   ๒)  มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น

   ๓)  ผานการประเมินผลความรูความสามารถทุกรายวิชาของช้ันปที่เรียนปจจุบัน และ

ความรูความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นปที่จะเลื่อนขึ้น

   การอนุมัติใหเล่ือนช้ันกลางปการศึกษาไปเรียนช้ันสูงข้ึนได ๑ ระดับช้ันนี้ ตองไดรับ

การยินยอมจากผูเรียนและผูปกครอง และตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนเปดภาคเรียนที่ ๒ ของปการศึกษานั้น

   สําหรับในกรณีที่พบวามีผู เรียนกลุมพิเศษประเภทตาง ๆ มีปญหาในการเรียนรู 

ใหสถานศึกษาดําเนนิงานรวมกบัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา/ศนูยการศึกษาพิเศษจังหวดั/ศนูยการศึกษาพิเศษ

เขตการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด โรงเรียนเฉพาะความพิการ หาแนวทางการแกไขและพัฒนา

  ๑.๔ การเรียนซํ้าชั้น

    ผูเรียนทีไ่มผานรายวชิาจาํนวนมากและมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรยีนในระดบัชัน้

ที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชั้นได ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรู

ความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ

   ผูเรียนท่ีไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการเล่ือนช้ัน สถานศึกษาควรใหเรียนซ้ําช้ัน ทั้งน้ี 

สถานศึกษาอาจใชดุลยพินิจใหเลื่อนชั้นได หากพิจารณาวาผูเรียนมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้

   ๑) มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ อันเนื่องจากสาเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัย แตมี

คุณสมบัติตามเกณฑการเลื่อนชั้นในขออื่น ๆ ครบถวน

   ๒) ผูเรียนมีผลการประเมินผานมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดไมถึงเกณฑตามที่

สถานศึกษากําหนดในแตละรายวิชา แตเห็นวาสามารถสอนซอมเสริมไดในปการศึกษาน้ัน และมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑการเลื่อนชั้นในขออื่น ๆ ครบถวน

   ๓) ผูเรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุมสาระภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอยูในระดับผาน 

   กอนที่จะใหผูเรียนเรียนซํ้าช้ัน สถานศึกษาควรแจงใหผูปกครองและผูเรียนทราบเหตุผล

ของการเรียนซํ้าชั้น 

  ๑.๕  การสอนซอมเสริม

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดใหสถานศึกษา

จัดสอนซอมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ

   การสอนซอมเสริม เปนการสอนเพื่อแกไขขอบกพรอง กรณีที่ผูเรียนมีความรู ทักษะ 

กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด สถานศึกษาตองจัด
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สอนซอมเสรมิเปนกรณีพเิศษนอกเหนอืไปจากการสอนตามปกติ เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐาน

การเรียนรู/ตัวชี้วัดที่กําหนดไว เปนการใหโอกาสแกผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู

ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 

  ๑.๖  เกณฑการจบระดับประถมศึกษา  

   ๑)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน

ตามโครงสรางเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามที่

สถานศึกษากําหนด

   ๒)  ผูเรยีนตองมผีลการประเมินรายวชิาพืน้ฐานผานเกณฑการประเมนิตามทีส่ถานศกึษา

กําหนด 

   ๓)  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑ

การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด

   ๔)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด

   ๕)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด 

 ๒.  ระดับมัธยมศึกษา

  ๒.๑  การตัดสินผลการเรียน

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดหลักเกณฑการวัด

และประเมินผลการเรียนรู เพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ดังนี้ 

    ๑)  ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวา

รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 

   ๒)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

   ๓)  ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา

   ๔)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนดในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

   เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผูสอนตองตรวจสอบความรูความสามารถ

ที่แสดงพัฒนาการของผูเรียนอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง อีกทั้งตองสรางใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตน

ดวยการตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนของตนเองอยางสมํ่าเสมอเชนกัน ตัวชี้วัดซึ่งมีความสําคัญในการ

นํามาใชออกแบบหนวยการเรียนรูนั้นยังเปนแนวทางสําหรับผูสอนและผูเรียนใชในการตรวจสอบยอนกลับ

วาผูเรียนเกดิการเรียนรูหรือยัง การประเมินในชัน้เรยีนซ่ึงตองอาศัยท้ังการประเมินเพ่ือการพฒันาและการประเมิน

เพ่ือสรุปการเรียนรูจะเปนเครื่องมือสําคัญในการตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน สถานศึกษา
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22 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

โดยผูสอนกําหนดเกณฑที่ยอมรับไดในการผานตัวช้ีวัดทุกตัวใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

กลาวคือ ใหทาทายการเรียนรู ไมยากหรืองายเกินไป เพ่ือใชเปนเกณฑในการประเมินวาส่ิงท่ีผูเรียนรู เขาใจ 

ทําไดนั้น เปนที่นาพอใจ บรรลุตามเกณฑที่ยอมรับได หากยังไมบรรลุจะตองหาวิธีการชวยเหลือ เพื่อใหผูเรียน

ไดรบัการพฒันาสงูสุด การกาํหนดเกณฑนีผู้สอนสามารถใหผูเรียนรวมกําหนดดวยได เพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบ

รวมกันและสรางแรงจูงใจในการเรียน การประเมินเพื่อการพัฒนาสวนมากเปนการประเมินอยางไมเปนทางการ 

เชน สังเกต หรือซักถาม หรือการทดสอบยอย ในการประเมินเพื่อการพัฒนานี้ ควรใหผูเรียนไดรับการพัฒนา

จนผานเกณฑที่ยอมรับได ผูเรียนแตละคนอาจใชเวลาเรียนและวิธีการเรียนท่ีแตกตางกัน ฉะนั้น ผูสอน

ควรนําขอมูลที่ไดมาใชปรับวิธีการสอนเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ อันจะนําไปสูการบรรลุ

มาตรฐานการเรียนรูในทายที่สุดอยางมีคุณภาพ การประเมินเพ่ือการพัฒนาจึงไมจําเปนตองตัดสินใหคะแนน

เสมอไป การตัดสินใหคะแนนหรือใหเปนระดับคุณภาพควรดําเนินการโดยใชการประเมินสรุปผลรวม

เมื่อจบหนวยการเรียนรูและจบรายวิชา 

   การตดัสนิผลการเรียน ตดัสนิเปนรายวิชา โดยใชผลการประเมินระหวางภาคและปลายภาค

ตามสัดสวนที่สถานศึกษากําหนด ทุกรายวิชาตองไดรับการตัดสินและใหระดับผลการเรียน ทั้งนี้ ผูเรียนตองผาน

ทุกรายวิชาพื้นฐาน

  ๒.๒  การใหระดับผลการเรียน

    การตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใชตัวเลข

แสดงระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับ 

   การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใชระบบผานและไมผาน โดย

กําหนดเกณฑการตัดสินผานแตละรายวิชาที่รอยละ ๕๐ จากน้ันจึงใหระดับผลการเรียนท่ีผาน สําหรับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับ แนวการใหระดับ

ผลการเรียน ๘ ระดับ และความหมายของแตละระดับดังแสดงในตาราง ดังนี้

 ๔ ดีเยี่ยม ๘๐ - ๑๐๐

 ๓.๕ ดีมาก ๗๕ - ๗๙

 ๓ ดี ๗๐ - ๗๔

 ๒.๕ คอนขางดี ๖๕ - ๖๙

 ๒ ปานกลาง ๖๐ - ๖๔

 ๑.๕ พอใช ๕๕ - ๕๙

 ๑ ผานเกณฑขั้นตํ่า ๕๐ - ๕๔

 ๐ ตํ่ากวาเกณฑ ๐ - ๔๙

 ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 23

   ในกรณีที่ไมสามารถใหระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับได ใหใชตัวอักษรระบุเง่ือนไข

ของผลการเรียน ดังนี้

   “มส” หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผูเรียน

มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแตละรายวิชา และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผล

ปลายภาคเรียน

   “ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมได เนื่องจากผูเรียนไมมีขอมูล

ผลการเรียนรายวิชานั้นครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลระหวางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงานที่มอบหมาย

ใหทํา ซึ่งงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหประเมินผลการเรียนไมได

    การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น

ใหผลการประเมินเปนผานและไมผาน กรณีที่ผานใหระดับผลการประเมินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน 

   ๑) ในการสรุปผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เพื่อการเลื่อนชั้น

และจบการศึกษา กําหนดเกณฑการตัดสินเปน ๔ ระดับ และความหมายของแตละระดับ ดังนี้

      ดีเยี่ยม หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 

และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ

      ดี  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 

และเขียนที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ

      ผาน  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 

และเขียนที่มีคุณภาพเปนท่ียอมรับ แตยังมีขอบกพรอง

บางประการ

      ไมผาน หมายถึง  ไมมผีลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คดิวเิคราะห 

และเขียน หรือถามีผลงาน ผลงานน้ันยังมีขอบกพรอง

ที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ

   ๒)  ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครวมทุกคุณลักษณะ

เพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา กําหนดเกณฑการตัดสินเปน ๔ ระดับ และความหมายของแตละระดับ ดังนี้

      ดีเยี่ยม หมายถึง  ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัยและนําไปใช

ในชีวิตประจําวันเพ่ือประโยชนสุขของตนเองและสังคม 

โดยพิจารณาจากผลการประเมนิระดบัดเียีย่ม จาํนวน ๕ - ๘

คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมิน

ตํ่ากวาระดับดี
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24 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

      ดี  หมายถึง  ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อให

เปนการยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก

           ๑.  ไดผลการประเมนิระดับดีเย่ียม จาํนวน ๑ - ๔ คณุลักษณะ 

 และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินตํ่ากวา

 ระดับดี หรือ

           ๒.  ไดผลการประเมินระดับดีทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ

           ๓.  ไดผลการประเมินต้ังแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๕ - ๗

 คุณลักษณะ และมีบางคุณลักษณะไดผลการ ประเมิน

 ระดับผาน

      ผาน  หมายถึง  ผู เรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเ ง่ือนไขท่ี

สถานศึกษากําหนด โดยพิจารณาจาก 

           ๑.  ไดผลการประเมินระดับผานทั้ง ๘ คุณลักษณะ 

 หรือ

           ๒. ไดผลการประเมินต้ังแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑ - ๔

 คณุลกัษณะ และคุณลกัษณะท่ีเหลอืไดผลการประเมนิ

 ระดับผาน

      ไมผาน หมายถึง  ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเงื่อนไข

ที่สถานศึกษากําหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมิน

ระดับไมผาน ตั้งแต ๑ คุณลักษณะ

 การประเมินกจิกรรมพัฒนาผูเรยีน จะตองพจิารณาท้ังเวลาการเขารวมกจิกรรม การปฏิบตัิ

กิจกรรม และผลงานของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด และใหผลการประเมินเปนผานและไมผาน

     กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี ๓ ลักษณะ คือ 

     ๑)  กิจกรรมแนะแนว 

     ๒)  กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบดวย 

      (๑)  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษา

วิชาทหาร โดยผูเรียนเลือกอยางใดอยางหนึ่ง  

      (๒) กจิกรรมชุมนุมหรือชมรม

      ทั้งน้ี ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจะตองเขารวมกิจกรรมทั้งขอ (๑) และ (๒) 

สําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในขอ (๑) หรือ (๒)

     ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 25

     ใหใชตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้

     “ผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและ

       มีผลงานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

     “มผ”   หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและ

       มีผลงานไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

  ๒.๓  การเปลี่ยนผลการเรียน

   ๒.๓.๑  การเปลี่ยนผลการเรียน “๐” 

     สถานศึกษาจัดใหมีการสอนซอมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดท่ีผูเรียน

สอบไมผานกอน แลวจึงสอบแกตัวไดไมเกิน ๒ คร้ัง ถาผูเรียนไมดําเนินการสอบแกตัวตามระยะเวลา

ที่สถานศึกษากําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรียน สําหรับ

ภาคเรียนที่ ๒ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น 

     การสอบแกตัวใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “๑”

     ถาสอบแกตัว ๒ คร้ังแลว ยังไดระดับผลการเรียน “๐” อีก ใหสถานศึกษา

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผูเรียน โดยปฏิบัติดังนี้

      ๑)  ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน ใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น

     ๒)  ถาเปนรายวิชาเพ่ิมเติม ใหเรียนซํ้าหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม ทั้งน้ี 

ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา

     ในกรณีที่เปล่ียนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน

วาเรียนแทนรายวิชาใด

    ๒.๓.๒  การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”

     การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ใหดําเนินการดังนี้ 

     ใหผูเรียนดําเนินการแกไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผูเรียนแกไขปญหาเสร็จแลว

ใหไดระดับผลการเรียนตามปกต ิ(ตั้งแต ๐ - ๔) 

     ถาผูเรียนไมดําเนินการแกไข “ร” กรณีที่สงงานไมครบ แตมีผลการประเมิน

ระหวางภาคเรียนและปลายภาค ใหผูสอนนําขอมูลที่มีอยูตัดสินผลการเรียน ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูใน

ดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก “ร” ออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน สําหรับภาคเรียนท่ี ๒ 

ตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในปการศึกษานั้น เม่ือพนกําหนดนี้แลวใหเรียนซํ้า หากผลการเรียนเปน “๐” 

ใหดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑ 

    ๒.๓.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” 

     การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้
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26 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

     ๑)  กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ 

แตมเีวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรยีนในรายวชิาน้ัน ใหสถานศกึษาจัดใหเรียนเพ่ิมเตมิโดยใชชัว่โมง

สอนซอมเสริม หรือใชเวลาวาง หรือใชวันหยุด หรือมอบหมายงานใหทํา จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีกําหนดไว

สาํหรับรายวิชาน้ัน แลวจึงใหวดัผลปลายภาคเปนกรณีพเิศษ ผลการแก “มส” ใหไดระดับผลการเรยีนไมเกิน “๑” 

การแก “มส” กรณนีีใ้หกระทาํใหเสรจ็สิน้ภายในปการศกึษานัน้ ถาผูเรยีนไมมาดาํเนนิการแก “มส” ตามระยะเวลา

ที่กําหนดไวนี้ใหเรียนซ้ํา ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก “มส” 

ออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน แตเมื่อพนกําหนดนี้แลว ใหปฏิบัติดังนี้

      (๑) ถาเปนรายวิชาพื้นฐานใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น 

      (๒) ถาเปนรายวิชาเพ่ิมเติมใหอยูในดลุยพนิจิของสถานศกึษา ใหเรียนซํา้

หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม 

     ๒) กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ 

ของเวลาเรียนทั้งหมด ใหสถานศึกษาดําเนินการดังนี้

      (๑) ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน ใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น 

      (๒) ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติม ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา ใหเรียน

ซํ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม 

      ในกรณทีีเ่ปลีย่นรายวชิาเรียนใหม ใหหมายเหตใุนระเบียนแสดงผลการเรียน

วาเรียนแทนรายวิชาใด  

      การเรียนซํ้ารายวิชา ผูเรียนท่ีไดรับการสอนซอมเสริมและสอบแกตัว 

๒ คร้ังแลวไมผานเกณฑการประเมิน ใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น ทั้งน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการ

จัดใหเรียนซํ้าในชวงใดชวงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นวาเหมาะสม เชน พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงวางหลังเลิกเรียน 

ภาคฤดูรอน เปนตน 

      ในกรณีภาคเรียนท่ี ๒ หากผูเรียนยังมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส” 

ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนเปดเรียนปการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน

เพื่อแกไขผลการเรียนของผูเรียนได ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดไมสามารถดําเนินการเปดสอนภาคฤดูรอนได 

ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ตนสังกัดเปนผูพิจารณาประสานงานใหมีการดําเนินการเรียนการสอน

ในภาคฤดูรอนเพื่อแกไขผลการเรียนของผูเรียน 

   ๒.๓.๔  การเปลี่ยนผล “มผ” 

     กรณีที่ผูเรียนไดผล “มผ” สถานศึกษาตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรม

ในสวนที่ผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดทําจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เปน “ผ” ได ทั้งนี้ ดําเนินการ

ใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้น ๆ  ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศกึษาที่จะพิจารณาขยายเวลา

ออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน สําหรับภาคเรียนที่ ๒ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น 

0675_57.indd   p260675_57.indd   p26 6/10/2558   9:21:326/10/2558   9:21:32



แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 27

  ๒.๔  การเลื่อนชั้น

    เมื่อสิ้นปการศึกษา ผูเรียนจะไดรับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 

   ๒.๔.๑ รายวิชาพ้ืนฐานและรายวชิาเพ่ิมเติมไดรบัการตดัสนิผลการเรยีนผานตามเกณฑ

ที่สถานศึกษากําหนด

   ๒.๔.๒  ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมนิผานตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด ในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

   ๒.๔.๓  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นควรไดไมตํ่ากวา ๑.๐๐ 

   ทั้งนี้ รายวิชาใดที่ไมผานเกณฑการประเมิน สถานศึกษาสามารถซอมเสริมผูเรียนใหไดรับ

การแกไขในภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้สําหรับภาคเรียนที่ ๒ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น

  ๒.๕  การสอนซอมเสรมิ

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดใหสถานศึกษา

จัดสอนซอมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ

   การสอนซอมเสริม เปนการสอนเพื่อแกไขขอบกพรอง กรณีที่ผูเรียนมีความรู ทักษะ 

กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด สถานศึกษาตองจัดสอน

ซอมเสริมเปนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐาน

การเรียนรู/ตวัช้ีวดัท่ีกาํหนดไว เปนการใหโอกาสแกผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรยีนรูทีห่ลากหลาย

และตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล การสอนซอมเสริมสามารถดําเนินการไดในกรณี ดังตอไปนี้

   ๑)  ผูเรียนมีความรู/ทักษะพ้ืนฐานไมเพียงพอที่จะศึกษาในแตละรายวิชานั้น ควรจัด

การสอนซอมเสริม ปรับความรู/ทักษะพื้นฐาน 

   ๒)  ผูเรียนไมสามารถแสดงความรู ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะ

ที่กําหนดไวตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหวางเรียน 

   ๓)  ผูเรียนที่ไดระดับผลการเรียน “๐” ใหจัดการสอนซอมเสริมกอนสอบแกตัว 

   ๔)  กรณีผูเรียนมีผลการเรียนไมผาน สามารถจัดสอนซอมเสริมในภาคฤดูรอนเพื่อแกไข

ผลการเรียน ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา

   จากรายละเอียดตาง ๆ ขางตน สรุปเปนแผนภาพที่ ๒.๖ แสดงกระบวนการตัดสินและ

แกไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา

  ๒.๖  การเรียนซํ้าชั้น

   ผูเรียนท่ีไมผานรายวิชาจํานวนมากและมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียน

ในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซํ้าชั้นได ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงวุฒิภาวะ

และความรูความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ
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28 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

   การเรียนซํ้าชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ

   ๑)  ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษาน้ันตํ่ากวา ๑.๐๐ และมีแนวโนมวา

จะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น

   ๒)  ผูเรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

ในปการศึกษานั้น

   ทั้งน้ี หากเกิดลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือท้ัง ๒ ลักษณะ ใหสถานศึกษาแตงต้ัง

คณะกรรมการพิจารณา หากเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรก็ใหซํ้าช้ัน โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใช

ผลการเรียนใหมแทน หากพิจารณาแลวไมตองเรียนซํ้าช้ัน ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแกไข

ผลการเรียน

  ๒.๗  เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

   ๑)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หนวยกิต 

และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด 

   ๒)  ผู เรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต โดยเปน

รายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา ๑๑ หนวยกิต

   ๓)  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑ

การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด

   ๔)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด

   ๕)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด

  ๒.๘  เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   ๑)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน ๔๑ หนวยกิต 

และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด 

   ๒)  ผู เรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต โดยเปน

รายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 

   ๓)  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑ

การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด

   ๔)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด

   ๕)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนด
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 29

แผนภาพที่ ๒.๖ แสดงกระบวนการตัดสินและแกไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา

ได “๐” ได “๑”

แกตัวไดอีก ๑ ครั้ง

สอนซอมเสริม/สอบแกตัว

ได “๐” ได “๑”

สอนซอมเสริม/
สอบแกตัว

ยื่นคํารอง
แก “๐”

ได “๐” ได “๑-๔”

ตัดสินผล
การเรียน

วัดผลปลาย
ภาคเรียน

มีเวลาเรียนครบ

เรียนซํ้า เรียน เรียนซํ้า

มีเวลาเรียน 
ไมถึง ๘๐%

ดุลยพินิจ

อนุญาต ไมอนุญาต

ไมแก
“มส”
ภายใน

ภาคเรียน
นั้น

ได “มส”

๖๐% < เวลาเรียน < ๘๐% เวลาเรียน < ๖๐%

เรียนซํ้าเพิ่มเติม
เวลาเรียนครบ

ไมเขาวัดผลระหวางภาค/ไมเขาวัดผล
ปลายภาค/สงงานไมครบ

ได “๐” ได “๑”

ไมแก
“ร”

ภายใน
๑

ภาคเรียน

ได “ร”

แก “ร” ได “๑-๔”

วัดผลปลายภาคเปนกรณีพิเศษ

วัดผล
ระหวางภาค
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30 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 การเทียบโอนผลการเรียน

 สถานศกึษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนจากสถานศึกษาไดในกรณตีาง ๆ  ไดแก การยาย

สถานศกึษา การเปลีย่นรปูแบบการศึกษา การยายหลกัสตูร การออกกลางคนั และการขอกลับเขารบัการศกึษาตอ

การศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ 

ประสบการณจากแหลงการเรียนรูอื่น ๆ  เชน สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ 

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนตน

 การเทียบโอนผลการเรยีนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรยีน หรอืตนภาคเรียนท่ีสถานศกึษารบั

ผูขอเทียบโอนเปนผูเรียน ทั้งนี้ ผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาท่ีรับ

เทียบโอนอยางนอย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับการเทียบโอนควรกําหนดรายวิชา จํานวนหนวยกิตที่จะ

รับเทียบโอนตามความเหมาะสม

 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดําเนินการไดดังนี้

 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอ่ืน ๆ ที่ใหขอมูลแสดงความรูความสามารถของ

ผูเรียน 

 ๒.  พิจารณาจากความรูความสามารถของผูเรียน โดยการทดสอบดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งภาคความรู

และภาคปฏิบัติ

 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง

 การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจํานวนไมนอยกวา 

๓ คน แตไมควรเกิน ๕ คน โดยมีแนวทางในการเทียบโอน ดังนี้

 ๑)  กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน ใหนํารายวิชาหรือหนวยกิตที่มีมาตรฐาน

การเรียนรู/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู/จุดประสงค/เน้ือหาที่สอดคลองกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ มาเทียบโอน

ผลการเรียน และพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน

 ๒)  กรณีการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ ใหพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถามี) 

โดยใหมกีารประเมินดวยเครือ่งมอืทีห่ลากหลาย และใหระดบัผลการเรียนใหสอดคลองกบัหลกัสตูรทีร่บัเทยีบโอน

 ๓)  กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่เขาโครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศ ใหดําเนินการตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบช้ันการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ

แลกเปลี่ยน

 ทั้งน้ี วิธีการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ระดับตํ่ากวาปริญญา ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ

การเทยีบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ซึง่จัดทําโดยสาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙) โดยมีรายละเอยีดดังตารางตอไปนี้
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 31
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 การรายงานผลการเรียน

 การรายงานผลการเรยีนเปนการสือ่สารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรยีนรูของ

ผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาตองสรุปผลการประเมิน และจัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะ ๆ หรือ

อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

 การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนท่ีสะทอนมาตรฐาน

การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู

 ๑.  จุดมุงหมายการรายงานผลการเรียน

  ๑.๑  เพื่อแจงใหผูเรียน ผูเกี่ยวของทราบความกาวหนาของผูเรียน

  ๑.๒  เพื่อใหผูเรียน ผูเกี่ยวของใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข สงเสริม และพัฒนาการเรียน

ของผูเรียน 

  ๑.๓  เพื่อใหผูเรียน ผูเกี่ยวของใชเปนขอมูลในการวางแผนการเรียน กําหนดแนวทางการศึกษา

และการเลือกอาชีพ

  ๑.๔  เพ่ือเปนขอมูลใหผูเก่ียวของใชในการออกเอกสารหลักฐานการศกึษา ตรวจสอบและรบัรอง

ผลการเรียนหรือวุฒิทางการศึกษาของผูเรียน

  ๑.๕  เพือ่เปนขอมลูสาํหรับสถานศกึษา เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และหนวยงานตนสงักดั ใชประกอบ

ในการกําหนดนโยบายวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ๒.  ขอมูลในการรายงานผลการเรียน

  ๒.๑  ขอมูลระดับชั้นเรียน ประกอบดวย เวลามาเรียน ผลการประเมินความรูความ

สามารถ พฤติกรรมการเรียน ความประพฤติ และผลงานในการเรียนของผูเรียน เปนขอมูลสําหรับรายงานให

ผูมสีวนเกีย่วของ ไดแก ผูเรยีน ผูสอน และผูปกครอง ไดรบัทราบความกาวหนา ความสาํเร็จในการเรียนของผูเรยีน

เพื่อนําไปใชในการวางแผนกําหนดเปาหมายและวิธีการในการพัฒนาผูเรียน 

  ๒.๒  ขอมูลระดับสถานศึกษา ประกอบดวย ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๘ กลุมสาระการเรยีนรู ผลการประเมนิการอาน คดิวเิคราะห และเขยีน ผลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค

ผลการประเมนิกิจกรรมพฒันาผูเรียนรายป/รายภาค ผลการประเมนิความกาวหนาในการเรยีนรูรายป/รายภาค

โดยรวมของสถานศึกษา เพ่ือใชเปนขอมูลและสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพ

ของผูเรียน ใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด การตัดสินการเล่ือนชั้นและการซอมเสริมผูเรียน

ที่มีขอบกพรองใหผานระดับชั้น และเปนขอมูลในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา

  ๒.๓  ขอมูลระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา ไดแก ผลการประเมนิคุณภาพของผูเรียนดวยแบบประเมนิ

ที่สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทําข้ึนในกลุมสาระการเรียนรูสําคัญในระดับช้ันท่ีนอกเหนือจากการประเมิน

คุณภาพระดับชาติ เปนขอมูลที่ผูเกี่ยวของใชวางแผนและดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหเกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผูเรียนและสถานศึกษา
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  ๒.๔  ขอมูลระดับชาติ ไดแก ผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนดวยแบบประเมินที่เปน

มาตรฐานระดับชาติในกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญในช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ซึ่งดําเนินการโดยหนวยงานระดับชาติ เปนขอมูลที่ผูเกี่ยวของ

ใชวางแผนและดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดการยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของผูเรียน สถานศึกษา ทองถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา และประเทศชาติ รวมทั้งนําไปรายงาน

ในเอกสารหลักฐานการศึกษาของผูเรียน 

  ๒.๕ ขอมูลพัฒนาการของผูเรียนดานอื่น ๆ ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทาง

ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และพฤติกรรมตาง ๆ เปนขอมูลสวนหน่ึงของการแนะแนวและจัดระบบ

การดแูลชวยเหลือ เพือ่แจงใหผูเรยีน ผูสอน ผูปกครอง และผูเกีย่วของไดรบัทราบขอมลู โดยผูมหีนาทีร่บัผดิชอบ

แตละฝายนําไปใชปรับปรุงแกไขและพัฒนาผูเรียนใหเกิดพัฒนาการอยางถูกตอง เหมาะสม รวมท้ังนําไปจัดทํา

เอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการของผูเรียน

 ๓.  ลักษณะขอมูลสําหรับการรายงาน

  การรายงานผลการเรียน สถานศึกษาสามารถเลือกลักษณะขอมูลสําหรับการรายงานไดหลาย

รูปแบบ ใหเหมาะสมกับวิธีการรายงาน และสอดคลองกับการใหระดับผลการเรียนในแตละระดับการศึกษา 

โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของการรายงานและการนําขอมูลไปใชประโยชนของผูรับรายงานแตละฝาย 

ลักษณะขอมูลมีรูปแบบ ดังนี้

  ๓.๑  รายงานเปนตัวเลข ตัวอักษร คํา หรือขอความท่ีเปนตัวแทนระดับความรูความสามารถ

ของผูเรียนที่เกิดจากการประมวลผล สรุปตัดสินขอมูลผลการเรียนรูของผูเรียน ไดแก

   ๑)  คะแนนที่ไดกับคะแนนเต็ม

   ๒)  คะแนนรอยละ 

   ๓)  ระดับผลการเรียน “๐ - ๔” (๘ ระดับ) หรือตามที่สถานศึกษากําหนดและเงื่อนไข

ของผลการเรียน ไดแก “ผ” “มผ” “ร” “มส”

   ๔)  ผลการประเมินคุณภาพ “ดีเยี่ยม” “ดี” “ผาน” 

   ๕)  ผลการตัดสินผานระดับชั้น “ผาน” “ไมผาน” 

  ๓.๒  รายงานโดยใชสถิติ เปนการรายงานจากขอมลูที่เปนตัวเลข ตัวอักษร หรือขอความใหเปน

ภาพแผนภูมิหรือเสนพัฒนาการ ซึ่งจะแสดงใหเห็นพัฒนาการความกาวหนาของผูเรียนวาดีขึ้น หรือควรไดรับ

การพัฒนาอยางไร เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป

  ๓.๓  รายงานเปนขอความ เปนการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพที่ผูประเมินสังเกตพบ เพื่อ

รายงานใหทราบวาผูเรียนมีความสามารถ มพีฤติกรรม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ตามมาตรฐานการเรียนรู/ตวัช้ีวดั

และบุคลิกภาพอยางไร เชน 

   ☯ ผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ชอบแสดงความคิดเห็นและมีเหตุผล
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 35

ผูเรียน -  ปรับปรุงแกไขและพัฒนาการเรียน รวมทั้งพัฒนาการทางรางกาย อารมณ สังคม และพฤติกรรม
ตาง ๆ ของตน

 -  วางแผนการเรียน การเลือกแนวทางการศึกษาและอาชีพในอนาคต
 -  แสดงผลการเรียน ความรูความสามารถ และวุฒิการศึกษาของตน

ผูสอน -  วางแผนและดําเนินการปรับปรุงแกไขและพัฒนาผูเรียน
 -  ปรับปรุงแกไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ครูวัดผล -  ตรวจสอบความถูกตองในการประเมินผลของผูสอน/ผูเรียน
 -  พัฒนาระบบ ระเบียบ และแนวทางการประเมินผลการเรียน

นายทะเบียน -  จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา 

ครูแนะแนว -  ใหคําแนะนําผูเรียนในดานตาง ๆ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร -  พิจารณาใหความเห็นชอบผลการเรียนของผูเรียน
และงานวิชาการสถานศึกษา -  พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการอื่น ๆ  

ผูบริหารสถานศึกษา -  พิจารณาตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผูเรียน
 -  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนของสถานศึกษา
 -  วางแผนการบริหารจัดการศึกษาดานตาง ๆ 

ผูปกครอง -  รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการของผูเรียน
 -  ปรับปรุงแกไขและพัฒนาการเรียนของผูเรียน รวมทั้งการดูแลสุขภาพอนามัย รางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคม และพฤติกรรมตาง ๆ ของผูเรียน
 -  พิจารณาวางแผนและสงเสริมการเรียน การเลือกแนวทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตของผูเรียน

ฝาย/หนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบ -  ตรวจสอบและรับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผูเรียน
รับรองความรูและวุฒิการศึกษา/ -  เทียบระดับ/วุฒิการศึกษาของผูเรียน
สถานศึกษา -  เทียบโอนผลการเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ -  ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา นิเทศ ติดตาม
หนวยงานตนสังกัด   และใหความชวยเหลือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน

ตํ่ากวาคาเฉลี่ยของระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับชาติ

 กลุมเปาหมาย การใชขอมูล

   ☯ ผูเรียนสนใจอานเรื่องตาง ๆ หลากหลายประเภท สามารถสรุปใจความของเรื่อง

ไดถูกตองสมบูรณ 

   ☯ ผูเรียนมีผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูเปนที่นาพอใจ แตควรมีการพัฒนา

ดานการเขียน โดยไดรับความรวมมือจากผูปกครองในการฝกหรือสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการเขียนสูงขึ้น

 ๔.  เปาหมายการรายงาน

  การดําเนินการจัดการศึกษา ประกอบดวย บุคลากรหลายฝายมารวมมือประสานงานกันพัฒนา

ผูเรียนทั้งทางตรงและทางออม ใหมีความรูความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

โดยผูมีสวนเกี่ยวของควรไดรับการรายงานผลการประเมินของผูเรียนเพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินงาน ดังนี้
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36 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ๕.  วิธีการรายงาน

  การรายงานผลการเรียนใหผูเกี่ยวของรับทราบ สามารถดําเนินการไดดังนี้

  ๕.๑  การรายงานผลการเรียนในเอกสารหลักฐานการศึกษา ไดแก

   ☯ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)

   ☯ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)

   ☯ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)

   ☯ แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา

   ☯ แบบรายงานประจําตัวนักเรียน

   ☯ ใบรับรองผลการเรียน

   ☯ ระเบียนสะสม

    ฯลฯ

  ขอมูลจากแบบรายงาน สามารถใชอางอิง ตรวจสอบ และรับรองผลการเรียนของผูเรียนได

  ๕.๒  การรายงานคุณภาพการศึกษาใหผูเกี่ยวของทราบ สามารถรายงานไดหลายวิธี เชน

   ☯ รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป

   ☯ วารสาร/จุลสารของสถานศึกษา

   ☯ จดหมายสวนตัว

   ☯ การใหคําปรึกษาหารือเปนรายบุคคล 

   ☯ การใหพบครูที่ปรึกษาหรือการประชุมเครือขายผูปกครอง

   ☯ การใหขอมูลทางอินเทอรเน็ตผานเว็บไซตของสถานศึกษา

 ๖.  การกําหนดระยะเวลาในการรายงาน

  การกําหนดระยะเวลาในการรายงานผลการเรียนแตละประเภทที่ไดมีการดําเนินการในโอกาส

ตาง ๆ ทั้งการประเมินระดับช้ันเรียน การประเมินระดับสถานศึกษา การประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และการประเมนิระดบัชาต ิสถานศกึษาควรกาํหนดชวงเวลาในการรายงานใหสอดคลองกบัชวงระยะเวลาท่ีผูเรยีน

และผูเก่ียวของจะนําขอมูลการรายงานไปใชในการดําเนินการปรับปรุงแกไขและสงเสริมการเรียนของผูเรียน

ตามบทบาทหนาที่ของแตละฝาย โดยยึดหลักการรายงานใหเร็วที่สุดภายหลังการประเมินผลแตละคร้ัง เพื่อให

การรายงานเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพในการนําไปใชสูงสุด
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ภารกิจของสถานศึกษา

ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู

๓. 
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38 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

แผนภาพที่ ๓.๑ แสดงกรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

๘ กลุมสาระการเรียนรู

กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค กิจกรรมพัฒนาผูเรียนการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู

การประเมินผลการเรียนรูตาม
กลุมสาระการเรียนรู

การประเมิน
การอาน คิดวิเคราะห และเขียน

การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค

การประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

การประเมินผลรายวิชา/
ตัวชี้วัด

ปลายป/
ปลายภาค

ระหวางเรียน

ผาน ผานไมผานประเมิน ประเมิน ประเมินไมผาน ไมผานผาน

ดีเยี่ยม

ดี

ผาน

ดีเยี่ยม

ดี

ผาน

ประถมฯ มัธยมฯ

 - ระดับ
  ผลการเรียน
 - ระดับ
  คุณภาพ

 - ระดับผลการเรียน
  ๘ ระดับ
 - เงื่อนไข
  ผลการเรียน
  (ร.มส)

ตัดสินผลการเรียนและบันทึกผลการประเมินในเอกสารที่สถานศึกษากําหนด

เลื่อนชั้น ผาน
อนุมัติ

ผลการเรียน

ไมผาน

ผาน

ไมผาน ผาน ไมผาน

ดุลยพินิจ ซํ้าชั้น เรียนซํ้ารายวิชา/เรียนซํ้าชั้น

แกไขผลการประเมิน

ซอมเสริม/พัฒนา

มัธยมศึกษา

แกไขผลการประเมิน

ซอมเสริม/พัฒนา

ประถมศึกษา

ประเมิน
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 39

 กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

 เม่ือสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช

๒๕๕๑ และเหมาะสมกับสภาพบริบทของตนเองแลว ภารกจิตอไป คอื วางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู

ใหสอดคลองกบัหลกัสูตร เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนนิการวัดและประเมนิผลในระดับชัน้เรียนสาํหรบัผูสอน 

โดยในการประเมินความรูและทักษะตาง ๆ  ตามกลุมสาระการเรียนรู ควรบูรณาการไปพรอม ๆ  กับการประเมิน

การอาน คิดวิเคราะห และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 นอกจากนี้ สถานศึกษาตองตรวจสอบเพ่ิมเติมเพื่อใหมั่นใจวาการจัดการเรียนรูและการประเมินผล

การเรียนรูที่ครูผูสอนดําเนินการนั้น นําไปสูการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ประการ ตามท่ีหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนด ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ

ในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยี โดยสมรรถนะสําคัญทั้ง ๕ ประการน้ัน ควรเปนผลการประเมินองคประกอบท้ัง ๔ ดาน 

ไปพรอม ๆ กับการประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ 

 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู

  สถานศึกษาตองดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีแนวทาง

การดําเนินการ ดังนี้

  ๑. สถานศึกษาตองดําเนินการวัดและประเมินผลใหครบองคประกอบทั้ง ๔ ดาน ตามแนวทางและ

วธิกีารของการวัดและประเมนิผลแตละองคประกอบ และกําหนดเอกสารบนัทกึผลการประเมนิใหสอดคลองกบั

แนวทางการวัดและประเมินผล

  ๒. ใหครูผูสอนนําผลการประเมินแตละองคประกอบบันทึกลงในเอกสารบันทึกผลการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากําหนดและนําเสนอผูบริหารสถานศึกษา

  ๓.  ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูอนุมัติผลการประเมิน

  ๔. ใหมีการรายงานความกาวหนาผลการพัฒนาองคประกอบทั้ง ๔ ดาน ใหผูปกครองทราบ

เปนระยะ ๆ และรายงานสรุปผลการเรียนปลายป/ปลายภาค

  ๕.  ผูบริหารสถานศึกษาตองกําหนดวิธีการและมอบหมายผูรับผิดชอบ ปรับปรุง พัฒนาผูเรียนท่ีได

ผลการเรียนซํ้ารายวิชาหรือซํ้าชั้น

 ๖. สถานศึกษากําหนดแนวทางในการกํากับ ติดตามการบันทึกผลการประเมินในเอกสารหลักฐาน

การศึกษา ทั้งแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และแบบที่สถานศึกษากําหนด  

  แนวทางการวัดและประเมินผลองคประกอบทั้ง ๔ ดาน มีรายละเอียดดังนี้
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40 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู
 การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุมสาระ เปนการประเมินความรู 

ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ ทกัษะการคดิทีก่าํหนดอยูในตัวชีว้ดัในหลกัสตูร ซึง่จะนาํไปสูการสรปุผลการเรยีนรู

ของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูตอไป ภารกิจของสถานศึกษาในการดําเนินการประเมินผลการเรียนรู

ตามกลุมสาระการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้

 ๑.  กาํหนดสดัสวนคะแนนระหวางเรยีนกบัคะแนนปลายป/ปลายภาค โดยใหความสาํคัญของคะแนน

ระหวางเรียนมากกวาคะแนนปลายป/ปลายภาค เชน ๖๐ : ๔๐, ๗๐ : ๓๐, ๘๐ : ๒๐ เปนตน

 ๒. กําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียน โดยพิจารณาความเหมาะสมตามระดับชั้นเรียน เชน 

ระดบัประถมศึกษาอาจกําหนดเปนระดบัผลการเรียน หรอืระดบัคณุภาพการปฏิบตัขิองผูเรยีน เปนระบบตวัเลข 

ระบบตัวอักษร ระบบรอยละ หรือระบบท่ีใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน สําหรับระดับมัธยมศึกษากําหนดเปน

ระดับผลการเรียน ๘ ระดับ และกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ของผลการเรียน เชน การประเมินที่ยังไมสมบูรณ (ร) 

การไมมีสิทธิเขารับการสอบปลายภาค (มส) เปนตน นอกจากน้ี สถานศึกษาอาจกําหนดคุณลักษณะของ

ความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาแตละชั้นปเปนระดับคุณภาพเพิ่มอีกก็ได

  ๓. กําหนดแนวปฏิบัติในการสอนซอมเสริมระหวางเรียน กรณีผูเรียนมีผลการประเมินตัวชี้วัด/

มาตรฐานการเรียนรูไมผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

 ๔. กาํหนดแนวปฏิบตัใินการสอนซอมเสรมิ การสอบแกตวั กรณีผูเรียนมีระดับผลการเรยีน “๐” หรือ

มีระดับคุณภาพตํ่ากวาเกณฑ และแนวดําเนินการกรณีผูเรียนมีผลการเรียนที่มีเงื่อนไข คือ “ร” หรือ “มส”

 ๕.  กําหนดแนวปฏิบัติในการอนุมัติผลการเรียน

 ๖.  กําหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินตอผูเกี่ยวของ

 การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
 การอาน คิดวิเคราะห และเขียน ถือเปนความสามารถหลักที่สําคัญซึ่งจําเปนตองปลูกฝงและพัฒนา

ใหเกดิขึน้กบัผูเรยีนดวยกระบวนการจัดการศกึษาตามหลกัสตูรในทกุกลุมสาระการเรียนรู ขณะเดยีวกันกจ็าํเปน

ตองตรวจสอบวา ความสามารถดังกลาวเกิดขึ้นแลวหรือยัง เนื่องจากการพัฒนาความสามารถดานการอาน 

คดิวเิคราะห และเขยีน ผูเรยีนจะไดรบัการพัฒนาตามลาํดบัอยางตอเนือ่ง ในกระบวนการจัดการเรียนรูตามกลุม

สาระการเรียนรู หรือกิจกรรมตาง ๆ กระบวนการตรวจสอบความกาวหนาที่เกิดขึ้นทั้งความรูความเขาใจในการ

ปฏิบัติ จะดําเนินการไปดวยกันในกระบวนการ

 หลักการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

 ๑.  เปนการประเมินเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาผูเรียนและประเมินเพ่ือการตัดสินการเลื่อนช้ันและ

จบการศึกษาระดับตาง ๆ 

 ๒.  ใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสไดแสดงออกซึ่งความสามารถดังกลาว

อยางเต็มตามศักยภาพและทําใหผลการประเมินที่ไดมีความเชื่อมั่น
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 41

 ๓.  การกําหนดภาระงานใหผูเรียนไดปฏิบัติ ควรสอดคลองกับขอบเขตและประเด็นการประเมิน

ที่กําหนด

 ๔.  ใชรูปแบบ วิธีการประเมินและเกณฑการประเมินที่ไดจากการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ

 ๕.  การสรุปผลการประเมินเพื่อรายงาน เนนการรายงานคุณภาพของความสามารถในการอาน 

คิดวิเคราะห และเขียน เปน ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผาน และไมผาน 

 แนวดําเนินการพัฒนาและประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

 สถานศึกษาควรดําเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปน

กระบวนการอยางชัดเจน สามารถตรวจสอบการดําเนินงานได การพัฒนาและประเมินความสามารถในการอาน 

คิดวิเคราะห และเขียน สถานศึกษาอาจดําเนินการตามกระบวนการตอไปนี้

  ๑. แตงต้ังคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

ของสถานศึกษา ซึ่งอาจประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูแทนครูผูสอน 

ผูแทนผูปกครองนักเรียน และผูแทนนักเรียน เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนา ประเมิน ปรับปรุงแกไข และ

ตัดสินผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนรายป (ระดับประถมศึกษา) รายภาค 

(ระดับมัธยมศึกษา) และจบการศึกษาแตละระดับ

  ๒. ศึกษานิยามหรือความหมายของความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน กําหนด

ขอบเขตและตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนใหสอดคลองกับบริบทและ

จุดเนนของสถานศึกษาในแตละระดับการศึกษา

 ๓.  ผูมีสวนเก่ียวของรวมกันศึกษาหลักการประเมิน และพิจารณากําหนดรูปแบบวิธีการพัฒนา

และประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนของสถานศึกษา  

 ๔.  กําหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

ใหสอดคลองกับขอบเขตและตัวชี้วัดที่กําหนดในขอ ๒ และกําหนดระดับคุณภาพหรือเกณฑในการประเมินเปน 

๔ ระดับ คือ ดีเย่ียม ดี ผาน และไมผาน เพ่ือใชในการตัดสินผลรายป (ระดับประถมศึกษา) รายภาค 

(ระดับมัธยมศึกษา) และจบการศึกษาแตละระดับ

 ๕.  ดําเนินการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงแกไขความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

ตามรูปแบบและวิธีการที่กําหนดอยางตอเนื่อง

 ๖.  สรุปและตัดสินผลการประเมิน บันทึกและรายงานผลการประเมินความสามารถในการอาน 

คิดวิเคราะห และเขียน ตอผูเกี่ยวของ

 แนวดําเนินการดังกลาวขางตนสามารถแสดงดังแผนภูมิที่ ๓.๒
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42 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

แผนภาพที่ ๓.๒ แสดงกระบวนการดําเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

การประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน

แตงตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินความสามารถ
ในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ของสถานศึกษา

ศึกษานิยามหรือความหมายของความสามารถในการอาน
คิดวิเคราะห และเขียน กําหนดขอบเขตและตัวชี้วัดแตละระดับการศึกษา

ผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันศึกษาหลักการประเมิน และพิจารณากําหนด
รูปแบบวิธีการพัฒนาและประเมิน

กําหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินใหสอดคลองกับขอบเขต
และตัวชี้วัด

ดําเนินการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงแกไข
ตามรูปแบบและวิธีการที่กําหนดอยางตอเนื่อง

สรุปผลการประเมิน

 ตัดสิน ปรับปรุง

ดีเยี่ยม  ดี  ผาน

บันทึกผลการประเมิน
รายงานผลการประเมินตอผูที่เกี่ยวของ
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 43

 เพื่อใหเกิดความชัดเจนตอผูปฏิบัติในการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และ

เขียน จึงไดกําหนดความหมายและขอบเขตการประเมินเปนระดับช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ใหเปนกรอบในการประเมินเพื่อตัดสินการเลื่อนชั้นและการจบการศึกษาแตละระดับ 

 ความหมาย

 การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนการประเมินศักยภาพของผูเรียนในการอาน

จากหนังสือ ตําราเรียน เอกสาร และสื่อตาง ๆ  เพื่อหาและ/หรือเพิ่มพูนความรู ประสบการณ ความสุนทรีย และ

ประยุกตใช แลวนําเนื้อหาสาระที่อานมาคิดวิเคราะห นําไปสูการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห สรางสรรค 

การแกปญหาในเรื่องตาง ๆ และถายทอดความคิดนั้นดวยการเขียนที่มีสํานวนภาษาถูกตอง มีเหตุผลและลําดับ

ขัน้ตอนในการนาํเสนอ สามารถสรางความเขาใจแกผูอานไดอยางชัดเจนตามระดบัความสามารถในแตละระดับช้ัน

 ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๓

 ขอบเขตการประเมิน

 การอานจากสื่อสิ่งพิมพ และ/หรือสื่อประเภทตาง ๆ ที่ใหความเพลิดเพลิน ความรู ประสบการณ 

และมีประเด็นใหคดิและเขยีนบรรยาย ถายทอดประเด็นทีค่ดิดวยภาษาทีถ่กูตองเหมาะสม เชน อานสาระความรู

ที่นําเสนออยางสนใจ นิยาย เรื่องสั้น นิทาน นิยายปรัมปรา

 ตัวชี้วัดความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

 ๑.  สามารถอานและหาประสบการณจากสื่อที่หลากหลาย

 ๒.  สามารถจับประเด็นสําคัญ ขอเท็จจริง ความคิดเห็นเรื่องที่อาน

 ๓. สามารถเปรียบเทียบแงมุมตาง ๆ เชน ขอดี ขอเสีย ประโยชน โทษ ความเหมาะสม ไมเหมาะสม

 ๔.  สามารถแสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่อาน โดยมีเหตุผลประกอบ

 ๕.  สามารถถายทอดความคิดเห็น ความรูสึกจากเรื่องที่อานโดยการเขียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖

 ขอบเขตการประเมิน

 การอานจากส่ือสิ่งพิมพ และ/หรือสื่อประเภทตาง ๆ ที่ใหขอมูลสารสนเทศ ความรู ประสบการณ

ที่เอื้อใหผูอานนําไปคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ แกปญหา และถายทอดโดยการเขียนเปน

ความเรยีงเชิงสรางสรรคดวยถอยคําภาษาทีถ่กูตอง ชดัเจน เชน อานหนังสอืพมิพ วารสาร หนงัสอืเรียน บทความ 

สุนทรพจน คําแนะนํา คําเตือน

 ตัวชี้วัดความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

 ๑.  สามารถอานเพื่อหาขอมูลสารสนเทศเสริมประสบการณจากสื่อประเภทตาง ๆ 

 ๒.  สามารถจับประเด็นสําคัญ เปรียบเทียบ เช่ือมโยงความเปนเหตุเปนผลจากเรื่องที่อาน
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44 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ๓.  สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธของเรื่องราว เหตุการณของเรื่องที่อาน
 ๔.  สามารถแสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่อานโดยมีเหตุผลสนับสนุน

 ๕.  สามารถถายทอดความเขาใจ ความคิดเห็น คุณคาจากเรื่องที่อานโดยการเขียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓

 ขอบเขตการประเมิน

 การอานจากส่ือส่ิงพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใหขอมูลสารสนเทศ ขอคิด ความรูเก่ียวกับสังคม

และสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อใหผูอานนําไปคิดวิเคราะห วิจารณ สรุปแนวคิด คุณคาที่ได นําไปประยุกตใช

ดวยวิจารณญาณ และถายทอดเปนขอเขียนเชิงสรางสรรคหรือรายงานดวยภาษาท่ีถูกตอง เหมาะสม เชน 

อานหนังสือพิมพ วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจน คําแนะนํา คําเตือน แผนภูมิ ตาราง แผนที่

 ตัวชี้วัดความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

 ๑.  สามารถคัดสรรส่ือที่ตองการอานเพื่อหาขอมูลสารสนเทศไดตามวัตถุประสงค สามารถสราง

ความเขาใจและประยุกตใชความรูจากการอาน

 ๒.  สามารถจับประเด็นสําคัญและประเด็นสนับสนุน โตแยง

 ๓.  สามารถวิเคราะห วิจารณ ความสมเหตุสมผล ความนาเช่ือถือ ลําดับความและความเปนไปได

ของเรื่องที่อาน

 ๔.  สามารถสรุปคุณคา แนวคิด แงคิดที่ไดจากการอาน

 ๕.  สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โตแยง สนับสนุน โนมนาว โดยการเขียน

สื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน ผังความคิด เปนตน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖

 ขอบเขตการประเมิน

 การอานจากสื่อส่ิงพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใหขอมูลสารสนเทศ ความรู ประสบการณ แนวคิด

ทฤษฎี รวมทั้งความงดงามทางภาษาท่ีเอื้อใหผูอานวิเคราะห วิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็น โตแยง

หรือสนับสนุน ทํานาย คาดการณ ตลอดจนประยุกตใชในการตัดสินใจ แกปญหา และถายทอดเปนขอเขียน 

เชิงสรางสรรค รายงาน บทความทางวิชาการอยางถูกตองตามหลักวิชา เชน อานบทความวิชาการ วรรณกรรม

ประเภทตาง ๆ 

 ตัวชี้วัดความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

 ๑.  สามารถอานเพื่อการศึกษาคนควา เพิ่มพูนความรู ประสบการณ และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

 ๒.  สามารถจับประเด็นสําคัญ ลําดับเหตุการณจากการอานสื่อที่มีความซับซอน

 ๓.  สามารถวิเคราะหสิ่งท่ีผูเขียนตองการสื่อสารกับผูอาน และสามารถวิพากษ ใหขอเสนอแนะ

ในแงมุมตาง ๆ 
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 45

 ๔.  สามารถประเมินความนาเชื่อถือ คุณคา แนวคิดที่ไดจากสิ่งที่อานอยางหลากหลาย

 ๕.  สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น โตแยง สรุป โดยมีขอมูลอธิบายสนับสนุนอยางเพียงพอ

และสมเหตุสมผล

 รูปแบบการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

 การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนเงื่อนไขสําคัญประการหน่ึงที่ผูเรียนทุกคนจะตอง

ไดรับการประเมินใหผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด จึงจะไดรับการตัดสินใหผานการเลื่อนชั้นและผาน

การศึกษาแตละระดับการศึกษา ถือเปนมาตรการสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ซึ่งจะชวยผูเรียนทุกคนใหไดรับการฝกฝนใหมีความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน โดยสถานศึกษา

อาจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบในการประเมินไปใชใหเหมาะสมกับสภาพและบริบทของ

สถานศึกษา ดังนี้ 

 รูปแบบที่ ๑ การบูรณาการตัวช้ีวัดของการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน รวมกับ

    การประเมินผล ๘ กลุมสาระการเรียนรู 

 สํารวจตรวจสอบวาตัวชี้วัดของการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนมีอยูใน

หนวยการเรียนรูของแตละรายวิชาใดบาง หากยังไมมีหรือมีเล็กนอย ใหนําเขาไปบูรณาการในหนวยการเรียนรู

หรือแผนการจัดการเรียนรูของรายวิชานั้น เมื่อนําหนวยการเรียนรูไปจัดกิจกรรมการเรียนรู ผลการประเมินการเรียนรู

ของผูเรียนท่ีเปนผลงานในรายวิชาน้ัน นบัเปนผลการประเมนิความสามารถในการอาน คดิวิเคราะห และเขยีนดวย

หากมีการวางแผนกําหนดหนวยการเรียนรูของแตละรายวิชาในแตละป (ระดับประถมศึกษา) แตละภาคเรียน 

(ระดับมัธยมศึกษา) ใหมีการกระจายตัวช้ีวัดลงทุกรายวิชา ในสัดสวนที่เพียงพอและมีผลงานปรากฏชัดเจน 

เปนตัวแทนความสามารถในการประเมนิการอาน คดิวิเคราะห และเขียนไดตามเกณฑการประเมินท่ีสถานศึกษา

กําหนด แลวนําผลการประเมินทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรูไปสรุปในภาพรวม เปนผลการประเมินความสามารถ

ในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนรายป/รายภาค โดยอาศัยคาสถิติที่เหมาะสม เชน ฐานนิยม (Mode) หรือ 

คาเฉลี่ย (Mean) รูปแบบน้ีมีความเหมาะสมกับสถานศึกษาที่มีความพรอมปานกลาง มีครูที่ครบชั้นเรียนและ

มีครูพิเศษบาง 

 รูปแบบที่ ๒ การใชเคร่ืองมือหรือแบบทดสอบประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 

และเขียน 

 สถานศึกษาสามารถท่ีจะสรางและพัฒนาแบบทดสอบตามตัวชี้วัดการประเมินความสามารถในการอาน

คิดวิเคราะห และเขียนได โดยใชกระบวนการสรางและพัฒนาแบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งตองมั่นใจ

ในความเท่ียงตรง (Validity) ความยุติธรรม (Fair) และความเช่ือถือได (Reliability) ของแบบทดสอบ

นัน้ ๆ  ทีจ่ะนํามาประเมินกบัผูเรยีนทุกคน หรอืตดิตอขอใชบรกิารแบบทดสอบมาตรฐานจากหนวยงานท่ีใหบรกิาร
แบบทดสอบมาตรฐานเพื่อประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เชน สํานักทดสอบ
ทางการศกึษา สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน รปูแบบนีเ้หมาะสาํหรบัโรงเรียนทีม่คีวามพรอมมาก 
มีขนาดใหญหรือขนาดใหญพิเศษ
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46 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 รูปแบบที่ ๓  การกําหนดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และ

    เขียน ใหผูเรียนปฏิบัติโดยเฉพาะ

 ศึกษาตัวช้ีวัด ขอบเขต เกณฑและแนวการใหคะแนน (Rubric) ของการประเมินความสามารถ

ในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน แลวจัดทําโครงการ/กิจกรรมใหผูเรียนปฏิบัติเปนกลุมหรือเปนรายบุคคล

หรือการมอบหมายใหผูเรียนไปศึกษาคนควาแลวเขยีนเปนรายงานเก่ียวกับการอาน การคดิวิเคราะห และการเขียน 

หรือรวบรวมและนําเสนอในรูปของแฟมสะสมงาน เพื่อประเมินศักยภาพของผูเรียนในการอานหนังสือ เอกสาร 

และสื่อตาง ๆ  ไดอยางถูกตอง คลองแคลว แลวนํามาคิดสรุปเปนความรูความเขาใจ สามารถคิดวิเคราะหเนื้อหา

สาระของเร่ืองท่ีอาน นาํไปสูการสังเคราะห สรางสรรค และแสดงความคิดเห็นในเรือ่งตาง ๆ  และถายทอดความคิด

เหลาน้ันดวยการเขียนส่ือความที่สะทอนถึงสติปญญา ความรูความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห แกปญหา และสรางสรรคจินตนาการอยางเหมาะสมและมีคุณคา เชน โครงการรักการอาน 

รักการเขียน เปนตน รูปแบบนี้เหมาะสําหรับโรงเรียนที่มีความพรอมมาก มีขนาดใหญหรือขนาดใหญพิเศษ

 รูปแบบที่ ๔  การบรูณาการตัวชีว้ดัการประเมนิความสามารถในการอาน คดิวเิคราะห และเขียน 

    รวมกับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 ศึกษาตัวชี้วัด ขอบเขต เกณฑและแนวทางการใหคะแนน (Rubric) ของการประเมินความสามารถ

ในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน แลวบูรณาการเขากับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นําแผนการจัด

กิจกรรมไปสูการปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามภาระงานที่ไดเรียนรู ผลงานที่เก่ียวของกับ

การประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนตามกิจกรรม นับเปนการประเมินที่นําขอมูล

มาตดัสนิผลการประเมนิการอาน คดิวเิคราะห และเขยีนได โดยนาํไปเทียบกบัเกณฑและแนวทางการใหคะแนน 

(Rubric) ตามท่ีสถานศึกษากําหนด รูปแบบนี้มีความเหมาะสมกับโรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง มีครูที่

ครบชั้นเรียนและมีครูพิเศษบาง ครูคนหนึ่งอาจรับผิดชอบทั้งงานสอนและงานพิเศษ

 วิธีการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

 วิธีการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ควรจัดในระหวางการเรียนการสอน

ในหองเรียนตามปกติเปนดีที่สุด ไมควรแยกมาจัดสอบเหมือนการสอบปลายภาคหรือปลายปของการจบ

การศึกษาภาคบังคับ และการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเวนถาสถานศึกษาไดพัฒนาแบบทดสอบหลาย ๆ ชุด 

นํามาใชประเมินเพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผูเรียนในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระหวางการเรียน

การสอน แลวนํามาสรุปผลเปนระยะ ๆ สําหรับรายงานผลความกาวหนาเม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินที่

สถานศึกษากําหนดไว ทั้งนี้ กอนที่จะทําการประเมินผลส่ิงใด ผูที่ประเมินควรทําความเขาใจสิ่งที่จะประเมิน

ใหชัดเจนครอบคลุมประเด็นตอไปนี้

 ๑.  อะไรคือสิ่งที่จะทําการประเมิน 

   ผูประเมินตองศึกษาความหมาย ขอบเขต และตัวชี้วัดของความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 

และเขียน ใหเขาใจวาเราตองการใหผูเรียนคิดในสิ่งที่อาน อานโดยใชกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
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ควรคํานึงถึงการประเมินผลใหเปนการประเมินลักษณะองครวม โดยประเมินผลงานที่เปนการเขียนตามเกณฑ
ที่ครอบคลุมความสามารถในการอาน ความสามารถในการคิดวิเคราะห และความสามารถในการเขียนที่อธิบาย
ระดับคุณภาพท่ียอมรับไดไวกอน และควรแจงใหพอแม ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาไดทราบ
ลวงหนากอนจัดการเรียนการสอน
 ๒.  อะไรคือเปาหมายของการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
  กอนจะเลอืกวิธีการหรือเครื่องมือประเมินผลที่เหมาะสม การกําหนดเปาหมายของการประเมิน
ความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนสิ่งที่ตองตัดสินใจเปนอันดับแรก มีเปาหมายเพื่อนําผลการ
ประเมินไปใชในการตัดสินการเลื่อนชั้น การตัดสินการจบการศึกษาภาคบังคับและการจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน
รวมทั้งเพื่อนําขอมูลท่ีไดจากผลการประเมินไปใชวางแผน ปรับปรุง พัฒนาความสามารถผูเรียนไปสู
เกณฑที่สถานศึกษากําหนด
 ๓.  ขอบเขตและตัวชี้วัดอะไรบางที่จะทําการประเมิน 
  การเตรียมการประเมินความกาวหนาของผูเรียนเกี่ยวกับความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ครคูวรพิจารณาถึงความสามารถผูเรยีนในแตละระดับการศึกษาจะสามารถทาํได ผลงานจากการเขียน
สื่อสารความรู ความคิด ความรูสึก เจตคติ แลวยังเปนหลักฐานที่แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห
อีกดวย และถาหากผลงานเขียนชิ้นเดียวนั้นมาจากการคิดในสิ่งที่อาน ก็เปนหลักฐานที่ใชประเมินไดทั้งการอาน 
คิดวิเคราะห และเขียน ดังนั้น ครูตองศึกษาขอบเขตและตัวชี้วัดการประเมินกอนจึงจะชวยใหเลือกวิธีการที่จะ
ใชในการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนไดอยางเหมาะสม
 ๔.  ผลของการประเมินจะรายงานอยางไร
  การรายงานผลการประเมินเปนส่ิงสําคัญ ครูจะตองดําเนินการอยางรวดเร็วและเชื่อถือได 
มีความถูกตองครบถวน การรายงานผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ขึ้นอยูกับการออกแบบ
การจัดการเรียนรู การวางแผนรวมกันของผูบริหาร ครู และคณะกรรมการประเมินการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน จะจัดใหมีการรายงานก่ีครั้ง ทั้งนี้ ควรจัดใหมีการรายงานผลการประเมินระหวางพัฒนาการและ
ผลการประเมินสรุป แบบรายงานผลการประเมินควรออกแบบอยางงายตอการส่ือความหมายและทําใหเห็น
รองรอยของพัฒนาการ ไมควรเปรียบเทียบกับผูเรียนคนอื่น และเปนการรายงานที่รวดเร็ว ใหความยุติธรรม
แกผูเรียน เที่ยงตรงและเชื่อถือได
 ๕.  วิธีการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ทําไดอยางไร
  สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
ตามแนวทางการพัฒนาการอาน คิดวิเคราะห และเขียน แลวรวมกันกําหนดรูปแบบการประเมินท่ีเหมาะสม
กบัสภาพความพรอมและบรบิทของโรงเรยีนท่ีสามารถดาํเนินการประเมนิความสามารถในการอาน คดิวิเคราะห 
และเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนมากสถานศึกษามักจะบูรณาการรวมกับกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม
สาระการเรียนรู หรือใชหลาย ๆ รูปแบบ เชน การมอบหมายงานใหผูเรียนปฏิบัติ จัดทําเปนโครงการ/กิจกรรม
การบูรณาการเขากับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการใชแบบทดสอบมาตรฐานทดสอบผูเรียนทุกคน ทั้งน้ี 
ควรเลือกใหเหมาะสมกับสถานศึกษา และไมควรเพิ่มภาระงานและเวลาของครูมากนัก 
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 ๖.  จะประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนไดที่ไหน และเวลาใด
  การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ควรประเมินในหองเรียนตามปกติเปนดีที่สุด หรือ
ใชเวลานอกหองเรียนจากการมอบหมายใหผูเรียนทํางานกลุมท่ีสะทอนความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขยีนเปนพเิศษ จดักิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมนิเปนคร้ัง ๆ  แลวนําผลมาสรุปรวม โดยควรแบง
ระยะเวลาสรุปเปนชวง ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินควรรวมกันพิจารณาเพ่ือมุงพัฒนาผูเรียนใหไปสูตัวชี้วัด
ความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
 เกณฑการตัดสินคุณภาพการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
 การประเมินความสามารถในการอาน คดิวิเคราะห และเขียนของผูเรียนเพือ่เลือ่นชัน้และจบการศกึษา
แตละระดบัการศกึษา ตามเกณฑทีห่ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ และสถานศกึษา
กําหนด การตัดสินผลการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นใชผลการประเมินปลายป สวนการตัดสินการจบระดับการศึกษา 
ใชผลการประเมินปลายปสุดทายของระดับการศึกษา 
 การประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน กําหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพ
การอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปน ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผาน และไมผาน 
 ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนท่ีมีคุณภาพ

ดีเลิศอยูเสมอ  
 ดี  หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนที่มีคุณภาพ

เปนที่ยอมรับ  
 ผาน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนท่ีมี

ขอบกพรองบางประการ
 ไมผาน หมายถึง ไมมีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน หรือ
     ถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 
 นําผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสงนายทะเบียนวัดผลเพ่ือประกาศใหนักเรียน
และรายงานผูที่เกี่ยวของไดทราบ
 แนวทางการแกไขผูเรียนกรณีไมผานเกณฑ
 ในกรณีที่ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน อยูในระดับไมผาน ครูผูสอนและ
คณะกรรมการประเมินควรเรงดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความกาวหนาในตัวช้ีวัด
ที่มีจุดบกพรอง สมควรไดรับการแกไขในระยะเวลาพอสมควรที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรู และสรางผลงานท่ี
สะทอนความสามารถในตัวชี้วัดที่ตองปรับปรุงแกไขไดอยางแทจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน มอบหมาย
งานใหผูเรียนไดอาน ไดคิดวิเคราะหจากเร่ืองท่ีอาน และสามารถส่ือสารสาระสําคัญจากเร่ืองท่ีอานโดยการเขียน
อยางมีประสิทธิภาพ แลวนําผลงานไปเทียบกับแนวทางการใหคะแนนและเกณฑการตัดสินท่ีสถานศกึษากําหนด
ตั้งแตระดับดีเยี่ยม ดี ผาน 
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 ขอแนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการประเมิน
 เพ่ือใหไดผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ที่สะทอนความสามารถ
ที่แทจริงของผูเรียน ผูประเมินควรใหความสําคัญกับเครื่องมือและวิธีการประเมิน ในประเด็นตอไปนี้ 
 ☯ ลักษณะภาระงานที่กําหนดใหผูเรียนปฏิบัติ
  -  สื่อที่ใหผูเรียนตองอานมีความสอดคลองกับขอบเขตการประเมินในแตละระดับ
  -  การกําหนดเงื่อนไขการปฏิบัติใหเปนไปตามประเด็นการตรวจสอบ
  -  ประเด็นคําถาม กระตุนใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความรูความเขาใจ ความคิดเกี่ยวกับ
สิ่งที่อานและเขียน ถายทอดความรู ความคิดของตนเอง 
 ☯ ลักษณะเครื่องมือ/วิธีการประเมิน
  -  ใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง
  -  ทดสอบโดยการสอบขอเขียน
  -  การใหผูเรียนประเมินตนเอง/เพื่อนประเมิน
  -  การพูดคุย ซักถาม ถาม-ตอบปากเปลา
  -  การตรวจผลงาน
 ☯ การใชผลการประเมินระหวางการจดักิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเปนขอมูลยอนกลับแกผูเรียน
  สําหรับการปรับปรุง พัฒนา ดูความกาวหนา ปญหาอุปสรรคในการเรียน เนนลักษณะ
การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (Assessment for Learning) มากกวาการประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู 
(Assessment of Learning) มีผลการวิจัยระบุวาการใหขอมูลยอนกลับดวยคําพูดจะกระตุนใหเกิดการพัฒนา

 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน ซึ่งกําหนด
สิ่งที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติไดไวในมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ซึ่งจะประกอบดวยความรูความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค เมื่อผูเรียนไดรับการพัฒนาไปแลว นอกจากจะมีความรูความสามารถ 
ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมทีก่าํหนดไวในมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวดัแลว จะนําไปสูการมสีมรรถนะสําคัญ 
๕ ประการ และมีคณุลกัษณะอันพงึประสงค ๘ ประการ อกีดวย คณุลกัษณะอันพงึประสงคทีห่ลกัสตูรกําหนดน้ัน
ตองไดรับการปลูกฝงและพัฒนา ผานการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในลักษณะ
ตาง ๆ จนตกผลึกเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคในตัวผูเรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตองใช
ขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรม ซึ่งใชเวลาในการเก็บขอมูลพฤติกรรมเพื่อนํามาประเมินและตัดสิน
 คุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง ลักษณะที่สังคมตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียนในดานคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม จิตสํานึก สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและ
พลโลก ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนด ซึ่งมีอยู ๘ คุณลักษณะ 
ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความ
เปนไทย และมีจิตสาธารณะ  
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50 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ขอที่ ๑ รักชาติ ศาสน กษัตริย

นิยาม

 รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ ธํารงไว

ซึ่งความเปนชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

 ผูที่รักชาติ ศาสน กษัตริย คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี

ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเปนชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดี

ตอสถาบันพระมหากษัตริย

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้

๑.๑ เปนพลเมืองดีของชาติ ๑.๑.๑  ยืนตรงเคารพธงชาติ รองเพลงชาติ และอธิบายความหมายของเพลงชาติไดถูกตอง 
  ๑.๑.๒  ปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่พลเมืองดีของชาติ  
  ๑.๑.๓  มีความสามัคคีปรองดอง 

๑.๒ ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย ๑.๒.๑  เขารวมสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สรางความสามัคคีปรองดองที่เปนประโยชน
  ตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม

  ๑.๒.๒  หวงแหน ปกปอง ยกยองความเปนชาติไทย

๑.๓  ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตน ๑.๓.๑  เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
 ตามหลักของศาสนา ๑.๓.๒  ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 
  ๑.๓.๓  เปนแบบอยางที่ดีของศาสนิกชน

๑.๔ เคารพเทิดทูน  ๑.๔.๑  เขารวมและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย
 สถาบันพระมหากษัตริย ๑.๔.๒  แสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย 
  ๑.๔.๓  แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้

ขอที่ ๒ ซื่อสัตยสุจริต

นิยาม

 ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตอง ประพฤติตรงตาม

ความเปนจริงตอตนเองและผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ

 ผูที่มีความซ่ือสัตยสุจริต คือ ผูที่ประพฤติตรงตามความเปนจริงท้ังทางกาย วาจา ใจ และยึด

หลักความจริง ความถูกตองในการดําเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 51

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้

๒.๑  ประพฤติตรงตามความเปนจริง ๒.๑.๑ ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง 
 ตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ  ๒.๑.๒  ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกตอง ละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด
   ๒.๑.๓  ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา

๒.๒  ประพฤติตรงตามความเปนจริง ๒.๒.๑  ไมถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง
 ตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ  ๒.๒.๒  ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความซื่อตรง
   ๒.๒.๓  ไมหาประโยชนในทางที่ไมถูกตอง 

ขอที่ ๓ มีวินัย

นิยาม

 มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบ ขอบังคับ

ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม

 ผูที่มีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และ

สังคมเปนปกติวิสัย ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้

๓.๑  ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ  ๓.๑.๑ ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน 
 ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว  และสังคม ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 
  โรงเรียน และสังคม ๓.๑.๒  ตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน และรับผิดชอบ
   ในการทํางาน 

ขอที่ ๔ ใฝเรียนรู

นิยาม

 ใฝเรียนรู หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู

จากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

 ผูที่ใฝเรียนรู คือ ผูที่มีลักษณะซ่ึงแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเขารวม

กิจกรรมการเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ ดวยการ

เลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด เผยแพร 

และนําไปใชในชีวิตประจําวันได
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52 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้

๔.๑  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน ๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
 และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู  ๔.๑.๒  เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู
  ๔.๑.๓  สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ 

๔.๒  แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู ๔.๒.๑  ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ 
 ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม
 โรงเรียน ดวยการเลือกใชสื่อ ๔.๒.๒ บันทึกความรู วิเคราะหขอมูลจากสิ่งที่เรียนรู สรุปเปนองคความรู
 อยางเหมาะสม สรุปเปน ๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนความรูดวยวิธีการตาง ๆ และนําไปใชในชีวิตประจําวัน
 องคความรู และสามารถนําไปใช 
 ในชีวิตประจําวันได

ขอที่ ๕ อยูอยางพอเพียง

นิยาม

 อยูอยางพอเพยีง หมายถึง คณุลักษณะท่ีแสดงออกถึงการดําเนนิชีวติอยางพอประมาณ มเีหตผุล รอบคอบ 

มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 ผูที่อยูอยางพอเพียง คือ ผูที่ดําเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยูรวมกับผูอื่น

ดวยความรับผิดชอบ ไมเบียดเบียนผูอื่น เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ มีการวางแผนปองกันความเสี่ยงและ

พรอมรับการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้

๕.๑ ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ ๕.๑.๑ ใชทรัพยสินของตนเอง เชน เงิน สิ่งของ เครื่องใช ฯลฯ อยางประหยัด คุมคา และ 
 มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม  เก็บรักษาดูแลอยางดี รวมทั้งการใชเวลาอยางเหมาะสม
   ๕.๑.๒ ใชทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางดี
  ๕.๑.๓ ปฏบิัติตนและตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีเหตุผล
  ๕.๑.๔ ไมเอาเปรียบผูอื่นและไมทําใหผูอื่นเดือดรอน พรอมใหอภัยเมื่อผูอื่น
   กระทําผิดพลาด 

๕.๒ มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัว ๕.๒.๑ วางแผนการเรียน การทํางาน และการใชชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของความรู 
 เพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ขอมูล ขาวสาร
  ๕.๒.๒ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม ยอมรับและปรับตัว
   เพื่ออยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
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ขอที่ ๖ มุงมั่นในการทํางาน

นิยาม

 มุงมั่นในการทํางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทําหนาที่

การงานดวยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย

 ผูที่มุงม่ันในการทํางาน คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย

ดวยความเพียรพยายาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย

ที่กําหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้

๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในการ ๖.๑.๑ เอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
 ปฏิบัติหนาที่การงาน ๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางานใหสําเร็จ
  ๖.๑.๓  ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานดวยตนเอง

๖.๒  ทํางานดวยความเพียรพยายาม  ๖.๒.๑  ทุมเททํางาน อดทน ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคในการทํางาน
 และอดทนเพื่อใหงานสําเร็จ ๖.๒.๒  พยายามแกปญหาและอุปสรรคในการทํางานใหสําเร็จ
 ตามเปาหมาย ๖.๒.๓  ชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ

ขอที่ ๗ รักความเปนไทย

นิยาม

 รักความเปนไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา รวมอนุรักษ 

สืบทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ใชภาษาไทยในการส่ือสารไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม

 ผูที่รักความเปนไทย คือ ผูที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ชื่นชม มีสวนรวมในการอนุรักษ สืบทอด 

เผยแพรภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย มีความกตัญูกตเวที ใชภาษาไทย

ในการสื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม 
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 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้

๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ๗.๑.๑ แตงกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
 ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย  ๗.๑.๒ รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
 และมีความกตัญูกตเวที ๗.๑.๓  ชักชวน แนะนําใหผูอื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

๗.๒ เห็นคุณคาและใชภาษาไทย  ๗.๒.๑ ใชภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
 ในการสื่อสารไดอยางถูกตอง ๗.๒.๒ ชักชวน แนะนําใหผูอื่นเห็นคุณคาของการใชภาษาไทยที่ถูกตอง 
 เหมาะสม 

๗.๓ อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย ๗.๓.๑  นําภูมิปญญาไทยมาใชใหเหมาะสมในวิถีชีวิต 
  ๗.๓.๒  รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกบัภูมิปญญาไทย 
  ๗.๓.๓  แนะนํา มีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญาไทย

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้

ขอที่ ๘ มีจิตสาธารณะ

นิยาม

 มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณที่กอ

ใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน

 ผูที่มีจิตสาธารณะ คือ ผูที่มีลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุขสวนตนเพ่ือ

ทาํประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เหน็ใจผูทีม่คีวามเดอืดรอน อาสาชวยเหลอืสังคม อนุรกัษสิง่แวดลอม ดวยแรงกาย

สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวังสิ่งตอบแทน

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้

๘.๑  ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจ ๘.๑.๑  ชวยพอแม ผูปกครอง และครูทํางานดวยความเต็มใจ
 โดยไมหวังผลตอบแทน ๘.๑.๒ อาสาทํางานใหผูอื่นดวยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญา ดวยความสมัครใจ 
  ๘.๑.๓  แบงปนสิ่งของ ทรัพยสิน และอื่น ๆ และชวยแกปญหาหรือสรางความสุขใหกับผูอื่น 

๘.๒ เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชน ๘.๒.๑  ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ
 ตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม ๘.๒.๒ เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม
  ๘.๒.๓ เขารวมกิจกรรมเพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งที่ดีงามของสวนรวมตามสถานการณ
    ที่เกิดขึ้นดวยความกระตือรือรน
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 แนวดําเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาจะบรรลุผลไดนั้น ตองอาศัยการบริหารจัดการ

และการมีสวนรวมจากทุกฝาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูที่ปรึกษา 

ครผููสอน ผูปกครอง และชมุชน ทีต่องมุงขดัเกลา บมเพาะ ปลกูฝงคณุลกัษณะอนัพงึประสงคใหเกดิข้ึนแกผูเรยีน

 ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคสามารถกระทําไดโดยนําพฤติกรรมบงช้ี หรือพฤติกรรม

ที่แสดงออกของคุณลักษณะแตละดานที่วิเคราะหไว บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของกลุมสาระ

การเรียนรูตาง ๆ ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โครงการพิเศษตาง ๆ ที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น เชน โครงการวันพอ 

วันแมแหงชาติ โครงการลดภาวะโลกรอน วันรักษสิ่งแวดลอม แหเทียนพรรษา ตามรอยคนดี หรือกิจกรรม

ที่องคกรในทองถ่ินจัดขึ้น รวมท้ังสอดแทรกในกิจวัตรประจําวันของสถานศึกษา เชน การเขาแถวซื้ออาหาร

กลางวัน เปนตน

 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ไมใชเปนสวนหนึ่งของสัดสวนการใหคะแนนระหวางเรียน

กับคะแนนปลายป/ปลายภาค เพราะในตัวชี้วัดชั้นประบุคุณลักษณะที่ตองการอยูแลว สําหรับคุณลักษณะ

อันพึงประสงค ๘ ประการนี้ เปนเปาหมายการพัฒนาท่ีตัดสินและรายงานแยกเฉพาะ แตพฤติกรรมท่ีผูเรียน

แสดงออกถึงคุณลักษณะตาง ๆ ที่เกิดข้ึนขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรม/

โครงการตาง ๆ และในกิจวัตรประจําวันของผูเรียนนั้น ครูสามารถประเมินดวยการสังเกตแลวบันทึกไว

และรายงานผลเฉพาะ ไมรวมอยูในการตัดสินรายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรู สวนหลักฐาน/รองรอย

การแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถเปนแหลงที่มาที่เดียวกันกับการประเมินในรายวิชา 

แตไมใชสวนหนึ่งของคะแนนในรายวิชา

 ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น สถานศึกษาควรจัดใหมีการประเมินเปนระยะ ๆ โดย

อาจประเมินผลเปนรายสัปดาห รายเดือน รายภาค หรือรายป เพื่อใหมีการสั่งสมและการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะการนําไปใชในชีวิตประจําวัน และสรุปประเมินผลเมื่อจบปสุดทายของแตละระดับการศึกษา

 สถานศึกษาควรดําเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางเปนระบบ ชัดเจน 

และสามารถตรวจสอบได ซึ่งอาจใชแนวทางในแผนภาพที่ ๓.๓ ตอไปนี้
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ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
การเก็บรวบรวมการรายงานความกาวหนา

การรายงานผล และสรุปผล

คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค

พัฒนา บันทึก วิเคราะห แปลผล
ประเมินผลและสงผลการประเมิน

ใหผูเกี่ยวของ

ครูผูสอน ครูที่ปรึกษา
ครูประจําชั้น หรือผูที่ไดรับ

มอบหมาย

- รับผลการประเมิน
- ประมวลผล
- สรุปผล
- บันทึกขอมูลใน ปพ.๑

ทะเบียน-วัดผล
และผูที่รับผิดชอบ

รายงานผลการประเมินตอผูเกี่ยวของ ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น

นําขอมูลที่ไดมาวางแผน

พัฒนาผูเรียน
ไมผานเกณฑ

คณะกรรมการ

 จากแผนภาพดังกลาว สถานศึกษาสามารถนําไปปรับใชตามบริบทของสถานศึกษา โดย

 ๑)  แตงตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา เพื่อ

ดําเนินการดังนี้

   ๑.๑ กําหนดแนวทางในการพัฒนา แนวทางการประเมิน เกณฑการประเมิน และแนวทาง

การปรับปรุงแกไข ปรับพฤติกรรม

   ๑.๒  พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายป (ระดับประถมศึกษา) 

รายภาค (ระดับมัธยมศึกษา) และการจบการศึกษาแตละระดับ

   ๑.๓  จัดระบบการปรับปรุงแกไข หรือปรับพฤติกรรมดวยวิธีการท่ีเหมาะสม และสงตอขอมูล

ของผูเรียนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง

  ๒) พิจารณานิยามหรือความหมายของแตละคุณลักษณะ พรอมท้ังกําหนดตัวช้ีวัดหรือพฤติกรรม

บงช้ี หรือพฤตกิรรมท่ีแสดงออกของแตละคุณลักษณะ และหากสถานศกึษาไดกาํหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค

เพิ่มเติม สถานศึกษาตองจัดทํานิยาม พรอมทั้งตัวชี้วัดเพิ่มเติมดวย

แผนภาพที่ ๓.๓ แสดงขั้นตอนการดําเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา
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 ๓) กําหนดเกณฑและแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหสอดคลองกับบริบทและ

จุดเนนของสถานศึกษา กําหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑในการประเมินตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดไว ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผาน และไมผาน กําหนดประเด็นการประเมิน

ใหสอดคลองกับตัวชี้วัดของคุณลักษณะอันพึงประสงค

 ๔) แจงใหครผููสอน ครทูีป่รกึษา ครปูระจาํชัน้ หรอืผูทีไ่ดรบัมอบหมาย ดาํเนนิการพฒันาคุณลกัษณะ

อันพึงประสงค ประเมินและสงผลการประเมินใหผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฝายทะเบียนวัดผล

  กรณีที่นักเรียนไมผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหผูที่รับผิดชอบดําเนินการ

ปรับปรุงพัฒนา และประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

 ๕)  ฝายทะเบยีนและวดัผลประมวลผลตามเกณฑทีค่ณะกรรมการฯ กาํหนด สรุปผลการประเมนิ และ

บันทึกขอมูลลงใน ปพ.๑ แลวสงครูที่ปรึกษาหรือครูประจําชั้น

 ๖)  ครูที่ปรึกษาหรือครูประจําชั้นแจงผลการประเมินตอผูเรียนและผูเกี่ยวของ

 ๗) คณะกรรมการฯ นําขอมูลตาง ๆ มาพิจารณาวางแผนงานตอไป

  แนวทางการพฒันาและประเมนิท่ีนาํเสนอในตัวอยางแตละรปูแบบตอไปนี ้สถานศึกษาสามารถเลือก

นําไปใชไดตามความเหมาะสม

 ตัวอยางรูปแบบที่ ๑ กลุมสาระการเรียนรูและผูที่รับผิดชอบพัฒนาและประเมินทุกคุณลักษณะ

รูปแบบที่ ๑

 ภาษาไทย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 คณิตศาสตร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 วิทยาศาสตร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 สังคมศึกษาฯ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 สุขศึกษาฯ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 ศิลปะ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 การงานอาชีพฯ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 ภาษาตางประเทศ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 ชมรม/ชุมนุม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 โครงการ/กิจกรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ คร
ูผูส

อน
/ค
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ปลูกฝงผานกลุมสาระ

และกิจกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค
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 รปูแบบนีเ้หมาะสาํหรบัสถานศกึษาทีม่คีวามพรอมในดานทรัพยากรตาง ๆ  คอนขางสงูถงึสงูมาก และ

เหมาะสําหรับสถานศึกษาท่ีตองการเนนดานการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคสูความเปนเลิศ 

โดยมีนโยบายที่จะใหบุคลากรครูทุกคนไดมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคทุกขอ

ตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยมีคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 

เปนองคคณะบุคคลท่ีคอยชวยเหลือคณะครู ในกรณีที่พบวาผูเรียนบางคนมีปญหาท่ีซับซอนและไมสามารถ

จะพัฒนาดวยกระบวนการธรรมดาได จําเปนตองทํากรณีศึกษา คณะกรรมการชุดนี้จะทํางานรวมกับ

ครูประจําชั้น หรือครูที่ปรึกษา หรือครูทานอื่นที่สนใจทํากรณีศึกษารวมกัน นอกจากนี้ อาจนําสภานักเรียน

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคดวย โดยสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นของ

สภานักเรียนถึงวิธีการที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน

 สถานศึกษาท่ีมีความพรอมสูงสามารถเลือกใชรูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคที่

สอดแทรกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ทั้งในช่ัวโมงการเรียนของผูเรียน และการเชิญผูเรียนมาทํา

ความเขาใจเปนรายบุคคลหรือกลุมยอย เมือ่พบวาผูเรยีนคนใดคนหน่ึงหรอืกลุมเลก็ ๆ  มคีณุลกัษณะบางประการ

อยูในระดับที่ไมนาพึงพอใจ เปนการอบรมสั่งสอนในลักษณะกัลยาณมิตร แบบพอแมสอนลูกที่มีบรรยากาศของ

ความรักและหวงใย นอกจากนี้ สถานศึกษายังอาจจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน

เพิ่มเติม ในรูปของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หรือเปนกิจกรรมเสริมจุดเนนของสถานศึกษาก็ได เชน โครงการฟนฟู

ศีลธรรมโลกของชมรมพุทธศาสตรสากล โครงการเขาคายธรรมะ โครงการเรียนรูตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เปนตน โดยที่ทุกกิจกรรมไมวาจะเปนกิจกรรมการเรียนหรือกิจกรรมเสริม จะเนนการพัฒนาและ

ตรวจสอบคุณลักษณะอันพึงประสงคทุกขอตลอดเวลา ไมไดคํานึงวาจะสอดคลองกับมาตรฐานหรือตัวชี้วัด

ในบทเรียนหรือไม ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจมีเปาหมายวา ผูเรียนรอยละ ๙๐ ขึ้นไป จะตองมีคุณลักษณะอันพึงประสงค

อยูในระดับ “ดี” เปนอยางนอย 

 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจะแยกจากการประเมินของกลุมสาระการเรียนรู โดย

ดําเนินการดังนี้ 

  ๑.  คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาทําความเขาใจ

กับคณะครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา ครูที่ปรึกษา ครูผูดูแลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนถึงนโยบาย

ของสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยขอใหครูที่ปรึกษา ครูประจําสาระวิชา 

ครูผูรับผิดชอบโครงการตาง ๆ ไดใหความสนใจรวมกันพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนทุกขอ 

และรวมกาํหนดตัวชีว้ดัหรอืพฤตกิรรมบงชีห้รอืพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของแตละคุณลกัษณะตามทีค่ณะกรรมการ

พัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาไดวิเคราะหไว ใหเหมาะสมกับธรรมชาติ

ของวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน

  ๒.  กาํหนดเกณฑและคาํอธบิายระดบัคุณภาพ ใหสอดคลองกบัเกณฑการประเมินท่ีหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนด

  ๓.  กําหนดวิธีการและเครื่องมือการประเมินใหเหมาะสมกับตัวชี้วัด
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  ๔.  ดําเนินการประเมินผูเรียนอยางตอเนื่องและรายงานผลการประเมินเปนระยะ ๆ 

  ๕.  กําหนดระดับของพฤติกรรมบงชี้วา พฤติกรรมผูเรียนอยูในระดับ “เสี่ยง” กลาวคือ การพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดวยวิธีธรรมดา อาจจะไมสามารถทําใหผูเรียนบรรลุตามเกณฑได ครูที่ปรึกษา

หรือครูผูสอน รวมกับคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา ตองใช

กระบวนการวิจัยเขามาชวยในการแกปญหา โดยอาจทํากรณีศึกษา

  ๖.  เม่ือส้ินภาคเรียน/สิ้นป ครูผูสอนแตละคนสงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

ผูเรยีนทุกคนทีร่บัผดิชอบใหคณะกรรมการพฒันาและประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคของสถานศึกษา โดยมี

ครูวัดผลเปนเลขานุการ

  ๗. ครูวัดผลดําเนินการประมวลผลตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

 ๘. เสนอผูบริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ตัวอยางรูปแบบที่ ๒ กลุมสาระการเรียนรูและผูที่รับผิดชอบเลือกพัฒนาและประเมินเฉพาะ

คุณลักษณะที่เหมาะสม

รูปแบบที่ ๒

 ภาษาไทย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 คณิตศาสตร  ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 วิทยาศาสตร  ๒ ๓ ๔ ๕ ๖  ๘

 สังคมศึกษาฯ  ๒ ๓ ๔  ๖ ๗ ๘

 สุขศึกษาฯ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 ศิลปะ  ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 การงานอาชีพฯ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 ภาษาตางประเทศ  ๒ ๓ ๔  ๖  ๘

 ชมรม/ชุมนุม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 โครงการ/กิจกรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
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อนุมัติ

กระบวนการ
ปลูกฝงผานกลุมสาระ

และกิจกรรม

เลือกคุณลักษณะอันพึงประสงค
ที่สอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู/

ตัวชี้วัด

 เปนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับโรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง กลาวคือ มีจํานวนบุคลากรครูที่ครบ
ชั้นเรียน มีครูพิเศษบางแตไมมากนัก ครูคนหนึ่งอาจตองทํางานท้ังเปนผูสอนและทํางานสงเสริม รวมทั้ง

0675_57.indd   p590675_57.indd   p59 6/10/2558   9:21:406/10/2558   9:21:40



60 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวย สถานศึกษาประเภทดังกลาวสามารถเลือกใชรูปแบบการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงครูปแบบน้ี โดยการเลือกคุณลักษณะอันพึงประสงคเฉพาะขอท่ีมีเน้ือหาใกลเคียงกับ
มาตรฐานหรือตัวช้ีวัดในกลุมสาระน้ัน ๆ ที่ครูแตละคนรับผิดชอบ เพ่ือบูรณาการและจัดทําแผนการจัด
การเรยีนรู และแผนการพัฒนาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคในขอนัน้ ๆ  ดวยในคราวเดยีวกนั การประเมนิคณุลกัษณะ
อันพึงประสงคก็ดําเนินการรวมกับการประเมินตัวชี้วัดในแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยสถานศึกษาคาดหวังวา
เมื่อไดดําเนินการในภาพรวมแลว การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคจะครบทุกขอตามที่สถานศึกษากําหนด 
โดยดําเนินการดังนี้
  ๑. คณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา และครูผูสอน
รวมกันวิเคราะหมาตรฐาน/ตัวชี้วัดเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู และพิจารณาเลือกคุณลักษณะอันพึงประสงค
ที่สอดคลองกับธรรมชาติวิชาที่ครูแตละคนรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดวย 
  ๒. ครูผูสอนนําคุณลักษณะอันพึงประสงคที่คัดเลือกไวไปบูรณาการกับตัวช้ีวัดของกลุมสาระ
การเรียนรู ดําเนินการพัฒนาและประเมินรวมกัน
  ๓. ครูผูสอนสงผลการประเมินใหครูวัดผล เพื่อสรุปผลการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
และนําเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
  ตวัอยางรูปแบบท่ี ๓ ครปูระจําชัน้หรอืครปูระจําวชิาพฒันาและประเมนิ หรอืรวมพฒันาและประเมนิ

รูปแบบที่ ๓

 ภาษาไทย

 คณิตศาสตร 

 วิทยาศาสตร 

 สังคมศึกษาฯ 

 สุขศึกษาฯ

 ศิลปะ 

 การงานอาชีพฯ

 ภาษาตางประเทศ

 ชมรม/ชุมนุม

 โครงการ/กิจกรรม

คร
ูปร

ะจ
ําช

ั้นส
รุป

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พต
าม

สภ
าพ

จร
ิง

อนุมัติ

คุณลักษณะอันพึงประสงค

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

ครูประจําชั้นหรือ
ครูประจําวิชา
ประเมินหรือ

รวมประเมินนักเรียนทุกคน
ทุกคุณลักษณะ

ครูผูรับผิดชอบ

พัฒนาและประเมิน

กระบวนการ
ปลูกฝงผานกลุมสาระ

และกิจกรรม
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 61

 รูปแบบที่ ๓ เปนรูปแบบที่เหมาะสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น หรือครบชั้นพอดี แตครู
คนหนึ่งตองทํางานหลายหนาที่ อีกทั้งความพรอมของทรัพยากรดานอื่น ๆ มีนอย ดังนั้น การดําเนินการพัฒนา
และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ควรเปดโอกาสใหชุมชน อันไดแก พอแม ผูปกครอง 
ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน เขามามีสวนรวมในการประเมินดวย ซึ่งจะทําใหผลการประเมินมีความเท่ียงตรง
มากขึ้น
 การพัฒนาและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามรูปแบบน้ี ครูประจําช้ันและครูประจําวิชา
รวมกันพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนทุกคน ทุกขอ โดยดําเนินการดังนี้
  ๑. ครูประจําชั้นและ/หรือครูประจําวิชา ซึ่งรับผิดชอบการสอนมากกวาหนึ่งชั้นหรือหนึ่งกลุมสาระ
บูรณาการทุกกลุมสาระและคุณลักษณะอันพึงประสงคเขาดวยกัน รวมกันพัฒนาและประเมิน โดยอาจใช
การสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริง เปดโอกาสใหชุมชน ไดแก พอแม ผูปกครอง ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน 
รวมประเมินดวย ทั้งน้ี กรณีที่มีผูเรียนบางคนไมผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคขอใด ครูรวมกับ
ชุมชนดําเนินการพัฒนาจนกระทั่งทั้งสองฝายมีความเห็นตรงกันวาผูเรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑแลว จึงใหผาน
การประเมิน
 ๒. ครูประจําช้ันและ/หรือครูประจําวิชารวมกันสรุปผลการประเมนิตามเกณฑทีส่ถานศึกษากําหนด 
และนําเสนอผูบริหารสถานศึกษาเพื่ออนุมัติ
 การออกแบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
 เม่ือทําความเขาใจเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค เคร่ืองมือท่ีจะใชในการวัดและประเมิน และวิธี
การหาคณุภาพของเคร่ืองมอืแลว ครผููสอนสามารถออกแบบการวดัและประเมนิผลคณุลกัษณะอันพงึประสงคใน
ชั้นเรียนไดดังนี้
 ๑.  กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค/ตัวชี้วัด/พฤติกรรมบงชี้ที่จะประเมิน
 ๒. วิเคราะหพฤติกรรมสําคัญจากพฤติกรรมบงชี้ที่จะประเมิน
 ๓.  เลือกใชวิธีการ เครื่องมือใหเหมาะสมกับคุณลักษณะอันพึงประสงคที่จะประเมิน
 ๔.  กําหนดเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubrics)
 ดังตัวอยางการออกแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดานมีวินัยในตารางที่ ๓.๑
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62 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 63

 การสรางเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

 เคร่ืองมือวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคที่นิยมใชในสถานศึกษา เนื่องจากใชงาย

และสะดวก ไดแก แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรประมาณคา แบบวัด

สถานการณ แบบบันทึกพฤติกรรม และแบบรายงานตนเอง ครูผูสอนควรใชเคร่ืองมือและวิธีการ ตลอดจน

แหลงขอมูลและผูประเมินท่ีหลากหลาย เพ่ือใหขอมูลท่ีไดนาเชื่อถือ และเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับ

พฤติกรรมบงชี ้

 การสรางเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ควรคํานึงถึงการเขียนขอความหรือรายการ 

ที่จะวัดวามีความชัดเจน และเปนพฤติกรรม/รายการที่ครอบคลุมตัวชี้วัด โดยพิจารณาพฤติกรรมบงชี้ที่กําหนด

ไวแลวในคุณลักษณะอันพึงประสงค ถาเปนขอความที่แสดงพฤติกรรมสําคัญและยังไมสามารถประเมินได 

ครูผูสอนตองวิเคราะหเปนพฤติกรรมสําคัญยอย ๆ เชน คุณลักษณะการมีวินัย พฤติกรรมบงชี้มี ๑ ขอ คือ 

ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

 เมื่อพิจารณาจากตัวบงชี้จะพบวา บางพฤติกรรมไมสามารถดูรายละเอียดและประเมินได ดังนั้น 

จําเปนตองวิเคราะหพฤติกรรมดังกลาวใหเปนพฤติกรรมที่สังเกตและวัดได ดังนี้

 ๑) จัดเก็บสิ่งของเปนที่เปนทาง

 ๒) แตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน

 ๓) มีมารยาทในการเขาประชุม

 ๔) เขาแถวซื้ออาหารตามลําดับ

 ๕) ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว

 ๖) ทํากิจวัตรของตนตามเวลา

 ๗) ไปโรงเรียนทันเวลา

 ๘) เมื่อถึงชั่วโมงเรียน เขาเรียนตามเวลา

 ๙) ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด

 ๑๐) เขารวมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย

 เมือ่กาํหนดขอความหรอืรายการทีจ่ะวัดแลวกส็ามารถนาํไปไวในเครือ่งมือประเมนิได ดงัตารางที ่๓.๒ 

แสดงตัวอยางแบบสํารวจรายการพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตารางท่ี ๓.๓

แสดงตัวอยางแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และตารางท่ี ๓.๔ 

แสดงตัวอยางแบบมาตรประมาณคาเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอไปนี้
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64 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตารางที่ ๓.๒ แสดงตัวอยางแบบสํารวจรายการพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อประเมินคุณลักษณะ

  อันพึงประสงค

ขอ ๓ มีวินัย

ชื่อ-สกุล...................................................................ชั้น.............ภาคเรียนที่............ปการศึกษา.......................

คุณลักษณะอันพึงประสงค ขอ ๓ มีวินัย 

คําชี้แจง ใหกาเครื่องหมาย  ที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียน

....................... ๑.  จัดเก็บสิ่งของเปนที่เปนทาง

....................... ๒.  แตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน

....................... ๓.  มีมารยาทในการเขาประชุม

....................... ๔.  เขาแถวซื้ออาหารตามลําดับ

....................... ๕.  ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว

....................... ๖.  ทํากิจวัตรของตนตามเวลา

....................... ๗.  ไปโรงเรียนทันเวลา

....................... ๘.  เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเขาเรียนตามเวลา

....................... ๙.  ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด

....................... ๑๐. เขารวมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย

 ลงชื่อ......................................................ผูประเมิน

       (.....................................................)

สถานภาพของผูประเมิน   ตนเอง   เพื่อน  พอแม/ผูปกครอง 

    ครู

เกณฑการประเมิน  แสดงพฤติกรรม ๙ - ๑๐ พฤติกรรม  หมายถึง ดีเยี่ยม (๓)

  แสดงพฤติกรรม ๗ - ๘ พฤติกรรม  หมายถึง ดี (๒)

  แสดงพฤติกรรม ๕ - ๖ พฤติกรรม  หมายถึง ผาน (๑)

  แสดงพฤติกรรม ๑ - ๔ พฤติกรรม  หมายถึง ไมผาน (๐)

สรุปผลการประเมิน    ผาน  มีพฤติกรรม ๕ - ๑๐ ขอ

     ไมผาน  มีพฤติกรรมนอยกวา ๕ ขอ
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 65

ตารางที่ ๓.๓   แสดงตัวอยางแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ขอ ๓ มีวินัย

ชื่อ-สกุล...................................................................ชั้น.............ภาคเรียนที่............ปการศึกษา........................

คําชี้แจง  ใหพิจารณาพฤติกรรมตอไปนี้ แลวทําเครื่องหมาย  ในแตละครั้งเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรม

 ๑.  จัดเก็บสิ่งของเปนที่เปนทาง           

 ๒.  แตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน       

 ๓.  มีมารยาทในการเขาประชุม           

 ๔.  เขาแถวซื้ออาหารตามลําดับ           

 ๕.  ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว           

 ๖.  ทํากิจวัตรของตนตามเวลา           

 ๗.  ไปโรงเรียนทันเวลา           

 ๘.  เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเขาเรียนตามเวลา

 ๙.  ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด          

 ๑๐.  เขารวมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย         

                           รวมทั้งหมด 

        ครั้งที่สังเกต 
 รายการพฤติกรรม           รวม
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

 ลงชื่อ......................................................ผูประเมิน

       (.....................................................)

สถานภาพของผูประเมิน   ตนเอง   เพื่อน  พอแม/ผูปกครอง 

    ครู

เกณฑการประเมิน  แสดงพฤติกรรม ๙ - ๑๐ ครั้ง หมายถึง ดีเยี่ยม (๓)

  แสดงพฤติกรรม ๗ - ๘ ครั้ง  หมายถึง ดี (๒)

  แสดงพฤติกรรม ๕ - ๖ ครั้ง  หมายถึง ผาน (๑)

  แสดงพฤติกรรม ตํ่ากวา ๕ ครั้ง  หมายถึง ไมผาน (๐)

สรุปผลการประเมิน  หาคาเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมที่แสดงและเทียบกับเกณฑการประเมิน
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66 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตารางที่ ๓.๔  แสดงตัวอยางแบบมาตรประมาณคาเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ขอ ๓ มีวินัย

ชื่อ-สกุล......................................................................ชั้น.............ภาคเรียนที่............ปการศึกษา........................
คําชี้แจง  ใหพิจารณาพฤติกรรมตอไปนี้ แลวใหระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตามความเปนจริง
 ระดับคะแนน ๓  หมายถึง  ปฏิบัติเปนประจํา 
    ๒ หมายถึง  ปฏิบัติเปนบางครั้ง
    ๑  หมายถึง  ปฏิบัตินอย  
    ๐  หมายถึง  มีพฤติกรรมไมชัดเจน หรือไมมีหลักฐานที่นาเชื่อถือ

    คะแนน 
 รายการพฤติกรรม      
  ๓ ๒  ๑ ๐

 ลงชื่อ......................................................ผูประเมิน
       (.....................................................)

สถานภาพของผูประเมิน   ตนเอง   เพื่อน  พอแม/ผูปกครอง  ครู
เกณฑการประเมิน  คะแนน ๒.๕ - ๓ ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๓) 
  คะแนน ๑.๕ - ๒.๔ ระดับคุณภาพ  ดี (๒)
  คะแนน ๑ - ๑.๔ ระดับคุณภาพ  ผาน (๑) 
  คะแนน ๐ - ๐.๙  ระดับคุณภาพ  ไมผาน (๐)
สรุปผลการประเมิน     ดีเยี่ยม   ดี  ผาน        ไมผาน

 ๑.  จัดเก็บสิ่งของเปนที่เปนทาง           

 ๒.  แตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน       

 ๓.  มีมารยาทในการเขาประชุม           

 ๔.  เขาแถวซื้ออาหารตามลําดับ           

 ๕.  ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว           

 ๖.  ทํากิจวัตรของตนตามเวลา           

 ๗.  ไปโรงเรียนทันเวลา           

 ๘.  เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเขาเรียนตามเวลา  

 ๙.  ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด          

 ๑๐.  เขารวมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย         

                   รวมคะแนน

         คะแนนเฉลี่ย
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 67

 การสรางเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจะตองกําหนดเกณฑการประเมินใหชัดเจนเหมาะสม 

เพราะเกณฑการประเมินเปนแนวทางในการใหคะแนนท่ีประกอบดวยเกณฑดานตาง ๆ เพ่ือใชประเมินคาผล

การประพฤติปฏิบัติของผูเรียน เกณฑเหลาน้ี คือส่ิงสําคัญท่ีผูเรียนควรประพฤติจนกลายเปนลักษณะนิสัย 

เกณฑการประเมินมี ๒ ลักษณะ คือ

 ๑.  เกณฑการประเมินแบบภาพรวม (Holistic Rubrics) คือแนวทางการใหคะแนน โดยพิจารณา

จากภาพรวมการปฏิบัติ โดยจะมีคําอธิบายลักษณะของการปฏิบัติในแตละระดับไวอยางชัดเจน เชน มีวินัย

  ระดับ ๓ ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัวและโรงเรียน 

    ปฏิบัติกิจกรรม หรือทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จทันเวลาไดดวยตนเอง

  ระดับ ๒ ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัวและโรงเรียน 

    โดยตองมีการเตือนเปนบางครั้ง

  ระดับ ๑ ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัวและโรงเรียน 

    โดยตองมกีารเตือนเปนสวนใหญ

 ๒. เกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics) คือแนวทางการใหคะแนน 

โดยพจิารณาแตละสวนของการปฏบิตั ิซึง่แตละสวนจะตองกาํหนดคําอธบิายลกัษณะของการปฏิบตัใินสวนนัน้ ๆ

ไวอยางชัดเจน เชน มีวินัย

   คะแนน
 รายการประเมิน
  ๑ ๒ ๓

ปฏิบัติตามขอตกลง 
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว 
และโรงเรียน

การตรงตอเวลา

ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ 
ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน โดยมีการเตือน
เปนสวนใหญ

ปฏิบัติกิจกรรมหรือทํางานที่ไดรับ
มอบหมายเสร็จทันเวลาไดดวยตนเอง 
โดยตองมีการเตือนเปนสวนใหญ

ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ 
ระเบียบขอบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน โดยมีการเตือน
บางครั้ง

ปฏิบัติกิจกรรมหรือทํางานที่ไดรับ
มอบหมายเสร็จทันเวลาไดดวยตนเอง 
โดยมีการเตือนเปนบางครั้ง

ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ 
ระเบียบขอบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน โดยไมมีการเตือน

ปฏิบัติกิจกรรมหรือทํางานที่ไดรับ
มอบหมายเสร็จทันเวลาไดดวยตนเอง

สรุปผลการประเมิน ๕ - ๖  คะแนน  หมายถึง  ดีเยี่ยม

   ๓ - ๔  คะแนน  หมายถึง  ดี

   ๑ - ๒ คะแนน  หมายถึง  ผาน

 การสรุปผลการประเมิน

 การวัดและประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น มีความละเอียดออน เพราะเปนเรื่อง

ของการพัฒนาคุณลักษณะที่ตองการปลูกฝงใหเกิดในตัวผูเรียน การวัดและประเมินผลจึงตองคํานึงถึงผลที่
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68 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เกิดขึ้นในตัวผูเรียนเม่ือไดรับการพัฒนาเปนระยะ หรือเมื่อสิ้นปการศึกษา ดังนั้น เพื่อใหมีแนวทางการสรุปผล

การประเมินท่ีชดัเจน เปนธรรมสาํหรบัผูเรียน จงึขอเสนอแนวทางการกําหนดเกณฑพจิารณาสรุปผลการประเมนิ

ในแตละขั้นตอน ดังนี้

 ๑. เกณฑพิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงคแตละคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๑ รักชาติ ศาสน กษัตริย

 ตัวชี้วัด ๑.๑  เปนพลเมืองดีของชาติ

   ๑.๒  ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย

   ๑.๓  ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

   ๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๒ ซื่อสัตยสุจริต

 ตัวชี้วัด ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ

   ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ

 ระดับ เกณฑการพิจารณา

 ดีเยี่ยม (๓) ๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๓ - ๔ ตัวชี้วัด และไมมีตัวชี้วัดใดไดผลการประเมิน
ตํ่ากวาระดับดี 

  ๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑ - ๒ ตัวชี้วัด และไมมีตัวชี้วัดใดไดผลการประเมิน
ตํ่ากวาระดับดี หรือ

 
ดี (๒)

 ๒.  ไดผลการประเมินระดับดีทุกตวัชี้วัด หรือ
  ๓.  ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๓ ตัวชี้วัด และระดับผาน จํานวน ๑ ตัวชี้วัด

  ๑.  ไดผลการประเมินระดับผาน ทุกตัวชี้วัด หรือ
 ผาน (๑) ๒.  ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑ - ๒ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่เหลือ

ไดผลการประเมินระดับผาน 

 ไมผาน (๐) ไดผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป

 ระดับ เกณฑการพิจารณา

 ดีเยี่ยม (๓) ๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด 

 
ดี (๒)

 ๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับดี จํานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
  ๒.  ไดผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด 

 
ผาน (๑)

 ๑.  ไดผลการประเมินระดับผานทุกตัวชี้วัด หรอื
  ๒.  ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับผาน จํานวน ๑ ตัวชี้วัด 

 ไมผาน (๐) ไดผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป

0675_57.indd   p680675_57.indd   p68 6/10/2558   9:21:426/10/2558   9:21:42



แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 69

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๓ มีวินัย

 ตัวชี้วัด ๓.๑  ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม

 ระดับ เกณฑการพิจารณา

 ดีเยี่ยม (๓) ไดผลการประเมินตัวชี้วัด ระดับดีเยี่ยม 

 ดี (๒) ไดผลการประเมินตัวชี้วัด ระดับดี 

 ผาน (๑) ไดผลการประเมินตัวชี้วัด ระดับผาน 

 ไมผาน (๐) ไดผลการประเมินตัวชี้วัด ระดับไมผาน

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๔ ใฝเรียนรู

 ตัวชี้วัด ๔.๑  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรม

   ๔.๒  แสวงหาความรูจากแหลงเรยีนรูตาง ๆ  ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนดวยการเลือก

    ใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรู สามารถนําไปใช

    ในชีวิตประจําวันได

 ระดับ เกณฑการพิจารณา

 ดีเยี่ยม (๓) ๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด 

 
ดี (๒)

 ๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับดี จํานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
  ๒.  ไดผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด 

 
ผาน (๑)

 ๑.  ไดผลการประเมินระดับผานทุกตัวชี้วัด หรอื
  ๒.  ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับผาน จํานวน ๑ ตัวชี้วัด

 ไมผาน (๐) ไดผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๕ อยูอยางพอเพียง

 ตัวชี้วัด ๕.๑  ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

   ๕.๒  มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 ระดับ เกณฑการพิจารณา

 ดีเยี่ยม (๓) ๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด 

 
ดี (๒)

 ๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับดี จํานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
  ๒.  ไดผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด

 
ผาน (๑)

 ๑.  ไดผลการประเมินระดับผานทุกตัวชี้วัด หรือ
  ๒.  ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับผาน จํานวน ๑ ตัวชี้วัด

 ไมผาน (๐) ไดผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป
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คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๖ มุงมั่นในการทํางาน

 ตัวชี้วัด ๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาที่การงาน

   ๖.๒  ทํางานดวยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย

 ระดับ เกณฑการพิจารณา

 ดีเยี่ยม (๓) ๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด 

 
ดี (๒)

 ๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับดี จํานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
  ๒.  ไดผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด 

 
ผาน (๑)

 ๑.  ไดผลการประเมินระดับผานทุกตัวชี้วัด หรอื
  ๒.  ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับผาน จํานวน ๑ ตัวชี้วัด

 ไมผาน (๐) ไดผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๗ รักความเปนไทย

 ตัวชี้วัด ๗.๑ ภาคภมูใิจในขนบธรรมเนยีมประเพณี ศลิปะ วฒันธรรมไทย และมคีวามกตญักูตเวที

   ๗.๒ เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม

    ๗.๓ อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย

 ระดับ เกณฑการพิจารณา

 ดีเยี่ยม (๓) ๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๒ - ๓ ตัวชี้วัด และไมมีตัวชี้วัดใดไดผลการประเมิน
ตํ่ากวาระดับดี

  ๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับดี จํานวน ๒ ตัวชี้วัด หรือ 
 ดี (๒) ๒.  ไดผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด หรือ
  ๓.  ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๒ ตัวชี้วัด และระดับผาน จํานวน ๑ ตัวชี้วัด

 
ผาน (๑)

 ๑.  ไดผลการประเมินระดับผานทุกตัวชี้วัด หรือ
  ๒.  ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับผาน จํานวน ๒ ตัวชี้วัด

 ไมผาน (๐) ไดผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป
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 ๒.   เกณฑพจิารณาสรปุผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงคแตละคณุลักษณะของผูเรียน

จากคณะกรรมการ 

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอที่ ๘ มีจิตสาธารณะ

 ตัวชี้วัด ๘.๑  ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและพึงพอใจ

   ๘.๒  เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม

 ระดับ เกณฑการพิจารณา

 ดีเยี่ยม (๓) ๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด 

 
ดี (๒)

 ๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับดี จํานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
  ๒.  ไดผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด 

 
ผาน (๑)

 ๑.  ไดผลการประเมินระดับผานทุกตัวชี้วัด หรอื
  ๒.  ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับผาน จํานวน ๑ ตัวชี้วัด

 ไมผาน (๐) ไดผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป

 ระดับ เกณฑการพิจารณา

 
ดีเยี่ยม (๓)

 ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยมมากกวาหรือเทากับรอยละ ๖๐ ของจํานวนผูประเมิน และ
  ไมมีผลการประเมินตํ่ากวาระดับดี 

  ๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยมนอยกวารอยละ ๖๐ ของจํานวนผูประเมิน และ
ไมมีผลการประเมินตํ่ากวาระดับดี หรือ

 
ดี (๒)

 ๒.  ไดผลการประเมินระดับดีขึ้นไปมากกวาหรือเทากับรอยละ ๖๐ ของจํานวนผูประเมนิ และ
มีผลการประเมินสวนที่เหลืออยูในระดับผาน 

 
ผาน (๑)

 ๑.  ไดผลการประเมินระดับผานมากกวารอยละ ๖๐ ของจํานวนผูประเมิน และไมมีผลการประเมิน
ตํ่ากวาระดับผาน

 ไมผาน (๐) มีผลการประเมินระดับไมผาน จากผูประเมินตั้งแต ๑ คนขึ้นไป
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 ๓. เกณฑพจิารณาสรปุผลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค รายป/รายภาค ของผูเรยีน

รายบุคคล

 ระดับ เกณฑการพิจารณา

 
ดีเยี่ยม (๓)

 ๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับดี 

  ๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑ - ๔ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับดี หรือ 

 ดี (๒) ๒.  ไดผลการประเมินระดับดี ทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ
  ๓.  ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๕ - ๗ คุณลักษณะ และมีบางคุณลักษณะ

ไดผลการประเมินระดับผาน 

  ๑.  ไดผลการประเมินระดับผาน ทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ
 ผาน (๑) ๒.  ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑ - ๔ คุณลักษณะ และคุณลักษณะที่เหลือ

ไดผลการประเมินระดับผาน 

 ไมผาน (๐) ไดผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต ๑ คุณลักษณะขี้นไป

 ๔. เกณฑพจิารณาสรปุผลการประเมินรวมทุกคณุลกัษณะอันพงึประสงคแตละระดับการศึกษา

 ระดับ เกณฑการพิจารณา

 
ดีเยี่ยม (๓)

 ๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับดี 

  ๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑ - ๔ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับดี หรือ

 ดี (๒) ๒.  ไดผลการประเมินระดับดี ทั้ง ๘ คณุลักษณะ หรือ
  ๓.  ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๕ - ๗ คุณลักษณะ และมีบางคุณลักษณะ

ไดผลการประเมินระดับผาน 

  ๑.  ไดผลการประเมินระดับผาน ทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ
 ผาน (๑) ๒.  ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑ - ๔ คุณลักษณะ และคุณลักษณะที่เหลือ

ไดผลการประเมินระดับผาน

 ไมผาน (๐) ไดผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต ๑ คุณลักษณะขึ้นไป
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 กรณีทีผู่เรยีนไมผานเกณฑคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ใหผูทีร่บัผดิชอบดาํเนินการปรบัปรุง พฒันา 

และประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

 การรายงานผล 

 การรายงานมุงเนนใหเหน็พฒันาการของผูเรยีนเปนรายคณุลกัษณะ ในการนีไ้ดจดัทาํเอกสารแนวทาง

การพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ขึ้น ซึ่งสถานศึกษาสามารถใชศึกษาและอางอิง เอกสารดังกลาวไดนําเสนอแบบการบันทึก

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคไวหลายรูปแบบท่ีเนนดูพัฒนาการความกาวหนา ในที่นี้จักไดนําเสนอ

ตัวอยางแบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้

 ๑.  นําผลการประเมินที่สรุปจากคณะกรรมการประเมินมาบันทึกลงในแตละภาคเรียนของแตละ

ปการศึกษา

 ๒.  ในชองสรุปของแตละปการศึกษา ใหนําผลการประเมินที่แสดงพัฒนาการสุดทายนั่นคือ ผลจาก

ภาคเรียนที่ ๒ บันทึกลงในชองสรุปของปการศึกษานั้น ๆ 

 ๓.  เม่ือเสร็จส้ินการบันทึกในแตละปการศึกษา ใหนําผลในชองสรุปไปบันทึกลงในแบบบันทึก

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค (แบบท่ี ๓.๑ - ๓.๓) ของแตละระดับช้ัน คือ ระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ๔. การพจิารณาตดัสนิผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค (แบบที ่๓.๑ - ๓.๓) ของแตละระดบั

การศึกษา เชน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแนวดําเนินการ 

ดังนี้

  ๔.๑ คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคพิจารณาผลการตัดสินในแตละช้ันป 

ถาผลการประเมินในปสุดทายไดระดับใดใหถือวาผูเรียนไดคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับน้ัน เชน เด็กชายดี 

มีคุณธรรม ไดรับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ไดระดับดีเยี่ยม การสรุปผล

ในระดับประถมศึกษาถือวาไดระดับดีเยี่ยม

  ๔.๒ ถามีกรณีที่ผลการประเมินในปกอน ๆ ไดระดับดี หรือดีเยี่ยม แตปสุดทายของระดับ

การศกึษาไดระดบัผาน/หรอืไมผาน ใหคณะกรรมการประเมนิคณุลกัษณะใชดลุยพนิจิอยางรอบคอบและเปนไป

ตามสภาพจริง โดยนําขอมูลจากประวัติที่ผานมาประกอบการพิจารณาวาจะใหระดับใด 

 ๕.  นําผลการประเมินปสุดทายของแตละระดับการศึกษาไปบันทึกลงใน ปพ.๑
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74 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

(แบบที่ ๓.๑)

แบบบันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค

ระดับประถมศึกษา ปการศึกษา.................................ถึง ปการศึกษา.................................
ชื่อนักเรียน...........................................................ชั้น........................โรงเรียน.................................................

  ระดับ  สรุป
 คุณลักษณะอันพึงประสงค  ความกาวหนาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
  คุณภาพ  ระดับคุณภาพ

๑.  รักชาติ ศาสน กษัตริย

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๒. ซื่อสัตยสุจริต

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๓. มีวินัย

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๔. ใฝเรียนรู

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๕. อยูอยางพอเพียง

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๖.  มุงมั่นในการทํางาน

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๗. รักความเปนไทย

  ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๘.  มีจิตสาธารณะ

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

 ภาคเรียนที่ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒  

 

สรุปผลการประเมินรายป

 (   ) ดีเยี่ยม (   ) ดีเยี่ยม (   ) ดีเยี่ยม (   ) ดีเยี่ยม (   ) ดีเยี่ยม (   ) ดีเยี่ยม  
  (   ) ดี (   ) ดี (   ) ดี (   ) ดี (   ) ดี (   ) ดี  
  (   ) ผาน (   ) ผาน (   ) ผาน (   ) ผาน (   ) ผาน (   ) ผาน  
  (   ) ไมผาน (   ) ไมผาน (   ) ไมผาน (   ) ไมผาน (   ) ไมผาน (   ) ไมผาน  

 ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับประถมศึกษา

    (   ) ดีเยี่ยม (   ) ดี (   ) ผาน (   ) ไมผาน

  (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการผูประเมิน
   (..............................................................)
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 75

(แบบที่ ๓.๒)

แบบบันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา.................................ถึง ปการศึกษา.................................
ชื่อนักเรียน...........................................................ชั้น........................โรงเรียน.................................................

  ระดับ  สรุป
 คุณลักษณะอันพึงประสงค  ความกาวหนาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
  คุณภาพ  ระดับคุณภาพ

๑.  รักชาติ ศาสน กษัตริย

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๒. ซื่อสัตยสุจริต

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๓. มีวินัย

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๔. ใฝเรียนรู

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๕. อยูอยางพอเพียง

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๖.  มุงมั่นในการทํางาน

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๗. รักความเปนไทย

  ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๘.  มีจิตสาธารณะ

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

 ภาคเรียนที่ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒  

 
สรุปผลการประเมินรายป

 (   ) ดีเยี่ยม (   ) ดี (   ) ดีเยี่ยม (   ) ดี (   ) ดีเยี่ยม (   ) ดี   

  (   ) ผาน (   ) ไมผาน (   ) ผาน (   ) ไมผาน (   ) ผาน (   ) ไมผาน

 ชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๑ มัธยมศึกษาปที่ ๒ มัธยมศึกษาปที่ ๓

  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

    (   ) ดีเยี่ยม (   ) ดี (   ) ผาน (   ) ไมผาน

  (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการผูประเมิน
   (..............................................................)
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76 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

(แบบที่ ๓.๓)

แบบบันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา.................................ถึง ปการศึกษา.................................
ชื่อนักเรียน...........................................................ชั้น........................โรงเรียน.................................................

  ระดับ  สรุป
 คุณลักษณะอันพึงประสงค  ความกาวหนาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
  คุณภาพ  ระดับคุณภาพ

๑.  รักชาติ ศาสน กษัตริย

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๒. ซื่อสัตยสุจริต

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๓. มีวินัย

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๔. ใฝเรียนรู

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๕. อยูอยางพอเพียง

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๖.  มุงมั่นในการทํางาน

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๗. รักความเปนไทย

  ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

๘.  มีจิตสาธารณะ

 ๓ (   )  ดีเยี่ยม
  ๒ (   )  ดี
  ๑ (   )  ผาน
  ๐ (   )  ไมผาน

 ภาคเรียนที่ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒  

 
สรุปผลการประเมินรายป

 (   ) ดีเยี่ยม (   ) ดี (   ) ดีเยี่ยม (   ) ดี (   ) ดีเยี่ยม (   ) ดี   

  (   ) ผาน (   ) ไมผาน (   ) ผาน (   ) ไมผาน (   ) ผาน (   ) ไมผาน

 ชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๔ มัธยมศึกษาปที่ ๕ มัธยมศึกษาปที่ ๖

  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

    (   ) ดีเยี่ยม (   ) ดี (   ) ผาน (   ) ไมผาน

––  (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการผูประเมิน
   (..............................................................)
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 77

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 นิยาม

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกระดับช้ัน เพ่ือสงเสริมพัฒนา

ความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจ ใหเต็มศักยภาพ โดยมุงเนนการพัฒนาองครวมของ

ความเปนมนษุยทัง้ดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม สรางเยาวชนของชาตใิหเปนผูมศีลีธรรมจรยิธรรม 

มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม และสามารถบริหารจัดการตนเองได

 แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

  สถานศึกษาควรดําเนินการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังนี้

  ๑.  กําหนดวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม โดยมุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

ความถนัด ความสนใจ วุฒิภาวะของผูเรียน สอดคลองกับลักษณะของกิจกรรมนั้น ๆ 

  ๒.  กําหนดเวลาใหสอดคลองกับโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาและเหมาะสมกับลักษณะของ

กิจกรรม ทั้งน้ี เวลาเรียนสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปละ ๑๒๐ ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ ๔ - ๖ จํานวน ๓๖๐ ชั่วโมง เปนเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อ

สังคมและสาธารณประโยชน

  ๓.  ออกแบบแผนการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

  ๔.  จัดกิจกรรมการพัฒนาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคอยางหลากหลาย นาสนใจ โดยเนนเวลา

การเขารวมกิจกรรม พฤติกรรมการปฏิบตัิ และผลงาน/ชิ้นงาน

 สถานศึกษาตองสงเสริมการพัฒนาความสามารถของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวยกิจกรรม ๓ ลักษณะ ดังนี้

 ๑. กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม 

สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน

ไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษา

แกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน เชน กิจกรรมการรูจัก เขาใจ และเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 

กจิกรรมการปรบัตวัและดํารงชวีติ กจิกรรมแสวงหาและใชขอมลูสารสนเทศ กจิกรรมการตัดสนิใจและแกปญหา 

เปนตน

 ๒.  กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําผูตามท่ีดี 

ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือ

แบงปนกัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ

ผูเรียน ใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน

และปรับปรงุการทํางาน เนนการทํางานรวมกนัเปนกลุมตามความเหมาะสม และสอดคลองกบัวฒุภิาวะของผูเรยีน

บริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น กิจกรรมนักเรียน ประกอบดวย
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78 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

  ๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 

เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน 

การรูจักแกปญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน การประนีประนอม 

เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเจริญเติบโตเปนผูใหญที่มีความสมบูรณพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 

และสติปญญา เปนตน

  ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยเนนใหผูเรียนปฏบิตัดิวยตนเอง ตัง้แตการศกึษาวเิคราะห วางแผน 

ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม กิจกรรมสําคัญในการพัฒนา 

ไดแก ชมุนุมหรือชมรมตาง ๆ  ทีส่ถานศกึษากาํหนดขึน้ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒภิาวะของผูเรียน 

และบริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น

 ๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปน

ประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ 

ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม 

เปนตน

  การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน สามารถนําไปสอดแทรกหรือบูรณาการ

ในกลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 

ไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ี การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ใหผูเรียนรายงานแสดงการ

เขารวมกิจกรรมและมีผูรับรองผลการเขารวมกิจกรรมดวย โดยสถานศึกษาจัดเวลาเรียนใหผูเรียน ดังนี้  

  ระดับประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖ รวม ๖ ป จํานวน ๖๐ ชั่วโมง

  ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ รวม ๓ ป จํานวน ๔๕ ชั่วโมง

  ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖ รวม ๓ ป จํานวน ๖๐ ชั่วโมง

  ตัวอยาง รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

รูปแบบที่ ๑
จัดทําโครงการที่ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนปกติ
ซึ่งเปนกิจกรรมที่อยูในลักษณะเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

จัดทําเปนกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วันสําคัญ
ทางราชการหรือกิจกรรมที่นํานักเรียนออกทําประโยชนรวมกับชุมชน 
หนวยงานราชการ หรือองคกรอื่น ๆ

จัดใหผูเรียนทํากิจกรรมตามความตองการ โดยมีครูเปนที่ปรึกษา
กิจกรรม เชน รวมกลุมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม พัฒนาชุมชน/ทองถิ่น 
เปนตน

รูปแบบที่ ๒

รูปแบบที่ ๓
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 79

 สถานศึกษาสามารถเลือกจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 แผนภูมิการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนเง่ือนไขสําคัญประการหนึ่งสําหรับการเลื่อนช้ัน

และการจบระดบัการศึกษา ผูเรยีนตองมีเวลาเขารวมและปฏบิตักิจิกรรมพฒันาผูเรยีน ตลอดจนผานการประเมนิ

ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด โดยแนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีรายละเอียด ดังแผนภาพ

ที่ ๓.๔

 แนวดําเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

  หลักการประเมิน

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

เปนกระบวนการประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย และ

ประเมินตามสภาพจริง โดย

แผนภาพที่ ๓.๔ แสดงขั้นตอนการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เวลาการเขารวมกิจกรรม

การปฏิบัติกิจกรรม

ผลงาน/ชิ้นงาน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เกณฑการประเมิน

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี/
ผูบําเพ็ญฯ/รด.

ชุมนุม
ชมรม

ประเมิน

ไมผาน

ซอมเสริม

ผาน

สงผลการประเมิน

ไมเปนไปตามเกณฑ ตามเกณฑ
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80 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

  -  ใหผูเรียนไดคนหาศักยภาพของตนเอง การทํางานกลุม ทกัษะการอยูรวมกนัและการมจีติสาธารณะ
  -  ทุกฝายมีสวนรวมในการประเมิน เชน ครู ผูปกครอง เพื่อนนักเรียน
  -  สถานศึกษามีการประเมินผลเปนระยะ ๆ เพื่อรวบรวมขอมูลและพัฒนาอยางตอเนื่อง
  แนวทางการประเมิน
 สถานศึกษาควรมีแนวทางในการดําเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ชัดเจน
 ๑. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
  ๑.๑ ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
  ๑.๒  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผูเรียน
ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดดวยวิธีการที่หลากหลาย และใชการประเมินตามสภาพจริง
  ๑.๓ ผูเรียนท่ีมีเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผูเรียน
ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด เปนผูผานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไปบันทึกในระเบียน
แสดงผลการเรียน 
  ๑.๔ ผูเรียนท่ีมผีลการประเมนิไมผานตามเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม หรือเกณฑการปฏบิตัิ
กิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผูเรียนหรือทั้งสองเกณฑ ถือวาไมผานการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ผูสอนตองดําเนินการซอมเสริมและประเมินจนผาน ทั้งน้ี ควรดําเนินการใหเสร็จส้ินในปการศึกษานั้น ยกเวน
มีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา
  ๒.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อการตัดสิน
   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนการประเมินการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนรายป/
รายภาค เพื่อสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือเล่ือนช้ันและประมวลผลรวมในปสุดทาย
เพื่อการจบแตละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการดังกลาวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
   ๒.๑ กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
ผูเรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา
   ๒.๒ ผูรับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคล
ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด เกณฑการจบแตละระดับการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนดน้ัน ผูเรยีนจะตองผาน
กิจกรรม ๓ กิจกรรมสําคัญ ดังนี้
   ๑)  กิจกรรมแนะแนว 
   ๒)  กิจกรรมนักเรียน ไดแก (๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน 
และนักศึกษาวิชาทหาร (๒) กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
   ๓)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
   ๒.๓  นาํเสนอผลการประเมินตอคณะอนกุรรมการกลุมสาระการเรยีนรูและกิจกรรมพฒันาผูเรียน
เพื่อใหความเห็นชอบ
  ๒.๔  เสนอผูบรหิารสถานศึกษา พจิารณาอนมุตัผิลการประเมินกจิกรรมพฒันาผูเรยีนผานเกณฑ
การจบแตละระดับการศึกษา
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 81

 เกณฑการตัดสิน

 ผูเรียนจะตองไดรับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด 

โดยกําหนดเกณฑในการประเมินอยางเหมาะสม ดังนี้

 ๑. กําหนดคุณภาพหรือเกณฑในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนด

ไว ๒ ระดับ คือ ผาน (ผ) และไมผาน (มผ)

 ๒. กําหนดประเด็นการประเมินใหสอดคลองตามวัตถุประสงคในแตละกิจกรรมและกําหนดเกณฑ

การผานการประเมิน ดังนี้

  ๒.๑ เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 

    ผาน  หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ ปฏิบัติกิจกรรม และ

       มีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

    ไมผาน  หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมไมครบตามเกณฑ ไมผานการปฏิบัติกิจกรรม 

       หรอืมผีลงานชิน้งาน/คณุลกัษณะไมเปนไปตามเกณฑทีส่ถานศกึษา

       กําหนด 

   ๒.๒  เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายป/รายภาค

    ผาน   หมายถึง  ผูเรียนมีผลการประเมนิระดับ “ผ” ในกิจกรรมสําคัญท้ัง ๓ กจิกรรม 

       คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคม

       และสาธารณประโยชน

   ไมผาน  หมายถึง  ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “มผ” ในกิจกรรมสําคัญกิจกรรมใด

       กิจกรรมหนึ่งจาก ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม

       นักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

   ๒.๓ เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อจบระดับการศึกษา

    ผาน   หมายถึง  ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ” ทุกชั้นปในระดับการศึกษานั้น

    ไมผาน  หมายถึง  ผูเรยีนมีผลการประเมินระดับ “มผ” บางช้ันปในระดบัการศกึษาน้ัน

 แนวทางการแกไขนักเรียนกรณีไมผานเกณฑ

  กรณีที่ผูเรียนไมผานกิจกรรม ใหเปนหนาที่ของครูหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่จะตองซอมเสริม 

โดยใหผูเรียนดาํเนนิกิจกรรมจนครบตามเวลาทีข่าดหรือปฏบิตักิจิกรรมใหบรรลุตามวตัถุประสงคของกิจกรรมนัน้ 

แลวจึงประเมนิใหผานกิจกรรม เพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเวน มเีหตุสดุวิสยัใหรายงานผูบริหาร

สถานศึกษาทราบ เพื่อดาํเนินการชวยเหลือผูเรียนอยางเหมาะสมเปนรายกรณีไป
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82 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ขอเสนอแนะ 

 การประเมินผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น จะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้

  ๑.  เวลาการเขารวมกจิกรรมของผูเรยีนตามเกณฑทีส่ถานศกึษากาํหนด สถานศกึษาควรกาํหนดเวลา

ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนแตละกิจกรรม สําหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนผูเรียน

ตองปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสรางเวลาเรียน

  ๒. ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด โดยอาจจัดใหผูเรียนแสดงผลงาน แฟมสะสมงาน หรือจัดนิทรรศการ

  ๓. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไมเพียงพอ หรือไมสามารถจัดกิจกรรม

ไดอยางหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ หรือสอดแทรกในกิจกรรมหรือโครงการ

ตาง ๆ เชน กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน ซึ่งสถานศึกษาสามารถ

ประเมินผลการเขารวมกิจกรรมดังกลาว และนํามาเปนสวนหนึ่งในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนได

  ๔. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควรมีองคประกอบในการดําเนินการ ดังนี้

   ๔.๑ มีครูที่ปรึกษา/และแผนการดําเนินกิจกรรม

   ๔.๒ มีหลักฐาน/ภาพถาย/แฟมสะสมงาน

   ๔.๓ มีผูรับรองผลการเขารวมกิจกรรม

   ๔.๔ มีรายงานแสดงการเขารวมกิจกรรม
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ภารกิจของผูสอน

ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู

๔. 
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84 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

บรรยากาศในชั้นเรียน : แนวคิดที่ตองเปลี่ยนแปลง

 หากประสงคใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่คงทน เรียนรูดวยความเขาใจอยางถองแท สามารถอธิบาย 

ตีความ นําความรูไปใชได มีมุมมองท่ีถูกตอง มีความเขาใจผูอื่น ตลอดจนเขาใจและรูจักตัวเอง การจัด

การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลจะตองมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะสําเร็จไดบรรยากาศในชั้นเรียน

จะตองเปลี่ยนแปลงจาก

กระบวนทัศนใหมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 การสรางบรรยากาศหองเรียนท่ีมกีารเรียนรูเปนหัวใจ และมีการวัดและประเมนิผลเพ่ือการปรับปรุง

คุณภาพการสอนและการเรียนรูเปนเปาหมายหลัก ตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดสําคัญ ดังนี้

 ๑.  มีความเช่ือม่ันวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีหลักสูตร

กําหนดได ผูเรียนทั้งที่มีผลการเรียนดีและผลการเรียนออนไดรับความเอาใจใสเทาเทียมกัน

 ๒.  ยึดหลักการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเปนผูขับเคลื่อนการเรียนรูและไดแสดงออก

ถึงความรับผิดชอบตอความสําเร็จในการเรียนรูของตนและเพ่ือนรวมหอง มิใชผูสอนเปนผูขับเคลื่อน

การสอนโดยไมแนใจวาผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม 

 ๓.  การสอบและการใหคะแนนเปนเพียงแนวปฏิบัติหนึ่งของการวัดและประเมินผลการเรียนรู

ในชั้นเรียน ผูสอนและผูเรียนตองมีแนวคิดรวมกันวา การวัดและประเมินผลเปนเครื่องมือในการคนหา

หลักฐานรองรอยของการเรียนรู โดยมีเปาหมายเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู มากกวา

การเปนเครื่องมือเพื่อจัดลําดับและเปรียบเทียบผูเรียน

หองเรียนที่ยึดการเปรียบเทียบ

ผลการเรียนเปนหลัก โดยเปาหมาย

ของการวัดและประเมินผล คือ

การสอบใหคะแนน

หองเรียนที่มีการเรียนรูเปนหัวใจ

โดยเปาหมายหลักของการวัด

และประเมินผล คือ การปรับปรุง

คุณภาพการสอนและการเรียนรู
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 85

 ความหมายและความสําคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรูในชั้นเรียน

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กาํหนดระดบัของการดาํเนนิงานไวเปน ๔ ระดบั คอื การวัดและประเมินระดับช้ันเรยีน การวัดและประเมินระดับ

สถานศึกษา การวดัและประเมินระดบัเขตพ้ืนท่ีการศกึษา การวดัและประเมินระดบัชาต ิระดับท่ีมคีวามเก่ียวของ

กับผูสอนมากที่สุด และเปนหัวใจของการวัดและประเมินผลการเรียนรูผูเรียน คือ การวัดและประเมินผลระดับ

ชั้นเรียน 

 คําศัพทที่ใชในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในชั้นเรียนมีความหมายแตกตางกัน แตบางคนนํามา

ใชในความหมายเดียวกัน ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันจึงใหนิยามคําศัพทตาง ๆ ไวดังนี้

 การวัด (Measurement) หมายถึง การกําหนดตัวเลขใหกับวัตถุ ส่ิงของ เหตุการณ ปรากฏการณ 

หรือพฤติกรรมตาง ๆ ของผูเรียน การจะไดมาซึ่งตัวเลขนั้น อาจตองใชเครื่องมือวัด เพื่อใหไดตัวเลขที่สามารถ

แทนคุณลักษณะตาง ๆ ที่ตองการวัด เชน ไมบรรทัดวัดความกวางของหนังสือได ๓.๕ นิ้ว ใชเคร่ืองชั่งวัด

นํ้าหนักของเนื้อหมูได ๐.๕ กิโลกรัม ใชแบบทดสอบวัดความรอบรูในวิชาภาษาไทยของเด็กชายแดงได ๔๒ 

คะแนน เปนตน

 การประเมิน (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บขอมูล ตีความ บันทึก และใชขอมูลเกี่ยวกับ

คําตอบของผูเรียน ที่ทําในภาระงาน/ชิ้นงาน วาผูเรียนรูอะไร สามารถทําอะไรได และจะทําตอไปอยางไร 

ดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย

 การประเมินคา/การตัดสิน (Evaluation) หมายถึง การนาํเอาขอมลูตาง ๆ  ทีไ่ดจากการวัดหลาย ๆ  อยาง

มาเปนขอมูลในการตัดสินผลการเรียน โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ (Criteria) ที่สถานศึกษากําหนด 

เพือ่ประเมนิการเรยีนรูของผูเรยีนวาผูเรยีนมีความเกงหรือออนเพยีงใด บรรลเุปาหมายท่ีตองการมากนอยเพยีงใด

ซึ่งคือการสรุปผลการเรียนนั่นเอง 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูในชั้นเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง กระบวนการ

เก็บรวบรวม วิเคราะห ตีความ บันทึกขอมูลที่ไดจากการวัดและประเมินทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

โดยการดําเนินการดงักลาวเกดิข้ึนตลอดระยะเวลาของการจดัการเรยีนการสอน นบัต้ังแตกอนการเรยีนการสอน 

ระหวางการเรียนการสอน และหลังการเรียนการสอน โดยใชเครื่องมือที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

มีความสอดคลองและเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ตองการวัด นําผลที่ไดมาตีคาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด

ในตัวชี้วัดของมาตรฐานสาระการเรียนรูของหลักสูตร ขอมูลที่ไดนี้นําไปใชในการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ

ความกาวหนา จดุเดน จดุทีต่องปรับปรุงใหแกผูเรยีน การตัดสนิผลการเรยีนรูรวบยอดในเรือ่ง หรอืหนวยการเรยีนรู

หรือในรายวิชา และการวางแผน ออกแบบการจัดการเรียนการสอนของครู

 โดยผลท่ีไดจากการวัดและประเมินผลการเรียนรูในชั้นเรียนจะเปนขอมูลสะทอนใหผูสอนทราบถึง

ผลการจัดการเรียนการสอนของตนและพัฒนาการของผูเรียน ดังน้ัน ขอมูลท่ีเกิดจากการวัดและประเมินท่ีมี

คณุภาพเทาน้ันจึงจะสามารถนาํไปใชไดอยางเปนประโยชน ตรงตามเปาหมาย และคุมคาตอการปฏบิตังิาน ผูสอน
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86 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตองดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือใหไดขอมูลท่ีสะทอนสภาพจริง จะไดนําไปกําหนดเปาหมาย

และวิธกีารพัฒนาผูเรยีน ผูสอนจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจอยางถองแทในหลักการ แนวคิด วธิดีําเนินงาน

ในสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู เพื่อสามารถนําไปใชในการวางแผนและออกแบบ

การวัดและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานการประเมินผลการเรียนรูในช้ันเรียนท่ีมีความถูกตอง 

ยุติธรรม เช่ือถือได มีความสมบูรณ ครอบคลุมตามจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑

 หากการวัดและประเมินการเรียนรูไมมีคุณภาพ จะทําใหผูมีสวนเกี่ยวของขาดขอมูลสําคัญในการ

สะทอนผลการดาํเนินการจัดการศึกษาท้ังในระดบันโยบายและระดับปฏิบตักิาร ผูมสีวนเก่ียวของ ไดแก ตนสังกัด

สวนกลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ผูปกครอง หนวยงานที่เกี่ยวของ ขาดขอมูลสําคัญในการ

สะทอนผลและสภาพความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย สงผลใหการวางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนา

ผูเรียนระยะตอไป ไมสามารถสรางความม่ันใจไดวาจะสอดคลองกับสภาพปญหา และมีความเหมาะสมกับระดับ

ความสําเร็จของการพัฒนาผูเรียนในระยะที่ผานมา

 ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู

 การทราบวาการวัดและประเมินผลการเรียนรูแบงประเภทเปนอยางไรบางจะชวยใหผูสอนออกแบบ

การวัดและประเมินผลการเรียนรูไดตรงตามวัตถุประสงค และเปนประโยชนตอการพัฒนาผูเรียนยิ่งข้ึน ในที่นี้

ไดนําเสนอประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู ดังนี้

 ๑.  การวัดและประเมินผลการเรียนรูจําแนกตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน กอนเรียน 

ระหวางเรียนและหลังเรียน มี ๔ ประเภท ซึ่งมีความแตกตางกันตามบทบาท จุดมุงหมาย และวิธีการวัด

และประเมิน ดังนี้

  ๑.๑ การประเมินเพ่ือจัดวางตําแหนง (Placement Assessment) เปนการประเมินกอน

เร่ิมเรียนเพื่อตองการขอมูลที่แสดงความพรอม ความสนใจ ระดับความรูและทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียน 

เพื่อใหผูสอนนําไปใชกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรู วางแผน และออกแบบกระบวนการเรียนการสอน

ที่เหมาะสมกับผูเรียนทั้งรายบุคคล รายกลุม และรายชั้นเรียน

  ๑.๒  การประเมินเพื่อวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) เปนการเก็บขอมูลเพื่อคนหาวา

ผูเรียนรูอะไรมาบางเก่ียวกับสิ่งที่จะเรียน สิ่งที่รูมากอนน้ีถูกตองหรือไม จึงเปนการใชในลักษณะประเมิน

กอนเรียน นอกจากนี้ยังใชเพื่อหาสาเหตุของปญหาหรืออุปสรรคตอการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคลที่มักจะ

เปนเฉพาะเร่ือง เชน ปญหาการออกเสียงไมชัด แลวหาวิธีปรับปรุงเพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาและเรียนรู

ขั้นตอไป วิธีการประเมินใชไดทั้งการสังเกต การพูดคุย สอบถาม หรือการใชแบบทดสอบก็ได

  ๑.๓ การประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) เปนการประเมินเพื่อพัฒนา

การเรียนรู (Assessment for Learning) ที่ดําเนินการอยางตอเน่ืองตลอดการเรียนการสอน โดยมิใช

ใชแตการทดสอบระหวางเรียนเปนระยะ ๆ อยางเดียว แตเปนการที่ครูเก็บขอมูลการเรียนรูของผูเรียนอยาง
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ไมเปนทางการดวย ขณะท่ีใหผูเรียนทาํภาระงานตามท่ีกาํหนด ครูสงัเกต ซกัถาม จดบนัทึก แลววิเคราะหขอมูลวา

ผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม จะตองใหผูเรียนปรับปรุงอะไร หรือผูสอนปรับปรุงอะไร เพื่อใหเกิดความกาวหนา

ในการเรียนรูตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด การประเมินระหวางเรียนดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชน การใหขอแนะนํา 

ขอสังเกตในการนําเสนอผลงาน การพูดคุยระหวางผูสอนกับผูเรียนเปนกลุมหรือรายบุคคล การสัมภาษณ 

ตลอดจนการวิเคราะหผลการสอบ เปนตน

  ๑.๔ การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู (Summative Assessment) มักเกิดขึ้นเม่ือจบ

หนวยการเรียนรูเพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียนตามตัวช้ีวัด และยังใชเปนขอมูลในการเปรียบเทียบกับ

การประเมินกอนเรียน ทําใหทราบพัฒนาการของผูเรียน การประเมินสรุปผลการเรียนรูยังเปนการตรวจสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนตอนปลายป/ปลายภาคอีกดวย การประเมินสรุปผลการเรียนรูใชวิธีการและเครื่องมือ

ประเมินไดอยางหลากหลาย โดยปกติมักดําเนินการอยางเปนทางการมากกวาการประเมนิระหวางเรียน

 ๒. การวัดและประเมินผลการเรียนรู จําแนกตามวัตถุประสงคของการประเมิน ดังนี้

  ๒.๑ การประเมินขณะเรียนรู (Assessment as Learning : Aal) เปนกระบวนการรวบรวม

หลักฐานขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียนขณะเรียนรู เพื่อชวยใหผูเรียนตระหนักในการเรียนรู

ของตน สามารถวางแผนการเรียนรู กํากับการเรียนรู วินิจฉัย ประเมิน และปรับปรุงการเรียนรูของตน การให

ผูเรียนออกแบบแผนการเรียนรู ฝกใหผูเรียนคิดทบทวนเกี่ยวกับการเรียนรูและกลยุทธในการเรียนรูจะชวยให

ผูเรียนพัฒนาการเรียนรูของตนเองตลอดเวลา

  ๒.๒ การประเมินเพื่อเรียนรู (Assessment for Learning : AfL) เปนกระบวนการรวบรวม

หลักฐานขอมูลเชิงประจักษตาง ๆ ตามสภาพจริงเก่ียวกับการเรียนรูของผูเรียน เพื่อระบุและวินิจฉัยปญหา

การเรยีนรู และใหขอติชมท่ีมคีณุภาพแกผูเรียนเพือ่ปรับปรงุการเรียนรูใหดขีึน้ โดยใชวธิกีารประเมินหลากหลาย 

และเพื่อใหเขาใจการเรียนรูของผูเรียนในแงมุมตาง ๆ อยางรอบดาน อันจะนําไปสูการปรับการเรียนและเปลี่ยน

การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  ๒.๓ การประเมินผลการเรียนรู (Assessment of Learning : AoL) เปนกระบวนการรวบรวม

หลักฐานขอมูลเชิงประจักษตาง ๆ เม่ือส้ินสุดกระบวนการเรียนรู เพ่ือตัดสินคุณคาในการบรรลุวัตถุประสงค

หรือผลลพัธการเรยีนรู เปนการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ซึง่แสดงถึงมาตรฐานทางวชิาการในเชงิสมรรถนะ

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สารสนเทศดังกลาวนําไปใชในการกําหนดระดับคะแนนใหผูเรียน รวมทั้งใช

ในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน

 ๓. การวดัและประเมินผลการเรียนรูจาํแนกตามวิธกีารแปลความหมายผลการเรยีนรู ม ี๒ ประเภท

ที่แตกตางกันตามลักษณะการแปลผลคะแนน ดังนี้

  ๓.๑ การวัดและประเมินแบบอิงกลุม (Norm-Referenced Assessment) เปนการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูเพ่ือนําเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน โดยเปรียบเทียบกันเอง

ภายในกลุมหรือในชั้นเรียน
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  ๓.๒ การวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ (Criterion-Referenced Assessment) เปนการวัด

และประเมินผลการเรียนรูเพ่ือนําเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน โดยเปรียบเทียบ

กับเกณฑที่กําหนดขึ้น

 วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู

 วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู หมายถึง รูปแบบ ยุทธวิธี และเครื่องมือ

ประเภทตาง ๆ ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู โดยทั่วไปมีจุดมุงหมาย ๓ ประการ คือ 

เพ่ือรูจักผูเรียน เพ่ือประเมินวิธีเรียนของผูเรียน และเพ่ือประเมินพัฒนาการของผูเรียน ผูสอนสามารถเลือกใช

หรือคิดคนวิธีการวัดและประเมินผลใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายของการนําผลการประเมินไปใชเพื่อตอบสนอง

ความตองการ ๓ ประการ ดังกลาวขางตน

 วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบเปนทางการ (Formal Assessment) เปนการไดมา

ซึง่ขอมูลผลการเรยีนรูทีน่ยิมใชกนัมาแตดัง้เดิม เชน วดัและประเมนิโดยการจัดสอบ และใชแบบสอบหรอืแบบวดั

(Test) ที่ครูสรางขึ้น โดยการเก็บขอมูลดังกลาว สวนใหญใชในการวัดและประเมินที่ไดผลเปนคะแนนและ

นําไปใชในการเปรียบเทียบ เชน เปรียบเทียบระหวางกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อดูพัฒนาการหรือใชเพื่อ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดการสอนในแตละหนวยการเรียนรูหรือรายวิชา 

 วธิกีารและเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลแบบเปนทางการเหมาะสาํหรบัการประเมินเพือ่ตดัสนิ มากกวา

ที่จะใชเพ่ือประเมินพัฒนาการผูเรียน หรือเพื่อหาจุดบกพรองสําหรับนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

อยางไรก็ตาม วิธีการและเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลผลการเรียนรูแบบเปนทางการ ที่ใหขอมูลสารสนเทศ

ในเชิงปริมาณมีขอสังเกตที่ผูสอนตองระมัดระวังในการนําไปใช เพื่อใหไดผลการเรียนรูที่มีคุณภาพ เปนตัวแทน

ของระดับความสามารถที่แทจริงของผูเรียน คือขอมูลตองไดมาจากวิธีการวัดที่ถูกตอง เหมาะสมกับลักษณะ

ขอมูล เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง สามารถวัดไดตรงตามสิ่งที่ตองการวัด 

และมีความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง ผลการวัดมีความคงเสนคงวา เมื่อมีการวัดซํ้าโดยใชเครื่องมือคูขนาน

หรือเมือ่วัดในระยะเวลาใกลเคียงกนั และวธิกีารวดัมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบและเช่ือถือได (Acceptable) 

 วธิกีารและเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลแบบไมเปนทางการ (Informal Assessment) เปนการไดมา

ซึ่งขอมูลผลการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนรายบุคคล จากแหลงขอมูลหลากหลายที่ผูสอนเก็บรวบรวมตลอดเวลา 

วเิคราะหขอมูล ศกึษาความพรอมและพัฒนาการของผูเรียน ปรับการเรียนการสอนใหเหมาะสม และแกไขปญหา

การเรียนรูของผูเรียน ลักษณะของขอมูลท่ีได นอกเหนือจากตัวเลขหรือขอมูลเชิงปริมาณแลว อาจเปนขอมูล

บรรยายลักษณะพฤติกรรมที่ผูสอนเฝาสังเกต หรือผลการเรียนรูในลักษณะคําอธิบายระดับพัฒนาการ จุดแข็ง 

จุดออน หรือปญหาของผูเรียนที่พบจากการสังเกต สัมภาษณ หรือวิธีการอื่น ๆ 
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 การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

เปนการประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระ ผลการเรียนรูดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ผลการพัฒนา

พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และผลการเรียนรูที่เกิดจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนน้ัน มี

ความเหมาะสมกับวิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมินผลแบบไมเปนทางการนี้ ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชน

ในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล ชวยใหผูสอนเขาใจพฤติกรรมของผูเรียนไดอยางลึกซึ้งกวา

การประเมินแบบเปนทางการ และเปนวิธีการที่ยืดหยุนตามสถานการณและบริบท 

 วิธีการประเมินแบบตาง ๆ ที่ผูสอนสามารถเลือกใชได มีดังตอไปนี้

 ๑. การสังเกตพฤติกรรม เปนการเก็บขอมลูจากการดกูารปฏบิตักิจิกรรมของผูเรียน โดยไมขดัจงัหวะ

การทํางานหรือการคิดของผูเรียน การสังเกตพฤติกรรมเปนสิ่งที่ทําไดตลอดเวลา แตควรมีกระบวนการและ

จุดประสงคที่ชัดเจนวาตองการประเมินอะไร โดยอาจใชเครื่องมือ เชน แบบมาตรประมาณคา แบบตรวจสอบ

รายการ สมุดจดบันทึก เพื่อประเมินผูเรียนตามตัวชี้วัด และควรสังเกตหลายครั้ง หลายสถานการณ 

หลายชวงเวลาเพื่อขจัดความลําเอียง

 ๒. การสอบปากเปลา เปนการใหผูเรียนไดแสดงออกดวยการพูด ตอบประเด็นเกี่ยวกับการเรียนรู

ตามมาตรฐาน ผูสอนเก็บขอมูล จดบันทึก รูปแบบการประเมินนี้ผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันโดยตรง 

สามารถมีการอภิปราย โตแยง ขยายความ ปรับแกไขความคิดกันได มีขอท่ีพึงระวัง คือ อยาเพ่ิงขัดความคิด

ขณะที่ผูเรียนกําลังพูด

 ๓. การพูดคุย เปนการสื่อสาร ๒ ทางอีกประเภทหนึ่ง ระหวางผูสอนกับผูเรียน สามารถดําเนนิการ

เปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได โดยท่ัวไปมักใชอยางไมเปนทางการเพื่อติดตามตรวจสอบวาผูเรียนเกิดการเรียนรู

เพียงใด เปนขอมูลสําหรับพัฒนา วิธีการนี้อาจใชเวลา แตมีประโยชนตอการคนหา วินิจฉัยขอปญหา ตลอดจน

เร่ืองอื่น ๆ ที่อาจเปนปญหาอุปสรรคตอการเรียนรู เชน วิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน เปนตน

 ๔. การใชคาํถาม การใชคาํถามเปนเรือ่งปกตมิากในการจดัการเรยีนรู แตขอมลูงานวจิยับงชีว้าคาํถาม

ที่ครูใชเปนดานความจํา และเปนเชิงการจัดการทั่ว ๆ  ไปเปนสวนใหญ เพราะถามงายแตไมทาทายใหผูเรียนตอง

ทําความเขาใจและเรียนรูใหลึกซ้ึง การพัฒนาการใชคําถามใหมีประสิทธิภาพแมจะเปนเรื่องที่ยาก แตสามารถ

ทําไดผลรวดเร็วข้ึน หากผูสอนมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินในชั้นเรียน โดยทําการประเมินเพ่ือพัฒนา

ใหแข็งขัน (Clarke, 2005) Clarke ยังไดนําเสนอวิธีการฝกถามใหมีประสิทธิภาพ ๕ วิธี ดังนี้

  วิธีที่ ๑ ใหคาํตอบทีเ่ปนไปไดหลากหลาย เปนวธิทีีง่ายทีส่ดุในการเริม่ตนเปล่ียนการถามแบบ

ความจําใหเปนคําถามที่ตองใชการคิดบาง เพราะมีคําตอบที่เปนไปไดหลายคําตอบ (แตพึงระวังวาการใชคําถาม

แบบนี้ผูเรียนตองผานการเรียนรู มีความเขาใจพื้นฐานตามตัวชี้วัดที่กําหนดใหเรียนรูมาแลว) คําถามแบบนี้ทําให

ผูเรียนตองตัดสินใจวา คําตอบใดถูก หรือใกลเคียงท่ีสุดเพราะเหตุใด และที่ไมถูกเพราะเหตุใด นอกจากนี้ 

การใชคําถามแบบนี้จะทําใหผูเรียนเรียนรูยิ่งขึ้นอีก หากมีกิจกรรมใหผูเรียนทําเพื่อพิสูจนคําตอบ
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  วิธีที่ ๒ เปล่ียนคําถามจําใหเปนประโยคบอกเลา เพ่ือใหผูเรียนระบุวาเห็นดวย ไมเห็นดวย 

พรอมเหตุผล การใชวิธีนี้จะตองใหผูเรียนไดอภิปรายกัน ผูเรียนตองใชการคิดที่สูงขึ้นกวาวิธีแรก เพราะผูเรียน

จะตองยกตัวอยางสนับสนุนความเห็นของตน ประโยคของผูเรียนจะตองสะทอนความคิดเห็น ผูเรียนจะตอง

ปกปองหรืออธิบายทัศนะของตน การฝกดวยวิธีการน้ีบอย ๆ จะเปนการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูฟงที่ดี มีจิตใจ

เปดกวางพรอมรับฟงและเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นผานกระบวนการอภิปราย ครูใชวิธีการน้ีกดดันใหเกิด

การอภิปรายอยางมีคุณภาพสูงระหวางเด็กตอเด็ก และใหขอมูลเพื่อการพัฒนาแกทุกคนในชั้นเรียน

  วิธีที่ ๓ หาสิ่งตรงกันขาม หรือสิ่งที่ใช/ถูก สิ่งที่ไมใช/ผิด และถามเหตุผล วิธีการน้ีใชไดดี

กบัเนือ้หาทีเ่ปนขอเทจ็จรงิ เชน จาํนวนในวชิาคณติศาสตร การสะกดคาํ โครงสรางไวยากรณในวชิาภาษา เปนตน 

เมื่อไดรับคําถามวาทําไมทําเชนนี้ถูก แตทําเชนนี้ผิด หรือทําไมผลบวกนี้ถูก แตผลบวกนี้ผิด หรือทําไมประโยคนี้

ถูกไวยากรณ แตประโยคนี้ผิดไวยากรณ เปนตน จะเปนโอกาสใหผูเรียนคิดและอภิปรายมากกวาเพียงการถาม

วาทําไมโดยไมมีการเปรียบเทียบกัน และวิธีการนี้จะใชกับการทํางานคูมากกวาถามทั้งหอง แลวใหยกมือตอบ

  วิธีที่ ๔ ใหคาํตอบประเด็นสรปุแลวตามดวยคําถามใหคดิ เปนการใหผูเรยีนตองอธิบายเพิม่เตมิ

  วิธีที่ ๕ ตัง้คาํถามจากจดุยนืทีเ่หน็ตาง เปนวธิทีีต่องใชความสามารถมากท้ังผูสอนและผูเรยีน 

เพราะมีประเด็นที่ตองอภิปรายโตแยงเชิงลึก เหมาะที่จะใชอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

ปญหาสุขภาพ ปญหาเชิงจริยธรรม เปนตน

  นอกจากนี้ การใช Bloom’s Taxonomy เปนกรอบแนวคิดในการตั้งคําถาม ก็เปนวิธีการที่ดี

ในการเก็บขอมูลการเรียนรูจากผูเรียน

 ๕. การเขียนสะทอนการเรียนรู (Journals) เปนรูปแบบการบันทึกการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ให

ผูเรียนเขียนตอบกระทู หรือคําถามของครู ซึ่งจะตองสอดคลองกับความรู ทักษะที่กําหนดในตัวชี้วัด การเขียน

สะทอนการเรียนรูนี้ นอกจากทําใหผูสอนทราบความกาวหนาในผลการเรียนรูแลว ยังใชเปนเคร่ืองมือประเมิน

พัฒนาการดานทักษะการเขียนไดอีกดวย

 ๖. การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) เปนวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรม

ที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานเพ่ือใหทราบถึงผลการพัฒนาของผูเรียน การประเมินลักษณะน้ี ผูสอน

ตองเตรียมสิ่งสําคัญ ๒ ประการ คือ ภาระงาน (Tasks) หรือกิจกรรมที่จะใหผูเรียนปฏิบัติ เชน การทําโครงการ/

โครงงาน การสํารวจ การนําเสนอ การสรางแบบจําลอง การทองปากเปลา การสาธิต การทดลองวิทยาศาสตร 

การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร เปนตน และเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubrics) การประเมิน

การปฏิบัติ อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะงานหรือประเภทกิจกรรม ดังนี้

 ☯ ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีเนนขั้นตอนการปฏิบัติและผลงาน เชน การทดลองวิทยาศาสตร 

การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร แสดงการเคลื่อนไหว การประกอบอาหาร การประดิษฐ การสํารวจ 

การนําเสนอ การจัดทําแบบจําลอง เปนตน ผูสอนจะตองสังเกตและประเมินวิธีการทํางานที่เปนข้ันตอน

และผลงานของผูเรียน
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 ☯ ภาระงานหรือกิจกรรมที่มุงเนนการสรางลักษณะนิสัย เชน การรักษาความสะอาด 

การรักษาสาธารณสมบัติ/สิ่งแวดลอม กิจกรรมหนาเสาธง เปนตน จะประเมินดวยวิธีการสังเกต จดบันทึก

เหตุการณเกี่ยวกับผูเรียน

 ☯ ภาระงานที่มีลักษณะเปนโครงการ/โครงงาน เปนกิจกรรมท่ีเนนข้ันตอนการปฏิบัติและ

ผลงานทีต่องใชเวลาในการดาํเนนิการ จงึควรมกีารประเมนิเปนระยะ ๆ  เชน ระยะกอนดําเนินโครงการ/โครงงาน 

โดยประเมินความพรอมการเตรียมการและความเปนไปไดในการปฏิบัติงาน ระยะระหวางดําเนินโครงการ/

โครงงาน จะประเมนิการปฏบิตัจิริงตามแผน วธิกีารและขัน้ตอนท่ีกาํหนดไว และการปรบัปรุงระหวางการปฏบิตัิ

สําหรับระยะสิ้นสุดการดําเนินโครงการ/โครงงาน โดยการประเมินผลงาน ผลกระทบและวิธีการนําเสนอ

ผลการดําเนินโครงการ/โครงงาน

 ☯ ภาระงานที่เนนผลผลิตมากกวากระบวนการข้ันตอนการทํางาน เชน การจัดทําแผนผัง 

แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ แผนผังความคิด เปนตน อาจประเมินเฉพาะคุณภาพของผลงานก็ได

  ในการประเมินการปฏิบัติงาน ผูสอนตองสรางเคร่ืองมือเพื่อใชประกอบการประเมิน เชน แบบ

มาตรประมาณคา แบบบันทึกพฤติกรรม แบบตรวจสอบรายงาน แบบบันทึกผลการปฏิบัติ เปนตน

 ๗. การประเมนิดวยแฟมสะสมงาน (Portfolio Assessment) แฟมสะสมงานเปนการเกบ็รวบรวม

ชิน้งานของผูเรยีนเพือ่สะทอนความกาวหนาและความสาํเรจ็ของผูเรยีน เชน แฟมสะสมงานทีแ่สดงความกาวหนา

ของผูเรียน ตองมีผลงานในชวงเวลาตาง ๆ ที่แสดงถึงความกาวหนาของผูเรียน หากเปนแฟมสะสมงานดีเดน

ตองแสดงผลงานทีส่ะทอนความสามารถของผูเรยีน โดยผูเรยีนตองแสดงความคดิเหน็หรอืเหตผุลทีเ่ลอืกผลงานนัน้

เก็บไวตามวัตถุประสงคของแฟมสะสมงาน แนวทางในการจัดทําแฟมสะสมงาน มีดังนี้ 

 ☯ กําหนดวัตถุประสงคของแฟมสะสมงาน วาตองการสะทอนเกี่ยวกับความกาวหนา

และความสําเร็จของผูเรียนในเรื่องใดดานใด ทั้งนี้ อาจพิจารณาจากตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู

 ☯ วางแผนการจัดทําแฟมสะสมงานที่เนนการจัดทําช้ินงาน กําหนดเวลาของการจัดทํา

แฟมสะสมงาน และเกณฑการประเมิน

 ☯ จัดทําแผนแฟมสะสมงานและดําเนินการตามแผนที่กําหนด

 ☯ ใหผูเรียนเก็บรวบรวมชิ้นงาน

 ☯ ใหมีการประเมินชิ้นงานเพื่อพัฒนาชิ้นงาน ควรประเมินแบบมีสวนรวม โดยผูประเมิน ไดแก 

ตนเอง เพื่อน ผูสอน ผูปกครอง บุคคลที่เกี่ยวของ

 ☯ ใหผูเรียนคัดเลือกช้ินงาน ประเมินช้ินงานตามเงื่อนไขที่ผูสอนและผูเรียนรวมกันกําหนด 

เชน ชิน้งานทีย่ากท่ีสดุ ชิน้งานทีช่อบท่ีสดุ เปนตน โดยดาํเนินการเปนระยะ อาจจะเปนเดือนละครัง้หรือบทเรยีน

ละครั้งก็ได
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92 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ☯ ใหผูเรียนนําช้ินงานที่คัดเลือกแลวจัดทําเปนแฟมท่ีสมบูรณ ซึ่งควรประกอบดวย หนาปก 

คํานํา สารบัญ ชิ้นงาน แบบประเมินแฟมสะสมงาน และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 ☯ ผูเรียนตองสะทอนความรูสึกและความคิดเห็นตอชิ้นงานหรือแฟมสะสมงาน

 ☯ สถานศึกษาควรจัดใหผูเรียนแสดงแฟมสะสมงานและชิ้นงานเมื่อสิ้นภาคเรียน/ปการศึกษา

ตามความเหมาะสม 

 ๘. การวัดและประเมินดวยแบบทดสอบ เปนการประเมินตัวชี้วัดดานการรับรูขอเท็จจริง 

(Knowledge) ผูสอนควรเลือกใชแบบทดสอบใหตรงตามวัตถุประสงคของการวัดและประเมินนั้น ๆ เชน 

แบบทดสอบเลือกตอบ แบบทดสอบถูก-ผิด แบบทดสอบจับคู แบบทดสอบเติมคํา แบบทดสอบความเรียง 

เปนตน ทั้งนี้ แบบทดสอบที่จะใชตองเปนแบบทดสอบที่มีคุณภาพ มีความเที่ยงตรง (Validity) และเชื่อมั่นได 

(Reliability) 

 ๙. การประเมินดานความรูสึกนึกคิด เปนการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ และเจตคติ

ที่ควรปลูกฝงในการจัดการเรียนรู ซึ่งการวัดและประเมินผลเปนลําดับขั้นจากตํ่าสุดไปสูงสุด ดังนี้

 ☯ ขั้นรับรู เปนการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกวารูจัก เต็มใจ สนใจ

 ☯ ขั้นตอบสนอง เปนการประเมินพฤติกรรมที่แสดงวาเชื่อฟง ทําตาม อาสาทํา พอใจที่จะทํา

 ☯ ขั้นเห็นคุณคา (คานิยม) เปนการประเมินพฤติกรรมที่แสดงความเชื่อ ซึ่งแสดงออก

โดยการกระทําหรือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ยกยองชมเชย สนับสนุน ชวยเหลือ หรือทํากิจกรรมท่ีตรงกับ

ความเชื่อของตน ทําดวยความเชื่อมั่น ศรัทธา และปฏิเสธที่จะกระทําในสิ่งที่ขัดแยงกับความเชื่อของตน

 ☯ ขั้นจัดระบบคุณคา เปนการประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม อภิปราย เปรียบเทียบ 

จนเกิดอุดมการณในความคิดของตนเอง

 ☯ ขั้นสรางคุณลักษณะ เปนการประเมินพฤติกรรมที่มีแนวโนมวาจะประพฤติปฏิบัติเชนน้ัน

อยูเสมอในสถานการณเดียวกัน หรือเกิดเปนอุปนิสัย

  การวัดและประเมินผลดานจิตพิสัย ควรใชการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติเปนหลัก และสังเกต

อยางตอเนือ่งโดยมีการบันทึกผลการสังเกต ทัง้น้ี อาจใชเครือ่งมอืการวัดและประเมินผล เชน แบบมาตรประมาณคา 

แบบตรวจสอบรายการ แบบบันทึกพฤติกรรม แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง เปนตน 

   นอกจากนี้ อาจใชแบบวัดความรูและความรูสึกเพื่อรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม เชน แบบวัดความรู

โดยสรางสถานการณเชิงจริยธรรม แบบวัดเจตคติ แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม แบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

เปนตน 

 ๑๐. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปนการประเมินดวยวิธีการท่ี

หลากหลายดังทีก่ลาวมาแลวขางตน เพือ่ใหไดผลการประเมินทีส่ะทอนความสามารถท่ีแทจรงิของผูเรยีน จงึควร

ใชการประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) รวมกับการประเมินดวยวิธีการอื่น ภาระงาน (Tasks) 

ควรสะทอนสภาพความเปนจริงหรือใกลเคียงกับชีวิตจริงมากกวาเปนการปฏิบัติกิจกรรมทั่ว ๆ ไป ดังนั้น 
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 93

การประเมินตามสภาพจริงจะตองออกแบบการจัดการเรียนรูและการประเมินผลไปดวยกัน และกําหนดเกณฑ

การประเมิน (Rubrics) ใหสอดคลองหรือใกลเคียงกับชีวิตจริง

 ๑๑. การประเมินตนเองของผูเรียน (Student Self-assessment) การประเมินตนเองนับเปน

ทั้งเครื่องมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู เพราะทําใหผูเรียนไดคิดใครครวญวาไดเรียนรูอะไร เรียนรู

อยางไร และผลงานที่ทํานั้นดีแลวหรือยัง การประเมินตนเองจึงเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยพัฒนาผูเรียนใหเปน

ผูที่สามารถเรียนรูดวยตนเอง การใชการประเมินตนเองของผูเรียนใหประสบความสําเร็จไดดีจะตองมีเปาหมาย

การเรียนรูที่ชัดเจน มีเกณฑที่บงบอกความสําเร็จของชิ้นงาน/ภาระงาน และมาตรการการปรับปรุงแกไขตนเอง

   เปาหมายการเรียนรูที่กําหนดชัดเจนและผูเรียนไดรับทราบหรือรวมกําหนดดวย จะทําใหผูเรียน

ทราบวาตนถูกคาดหวังใหรูอะไร ทําอะไร มีหลักฐานใดที่แสดงการเรียนรูตามความคาดหวังน้ัน หลักฐาน

ทีม่คีณุภาพควรมเีกณฑเชนไรเพือ่เปนแนวทางใหผูเรยีนพิจารณาประเมนิ ซึง่หากเกณฑเกดิจากการทาํงานรวมกัน

ระหวางผูเรียนกับผูสอนดวยจะเปนการเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น การท่ีผูเรียนไดใชการประเมิน

ตนเองบอย ๆ โดยมีกรอบแนวทางการประเมินที่ชัดเจนน้ี จะชวยสงเสริมใหผูเรียนประเมินไดคอนขางจริง

และซือ่สัตย คาํวิจารณ คาํแนะนาํของผูเรยีนมกัจะจรงิจังมากกวาของคร ูการประเมนิตนเองจะเกดิประโยชนยิง่ข้ึน

หากผูเรยีนทราบส่ิงทีต่องปรบัปรงุแกไขและต้ังเปาหมายการปรับปรงุแกไขของตน แลวฝกฝน พฒันาโดยการดูแล

สนับสนุนจากผูสอนและความรวมมือของครอบครัว

   เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินตนเองมีหลายรูปแบบ เชน การอภิปราย การเขียนสะทอนผลงาน 

การใชแบบสํารวจ การพูดคุยกับผูสอน เปนตน

  ๑๒. การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) เปนเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่นาจะ

นํามาใชเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเขาถึงคุณลักษณะของงานที่มีคุณภาพ เพราะการท่ีผูเรียนจะบอกไดวาช้ินงานน้ัน

เปนเชนไร ผูเรียนตองมีความเขาใจอยางชัดเจนกอนวาเขากําลังตรวจสอบอะไรในงานของเพ่ือน ฉะน้ัน ผูสอน

ตองอธิบายผลที่คาดหวังใหผูเรียนทราบกอนที่จะลงมือประเมิน

   การที่จะสรางความมั่นใจวาผูเรียนเขาใจการประเมินรูปแบบน้ีควรมีการฝกผูเรียน โดยผูสอน

อาจหาตัวอยาง เชน งานเขียน ใหนักเรียนเปนกลุมตัดสินใจวาควรประเมินอะไร และควรใหคําอธิบายเกณฑ

ที่บงบอกความสําเร็จของภาระงานนั้น จากนั้นใหผูเรียนประเมินภาระงานเขียนที่เปนตัวอยางนั้นโดยใชเกณฑที่

ชวยกันสรางข้ึน หลังจากน้ันครูตรวจสอบการประเมินของผูเรียนและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนที่ประเมินเกินจริง

   การใชการประเมินโดยเพ่ือนอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองสรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่

สนับสนุนใหเกิดการประเมินรูปแบบน้ี กลาวคือ ผูเรียนตองรูสึกผอนคลาย เชื่อใจกัน และไมอคติ เพื่อการให

ขอมูลยอนกลับจะไดซื่อตรง เปนเชิงบวกที่ใหประโยชน ผูสอนท่ีใหผูเรียนทํางานกลุมตลอดภาคเรียนแลวใช

เทคนิคเพ่ือนประเมินเพ่ือนเปนประจํา จะสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน อันจะนําไปสู

การใหขอมูลยอนกลับที่เกงขึ้นได

0675_57.indd   p930675_57.indd   p93 6/10/2558   9:21:466/10/2558   9:21:46



94 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 หลักฐานการเรียนรูประเภทตาง ๆ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เนนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียน

ไดกระทํา ลงมือปฏิบัติ แสดงความสามารถมิใชเพียงการบอกความรูในเรื่องที่ไดเรียนมา การออกแบบกิจกรรม

การเรียนการสอนจึงเปนมากกวาการกําหนดความรูหรือเร่ืองท่ีจะตองเรียน ดังน้ัน เม่ือการเรียนการสอน

ถูกกําหนดดวยกิจกรรม ผลงาน ภาระงานที่ใหผูเรียนทําเพื่อแสดงพัฒนาการการเรียนรูตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด

ในแตละสาระการเรียนรู หลักฐานการเรียนรู (Evidence of Learning) จึงเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นผลการเรียนรู

ของผูเรียนท่ีเปนรูปธรรมวา มีรองรอย/หลักฐานใดบางท่ีแสดงถึงผลการเรียนรูของผูเรียนท่ีสัมพันธโดยตรง

กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด โดยทั่วไปจําแนกหลักฐานการเรียนรูเปน ๒ ประเภท คือ

 ๑. ผลผลิต : รายงานที่เปนรูปเลม สิ่งประดิษฐ แบบจําลอง แผนภูมิ แฟมสะสมงาน ผังมโนทัศน 

การเขียนอนุทิน การเขียนความเรียง คําตอบที่ผูเรียนสรางเอง โครงงาน ฯลฯ

 ๒. ผลการปฏิบัติ : การรายงานดวยวาจา การสาธิต การทดลอง การปฏิบัติการภาคสนาม 

การอภิปราย การจัดนิทรรศการ การสังเกตพฤติกรรมผูเรียนของครู รายงานการประเมินตนเองของผูเรียน ฯลฯ

 เกณฑการประเมิน (Rubrics) และตัวอยางชิ้นงาน (Exemplars)

 จะประเมินภาระงานที่มีความซับซอนอยางไรดี รูไดอยางไรวาภาระงานนั้นดีเพียงพอแลว เชน 

การนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียนที่จะตองดูทั้งความถูกตองของเนื้อหาสาระ กระบวนการท่ีใชในการทํางาน 

ความสามารถในการสื่อสาร การใชภาษา การออกเสียง เปนตน คําตอบก็คือใชเกณฑการประเมิน เพราะเกณฑ

การประเมินเปนแนวทางใหคะแนนที่ประกอบดวยเกณฑดานตาง ๆ เพื่อใชประเมินคาผลการปฏิบัติของผูเรียน

ในภาระงาน/ชิ้นงานท่ีมีความซับซอน เกณฑเหลาน้ี คือ สิ่งสําคัญท่ีผูเรียนควรรูและปฏิบัติได นอกจากนี้

ยังมีระดับคุณภาพแตละเกณฑและคําอธิบายคุณภาพทุกระดับ ดังตัวอยางตารางที่ ๔.๑ เปนรูปแบบ

การสรางเกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics) เปนรูปแบบกลางที่ผูสอนสามารถนําไป

ปรับใชไดกับวิชาตาง ๆ 
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    ระดับการประเมิน
 เกณฑ  
  ๔ ๓ ๒ ๑ ๐

ชื่อเรื่อง

เนื้อหา

การลําดับใจความ

หลักเกณฑทางภาษา

นาสนใจ ทันสมัย 
เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง

ขอมูลถูกตอง
สมบูรณ 
ตรงประเด็น

ใจความชัดเจน
ลําดับเหตุการณ
สมเหตุสมผล

ประโยคสมบูรณ
ถูกตองตาม
หลักเกณฑทางภาษา 
สื่อความไดชัดเจน

นาสนใจ แตไมทันสมัย 
สอดคลองกับเนื้อหา

ขอมูลถูกตอง 
ตรงประเด็น 
แตขาดรายละเอียด

ใจความสับสนบาง
แตยังสามารถเขาใจได 
ขาดความสมเหตุ
สมผลไปบาง

เขียนประโยค
ไดสมบูรณแตผิด
หลักเกณฑทางภาษา 
สื่อความได

ทั่ว ๆ ไปไมนาสนใจ
ไมสอดคลองกับ
เนื้อหา

มีขอมูลที่ผิดบาง
และยังไมสมบูรณ

ใจความไมชัดเจน 
ขาดความสมเหตุ
สมผล

เขียนประโยคสมบูรณบาง 
ไมสมบูรณบาง 
ผิดหลักเกณฑ
ทางภาษาอยางมาก 
สื่อความไมชัด

ไมเกี่ยวของกับ
สาระที่เรียน

ขอมูลสวนใหญ
ไมถูกตองและ
ขาดหาย

ไมตอเนื่อง 
ขาดความสมเหตุ
สมผล

เขียนประโยค
ผิดหลักเกณฑ
ทางภาษา สื่อความ
ไมได

ไมมีขอมูลเพียงพอ
ตอการตัดสิน

ไมมีขอมูลเพียงพอ
ตอการตัดสิน

ไมมีขอมูลเพียงพอ
ตอการตัดสิน

ไมมีขอมูลเพียงพอ
ตอการตัดสิน

 นอกจากเกณฑการประเมินแบบแยกประเด็นแลว ยังมีเกณฑการประเมินแบบภาพรวม (Holistic 

Rubric) เชน ตองการประเมินการเขียนเรียงความ แตไมไดพิจารณาแยกแตละประเด็น วาเขียนนําเรื่อง 

สรุปเร่ือง การผูกเร่ืองแตละประเด็นเปนอยางไร แตเปนการพิจารณาในภาพรวมและใหคะแนนภาพรวม 

ดังตัวอยางในตารางที่ ๔.๒

ตารางที่ ๔.๒  แสดงตัวอยางเกณฑการประเมินแบบภาพรวมสําหรับประเมินการเขียนเรียงความ

 คะแนน เกณฑ

 ๕ เขียนบทนําและบทสรุปไดดี ทําใหงานเขียนมีใจความสัมพันธกัน หัวขอเรื่องมีรายละเอียดสนับสนุน
  อยางชัดเจน การผูกเรื่องเปนลําดับขั้นตอน รูปประโยคถูกตอง มีสะกดคําผิดบางเล็กนอย สํานวนภาษา
  สละสลวย

 ๓ มีบทนํา บทสรุป เนื้อหาสอดคลองกับหัวขอเรื่อง รายละเอียดสนับสนุนนอย เนื้อหาบางสวนไมชัดเจน 
  การผูกเรื่องเปนลําดับ รูปประโยคถูกตอง มีสะกดคําผิดอยูบาง สํานวนภาษาสละสลวยบางแหง

 ๑ ไมมีบทนําและ/หรือบทสรุป เนื้อหาออมคอมไมตรงประเด็นนัก มีรายละเอียดสนับสนุนนอย 
  และไมสมเหตุสมผล เขียนสะกดคําผิดมาก

ตารางที่ ๔.๑  แสดงตัวอยางเกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น

0675_57.indd   p950675_57.indd   p95 6/10/2558   9:21:466/10/2558   9:21:46



96 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 เกณฑการประเมินนอกจากจะใชเพื่อประเมินชิ้นงาน/ภาระงานแลว ยังสามารถใชเปนเคร่ืองมือ

ในการสอนไดอยางดี โดยใหผูเรียนไดรับทราบวาผูสอนคาดหวังอะไรบางจากชิ้นงานที่มอบหมาย หรือใหผูเรียน

รวมในการสรางเกณฑกจ็ะทาํใหเกิดการมีสวนรวมและรับผิดชอบ ผูสอนท่ีใชเกณฑการประเมนิเปนประจําจะพูด

ตรงกันวา เกณฑการประเมินใหภาพที่ชัดเจนดีกวาคําสั่ง และหากมีตัวอยางชิ้นงานประกอบใหผูเรียนไดชวยกัน

พิจารณา อภิปรายโดยใชเกณฑที่รวมกันสรางข้ึน ก็จะย่ิงทําใหผูเรียนสามารถแยกแยะไดวาช้ินงานท่ีดีมีคุณภาพ

เปนอยางไร

 ตัวอยางช้ินงาน (Exemplars) คือ ผลงานของผูเรียน ซึ่งผูสอนอาจเก็บรวบรวมจากงานที่ผูเรียน

ทาํสงในแตละปการศึกษา เพือ่เปนแบบอยางใหเหน็วาลกัษณะงานแบบใดทีด่กีวา ตวัอยางชิน้งานควรมหีลาย ๆ  

ระดับ เพื่อผูเรียนจะไดเห็นความแตกตาง

 เกณฑการประเมนิยงัใชเปนเคร่ืองมอืสือ่สารระหวางผูสอนกบัผูเรยีน ผูสอนกบัผูปกครอง และผูเรยีน

กับผูปกครอง การมีภาพความคาดหวังที่ชัดเจนจะชวยใหผูสอนสามารถใหขอมูลยอนกลับที่เปนประโยชนแก

ผูเรียน และเปนประเด็นสําหรับพูดคุยเพื่อการพัฒนาการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น

 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน : ประเมินอยางไร

 มักมีคําถามเสมอวาจะประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนอยางไร กอนอ่ืนขอใหผูสอนพิจารณา

คําถาม ๒ ขอนี้กอน

 ๑. สมรรถนะสําคญัของผูเรยีน อนัประกอบดวยความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด

ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยีนั้น 

เปนเปาหมายการเรียนรูที่มีความแตกตางจากตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรูหรือไม

 ๒. การประเมินผลการเรียนรูที่ทานใชอยูในปจจุบันเนนการประเมินแบบใด ใชเคร่ืองมือประเภท

ใหผูเรียนเลือกตอบ หรือใชเครื่องมือประเภทใหผูเรียนสรางคําตอบเอง

 จากการพิจารณาคําถามขอที่ ๑ จะเห็นวาสมรรถนะสําคัญของผูเรียน เปนตัวแทนตัวชี้วัด/มาตรฐาน

การเรียนรูที่กําหนดในการพัฒนาผูเรียนนั่นเอง ดังนั้น จึงอยูที่คําถามขอ ๒ การออกแบบภาระงานการประเมิน 

ตอบสนองใหเกิดการพัฒนาผูเรียนตามตวัช้ีวดั/มาตรฐานการเรยีนรูหรือไม ผูเรียนไดเปนผูลงมอืปฏบิตัแิละสราง

ความรูหรือไม และในกระบวนการเรยีนการสอนไดมีการใหขอมูลยอนกลบัท่ีจะนาํใหผูเรียนไดพฒันาครอบคลมุ

มิติตาง ๆ ของสมรรถนะสําคัญของผูเรียนอยางเพียงพอหรือไม จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงใดอีก เพื่อให

สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุผลตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู

 การประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนจึงควรใชวิธีการประเมินที่เนนการปฏิบัติ และบูรณาการอยู

ในกระบวนการเรียนการสอนแลว ไมควรแยกประเมินตางหากอีก แตทั้งนี้สถานศึกษาตองตรวจสอบวาผูเรียน

เกิดสมรรถนะสําคัญตามที่หลักสูตรกําหนดหรือไม
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 กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร

  สิง่ทีผู่สอนตองวดัและประเมนิผลการเรยีนรูตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
๒๕๕๑ คือ (๑) ผลการเรียนรูใน ๘ กลุมสาระการเรียนรู (๒) ผลการเรียนรูดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
(๓) ผลการเรียนรูดานคุณลักษณะอันพึงประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตรอยางนอย ๘ ประการ และ 
(๔) ผลการเรียนรูที่เกิดจากกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ผลการเรียนรูตามหลักสูตร ๔ ประการดังกลาวขางตน มีที่มาจากองคประกอบ ๓ ดาน คือ 
ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย โดยท้ัง ๓ ดาน มีลักษณะสําคัญที่สามารถนํามาอธิบาย
โดยสังเขปดังนี้ คือ
 ๑.  ผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย
  ผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย หมายถึง ขอมูล สารสนเทศ หลักฐานตาง ๆ  ที่แสดงถึงความสามารถ
ดานสติปญญา ๖ ดาน คือ ความจํา ความเขาใจ การประยุกตใช การวิเคราะห การประเมินคา และการคิด
สรางสรรค โดยพฤติกรรมที่สะทอนวาผูเรียนเกิดการเรียนรูดานพุทธิพิสัย ไดแก การบอกเลา อธิบาย หรือเขียน
แสดงความคิดรวบยอดโดยการตอบคําถาม เขียนแผนภูมิ แผนภาพ นําเสนอแนวคิดข้ันตอนในการแกปญหา 
การจัดการ การออกแบบประดิษฐหรือสรางสรรคชิ้นงาน เปนตน
 ๒. ผลการเรียนรูดานจิตพิสัย
  ผลการเรียนรูดานจิตพิสัย หมายถึง ขอมูล สารสนเทศที่สะทอนความสามารถดานการเรียนรู
ในการจัดการอารมณ ความรูสึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ โดยพฤติกรรมที่สะทอนวา
ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูดานจิตพิสัย คือ ผูเรียนมีการแสดงอารมณ ความรูสึกในสถานการณตาง ๆ 
อยางเหมาะสมตามบรรทัดฐานของสังคม มีความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และมีคานิยมพ้ืนฐาน
ที่ไดรับการปลูกฝง โดยแสดงพฤติกรรมที่สะทอนใหเห็นคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางนอย ๘ ประการ 
ตามที่หลักสูตรกําหนด
 ๓. ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
  ผลการเรยีนรูดานทกัษะพิสยั หมายถงึ ขอมูล สารสนเทศท่ีแสดงถึงทักษะการปฏิบตังิานเกีย่วกบั
การเคลื่อนไหวกลามเน้ือสวนตาง ๆ ของรางกายซ่ึงเกิดจากการประสานงานของสมองและกลามเน้ือที่ใชงาน
อยางคลองแคลวประสานสัมพันธกัน  
  ผลการเรียนรูทั้ง ๓ ดาน ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนประสบการณตาง ๆ ในชีวิตจริงที่ผูเรียนไดรับการพัฒนา 
เปนผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นพรอมกับการเจริญเติบโตในแตละชวงวัยของผูเรียน ซึ่งเปนพัฒนาการท่ีครูตอง
แสวงหาหรือคิดคนเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือตาง ๆ เพื่อใชวัดและประเมินผลโดยคํานึงถึงความสอดคลอง
และเหมาะสม เพือ่ใหไดผลการวดัและประเมนิทีม่คีณุภาพ สามารถนาํไปใชในการพฒันาผูเรยีนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูไดอยางแทจริง การประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดในหลักสูตร ซึ่งเปนภารกิจ
ของผูสอน มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังแผนภาพที่ ๔.๑ 
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98 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

แผนภาพที่ ๔.๑ กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู

ศึกษา/วิเคราะห มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
จากหลักสูตรสถานศึกษา

จัดทําโครงสรางรายวิชา
และแผนการประเมิน

- เลือกวิธีการประเมิน
- สราง/จัดหาเครื่องมือ/
เกณฑการประเมิน

การจัดการเรียนรู

ชี้แจงรายละเอียดของแผนการประเมินแกผูเรียน

ประเมินวิเคราะหผูเรียน

ประเมินความกาวหนาระหวางเรียน

ประเมินความสําเร็จหลังเรียน

สอนซอมเสริม

ไมผาน

หนวยที่ ๑

หนวยที่ ๒

หนวยที่...
ผาน

ไมผาน

ผาน

กลุมสาระการเรียนรู
๘ กลุม

การอาน คิดวิเคราะห
และเขียน

การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

การประเมินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

ประเมินผลปลายป/
ปลายภาค

ตัดสินผลการเรียน สอนซอมเสริม

สงผลการเรียนให
 - ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา
 - คณะอนุกรรมการกลุมสาระ
 - ฝายทะเบียนวัดผล

อนุมัติผลการเรียน

รายงานผลการเรียนตอผูเกี่ยวของ

สอบแกตัวดําเนินการ
ตามระเบียบ
สถานศึกษา

เรียนซํ้ารายวิชาตาม
ระเบียบสถานศึกษา
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 99

 จากแผนภาพกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่ผูสอนควรปฏิบัติมีดังนี้

 ๑. ศึกษา วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดจากหลักสูตรสถานศึกษา สัดสวนคะแนนระหวางเรียน

กบัคะแนนปลายป/ปลายภาค เกณฑตาง ๆ  ทีส่ถานศกึษากาํหนด ตลอดจนตองคํานึงถึงคุณลักษณะอนัพึงประสงค 

การอาน คิดวิเคราะห และเขียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมทั้งสมรรถนะตาง ๆ  ที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน

เพื่อนําไปบูรณาการ สอดแทรกในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงธรรมชาติรายวิชา 

รวมถึงจุดเนนของสถานศึกษา

 ๒. จัดทําโครงสรางรายวิชาและแผนการประเมิน

  ๒.๑  วิเคราะหตัวชี้วัดในแตละมาตรฐานการเรียนรูแลวจัดกลุมตัวชี้วัด เนื่องจากการวิเคราะห

ตัวชี้วัดจะชวยผูสอนในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนและประเมินใหครอบคลุมทุกดาน

ที่ตัวชี้วัดกําหนด หากเปนรายวิชาเพิ่มเติมใหวิเคราะหผลการเรียนรูตามที่สถานศึกษากําหนด  

  ๒.๒  กําหนดหนวยการเรียนรูโดยเลือกมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่สอดคลองสัมพันธกัน

หรือประเด็นปญหาที่อยูในความสนใจของผูเรียน ซึ่งอาจจัดเปนหนวยเฉพาะวิชา (Subject Unit) หรือ

หนวยบูรณาการ (Integrated Unit) แตละหนวยการเรียนรูอาจนําการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะ

อนัพงึประสงคมาพฒันาในหนวยการเรยีนรูดวยกไ็ด ในขณะเดยีวกนัผูสอนควรวางแผนการประเมินท่ีสอดคลอง

กับหนวยการเรียนรูดวย กรณีที่ตัวช้ีวัดใดปรากฏอยูหลายหนวยการเรียนรู ควรพัฒนาตัวช้ีวัดน้ันในทุก

หนวยการเรียนรู ดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย กอนบันทึกสรุปผล เพื่อสามารถประเมินผูเรียนได

อยางครอบคลุม 

  ๒.๓ กําหนดสัดสวนเวลาเรียนในแตละหนวยการเรียนรูตามโครงสรางรายวิชา โดยคํานึงถึง

ความสําคัญของมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู และสาระการเรียนรูในหนวยการเรียนรู

  ๒.๔  กาํหนดภาระงานหรือชิน้งาน หรอืกจิกรรมทีเ่ปนหลักฐานแสดงออกซ่ึงความรูความสามารถ

ที่สะทอนตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู การกําหนดภาระงานหรือชิ้นงาน อาจมีลักษณะดังนี้

    ๒.๔.๑ บูรณาการหลายสาระการเรียนรูและครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู หรือ

หลายตัวชี้วัด   

   ๒.๔.๒  สาระการเรียนรูเดียวแตครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู หรือหลายตัวชี้วัด  

  ๒.๕ กําหนดเกณฑสําหรับประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน/กิจกรรม โดยใชเกณฑการประเมิน 

(Rubrics) หรือกําหนดเปนรอยละ หรือตามที่สถานศึกษากําหนด 

  ๒.๖  สําหรับตัวชี้วัดที่ยังไมไดรับการประเมินโดยภาระงาน ใหเลือกวิธีการวัดและประเมินผล

ดวยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม

 ๓.  ชี้แจงรายละเอียดของการวัดและประเมินผลใหผูเรียนเขาใจถึงวัตถุประสงค วิธีการ เครื่องมือ 

ภาระงาน เกณฑ คะแนน ตามแผนการประเมินที่กําหนดไว 
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100 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ๔. การจัดการเรียนรูของแตละหนวยการเรียนรู ควรวัดและประเมินผลการเรียนรูเปน ๓ ระยะ 

ไดแก ประเมินวิเคราะหผูเรียนกอนการเรียนการสอน ประเมินความกาวหนาระหวางเรียน และการประเมิน

ความสําเร็จหลังเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ๔.๑  ประเมินวิเคราะหผูเรียน 

   การประเมินวิเคราะหผูเรียน เปนหนาท่ีของครูผูสอนในแตละรายวิชา ทุกกลุมสาระ

การเรียนรู เพ่ือตรวจสอบความรู ทักษะและความพรอมดานตาง ๆ ของผูเรียนโดยใชวิธีการที่เหมาะสม แลว

นําผลการประเมินมาปรับปรุง ซอมเสริม หรือเตรียมผูเรียนทุกคนใหมีความพรอมและมีความรูพื้นฐาน ซึ่งจะ

ชวยใหการจัดกระบวนการเรียนรูของผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนไดเปนอยางดี แตจะไมนําผล

การประเมินนี้ไปใชในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้

    ๔.๑.๑  วิเคราะหความรูและทักษะที่เปนพื้นฐานของเรื่องที่จะเรียนรู

   ๔.๑.๒ เลือกวิธีการและเคร่ืองมือสําหรับประเมินความรูและทักษะพื้นฐานอยาง

เหมาะสม เชน การใชแบบทดสอบ การซักถามผูเรียน การสอบถามผูที่เคยสอน การพิจารณาผลการเรียนเดิม

หรือพิจารณาแฟมสะสมงาน (Portfolio) ที่ผานมา เปนตน

   ๔.๑.๓  ดําเนินการประเมินความรูและทักษะพื้นฐานของผูเรียน

    ๔.๑.๔  นําผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมที่จะเรียน เชน จัดการเรียนรู

พื้นฐานสําหรับผูที่ตองการความชวยเหลือ และเตรียมแผนจัดการเรียนรูเพื่อสนับสนุนผูเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษ เปนตน

  ๔.๒ การประเมินความกาวหนาระหวางเรียน 

   การประเมินความกาวหนาระหวางเรียน เปนการประเมินที่มุงตรวจสอบพัฒนาการของ

ผูเรียนในการบรรลุมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการเรียนรูตามหนวยการเรียนรูที่ผูสอนไดวางแผนไว เพื่อใหไดขอมูล

สารสนเทศไปพัฒนา ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง และสงเสริมผูเรียนใหมีความรูความสามารถและเกิดพัฒนาการ

สูงสุดตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังใชเปนขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูของผูสอน การประเมิน

ความกาวหนาระหวางเรียนท่ีดําเนินการอยางถูกหลักวิชาและตอเน่ืองจะใหผลการประเมินท่ีสะทอน

ความกาวหนาในการเรียนรูและศักยภาพของผูเรียนอยางถูกตอง นาเชื่อถือ โดยผูสอนเลือกวิธีการวัดและ

ประเมินผลที่สอดคลองกับภาระงานหรือกิจกรรมที่กําหนดใหผูเรียนปฏิบัติ วิธีการประเมินที่เหมาะสมสําหรับ

การประเมินความกาวหนาระหวางเรียน ไดแก การประเมินจากส่ิงที่ผูเรียนไดแสดงใหเห็นวามีการพัฒนา

ดานความรูความสามารถ ทกัษะ ตลอดจนมีคณุลักษณะอนัพงึประสงคทีเ่ปนผลจากการเรยีนรู ซึง่ผูสอนสามารถ

เลือกใชวิธีการวัดและประเมินผลไดหลากหลาย ดังนี้
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 101

    ๔.๒.๑  เลือกวิธีและเครื่องมือการประเมินใหสอดคลองกับตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู

เชน การประเมินดวยการสังเกต การซักถาม การตรวจแบบฝกหัด การประเมินตามสภาพจริง การประเมิน

การปฏิบัติ เปนตน 

   ๔.๒.๒ สรางเครือ่งมือวดัและประเมนิผลการเรยีนใหสอดคลองกับวธิกีารประเมนิทีก่าํหนด

    ๔.๒.๓ ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู

   ๔.๒.๔ นําผลไปพัฒนาผูเรียน

  ๔.๓  การประเมินความสําเร็จหลังเรียน 

   การประเมนิความสาํเรจ็หลงัเรยีน เปนการประเมินเพือ่มุงตรวจสอบความสาํเรจ็ของผูเรียน

ใน ๒ ลักษณะ คือ

    ๔.๓.๑  การประเมนิเม่ือจบหนวยการเรียนรู เปนการประเมนิผูเรยีนในหนวยการเรยีนรู

ที่ไดเรียนจบแลว เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียนตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู พัฒนาการของผูเรียน

เม่ือนําไปเปรยีบเทยีบกบัผลการประเมนิวิเคราะหผูเรียน ทาํใหสามารถประเมนิศักยภาพในการเรยีนรูของผูเรียน

และประสิทธภิาพในการจดัการเรยีนรูของผูสอน ขอมลูทีไ่ดจากการประเมนิความสาํเรจ็ภายหลงัการเรยีนสามารถ

นําไปใชประโยชนในการปรับปรุงแกไขวิธีการเรียนของผูเรียน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของผูสอน 

หรือซอมเสริมผูเรียนใหบรรลุตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู

   การประเมนิความสําเรจ็หลงัเรยีนนี ้จะสอดคลองกบัการประเมนิวเิคราะหผูเรยีนกอนการเรยีน

การสอน หากใชวิธีการและเครื่องมือประเมินชุดเดียวกันหรือคูขนานกัน เพื่อดูพัฒนาการของผูเรียนไดชัดเจน 

    ๔.๓.๒  การประเมินปลายป/ปลายภาค เปนการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิ

ของผูเรียนในการเรียนรูตามตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู และใชเปนขอมูลสําหรับปรับปรุงแกไข ซอมเสริมผูเรียน

ที่ไมผานการประเมินตัวช้ีวัด การประเมินปลายป/ปลายภาคสามารถใชวิธีการและเคร่ืองมือประเมินไดอยาง

หลากหลายและเลือกใชใหสอดคลองกับตัวชี้วัด อาจใชแบบทดสอบชนิดตาง ๆ หรือประเมินโดยใชภาระงาน

หรือกิจกรรม โดยมีขั้นตอนหรือวิธีการดังนี้

     ๑)  เลือกวิธีการและเครื่องมือที่จะใชในการวัดและประเมินผล

     ๒) สรางเครื่องมือประเมิน

     ๓) ดําเนินการประเมิน

      ๔) นําผลการประเมินไปใชตัดสินผลการเรียน สงผลการเรียนซอมเสริม แกไข

ผลการเรียน 
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102 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 สําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซึ่งเปนกิจกรรมที่สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกระดับชั้นนั้น ผูสอน

ทีร่บัผิดชอบตองดําเนินการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนอยางมีเปาหมาย มรีปูแบบและวธิกีารตามบรบิทท่ีเหมาะสม

ของสถานศึกษานั้น ๆ ผูเรียนตองผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามที่สถานศึกษากําหนด จึงจะ

ผานเกณฑการจบแตละระดับการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้

 ๑. ศกึษากจิกรรมและเกณฑการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเรียนตามทีค่ณะกรรมการประเมนิกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนของสถานศึกษากําหนด

 ๒. ออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามลักษณะของกิจกรรมนั้น 

 ๓. ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและพัฒนาตามรูปแบบ วิธีการที่กําหนด

 ๔. เลอืกวิธกีาร เคร่ืองมือใหสอดคลองกับกจิกรรมการประเมินใหเหมาะสมกับลกัษณะของกิจกรรม 

 ๕. สรางเครื่องมือและกําหนดวิธีการประเมิน 

 ๖. ดําเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยคํานึงถึงตอไปนี้

  ๖.๑ เวลาในการเขารวมกิจกรรมของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

  ๖.๒  ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

 ๗. สรุปผลประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๘. สงผลการประเมิน
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เอกสารหลักฐานการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕. 
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104 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเปนเอกสารสําคัญท่ีสถานศึกษาตองจัดทําข้ึนเพื่อใชในการดําเนินงาน

ในดานตาง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้

 ๑.  บันทึกขอมูลในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน ไดแก แบบบันทึก

ผลการเรียนประจํารายวิชา

 ๒.  ติดตอสื่อสาร รายงานขอมูล และผลการเรียนของผูเรียน ไดแก แบบรายงานประจําตัวนักเรียน 

ระเบียนสะสม

 ๓.  จัดทําและออกหลักฐานแสดงวุฒิและ/หรือรับรองผลการเรียนของผูเรียน ไดแก ระเบียนแสดง

ผลการเรียน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดเอกสารหลักฐานการศึกษา

ที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการเปน ๒ ประเภท ไดแก

 ๑. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

 ๒. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด

 เอกสารแตละประเภทมีวัตถุประสงคและรายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้

 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 เปนเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ เพื่อใชเปนหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ 

ยืนยัน และรับรองผลการเรียนของผูเรียน สถานศึกษาตองใชแบบพิมพของกระทรวงศึกษาธิการและดําเนินการ

จัดทําตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ไดแก ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 

ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) และแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)

 ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 

  เปนเอกสารสําหรับบันทึกขอมูลผลการเรียนของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขัน้พ้ืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ไดแก ผลการเรยีนตามกลุมสาระการเรยีนรู ผลการประเมนิการอาน คดิวิเคราะห 

และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษา

จะตองจัดทําและออกเอกสารน้ีใหผูเรียนเปนรายบุคคล เม่ือผูเรียนจบการศึกษาแตละระดับหรือเม่ือผูเรียน

ออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี เพื่อใชแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 ๒.  ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) 

  เปนเอกสารแสดงวุฒกิารศึกษาท่ีมอบใหแกผูจบการศึกษาภาคบังคับและผูสาํเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ตามหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ เพือ่รบัรองศักดิแ์ละสทิธิข์องผูสาํเรจ็การศึกษา

ตามวุฒิแหงประกาศนียบัตรนั้น

0675_57.indd   p1040675_57.indd   p104 6/10/2558   9:21:476/10/2558   9:21:47



แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 105

 ๓.  แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

  เปนเอกสารสาํหรบัอนมุตักิารจบการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐานของผูเรียน

ในแตละรุนการศึกษา โดยบันทึกรายชื่อและขอมูลทางการศึกษาของผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

(ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖) ผูจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓) และผูจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖) ใชเปนเอกสารสําหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนใหผูเรียนเปนผูสําเร็จการศึกษา และ

ใชในการตรวจสอบยืนยัน และรับรองความสําเร็จและวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาแตละคนตลอดไป

 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด

 เปนเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทําข้ึนเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ

ผูเรียน เชน แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา แบบรายงานประจําตัวนักเรียน ระเบียนสะสม ใบรับรอง

ผลการเรียน และเอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงคของการนําเอกสารไปใช

 ๑. แบบบันทึกผลการเรยีนประจํารายวิชา

  เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําข้ึนเพื่อใหผูสอนใชบันทึกขอมูลการวัดและประเมินผลการเรียน

ตามแผนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน และใชเปนขอมูลในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน

แตละรายวิชา เอกสารนี้ควรจัดทําเพื่อบันทึกขอมูลของผูเรียนเปนรายหอง

  เอกสารบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา นําไปใชประโยชนดังนี้

 ๑.๑  ใชเปนเอกสารเพื่อการดําเนินงานของผูสอนแตละคนในการวัดและประเมินผลการเรียน

ของผูเรียนแตละรายวิชา รายหอง   

 ๑.๒  ใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวน

การวัดและประเมินผลการเรียน

 ๑.๓  เปนเอกสารทีผู่บริหารสถานศกึษาใชในการอนมุตัผิลการเรยีนประจาํภาคเรยีน/ปการศึกษา

 ๒. แบบรายงานประจําตัวนักเรียน

  เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพ่ือบันทึกขอมูลการประเมินผลการเรียนรู และพัฒนาการ

ดานตาง ๆ ของผูเรียนแตละคนตามเกณฑการตัดสินการผานระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน รวมท้ังขอมูลดานอ่ืน ๆ ของผูเรียนทั้งที่บานและโรงเรียน เปนเอกสารรายบุคคล สําหรับสื่อสาร

ใหผูปกครองของผูเรียนแตละคนไดรับทราบผลการเรียนและพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียน และรวมมือ

ในการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง   
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106 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ๓. ใบรับรองผลการเรียน

  เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อรับรองสถานภาพความเปนผูเรียนในสถานศึกษาท่ีกําลัง

ศึกษาอยูหรือรับรองผลการเรียน หรือวุฒิของผูเรียนเปนการชั่วคราวตามที่ผูเรียนรองขอ ทั้งกรณีที่ผูเรียนกําลัง

ศึกษาอยูในโรงเรียนหรือเม่ือจบการศึกษาไปแลว แตกําลังรอรับหลักฐานการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน 

เปนตน

  ใบรบัรองผลการเรยีนมอีายกุารใชงานชัว่คราว โดยปกตปิระมาณ ๓๐ วนั ซึง่ผูเรยีนสามารถนาํไป

ใชเปนหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูเรียนในการสมัครเขาศึกษาตอ สมัครเขาทํางาน หรือเม่ือมีกรณีอื่นใด

ที่ผูเรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู หรือสถานภาพการเปนผูเรียนของตน 

 ๔. ระเบียนสะสม

  เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ 

เปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง ตลอดชวงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป 

ระเบียนสะสมใหขอมลูทีเ่ปนประโยชนในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผูเรยีน การพัฒนา

ปรับปรุงบุคลิกภาพ การปรับตัวของผูเรียน และผลการเรียน ตลอดจนรายงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพของ

ผูเรยีนระหวางสถานศกึษากบับาน และใชเปนหลกัฐานในการตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูเรยีนตามความเหมาะสม
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108 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 แนวปฏิบัติในการจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 

 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

เปนหลักฐานแสดงผลการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานแตละระดับชั้น 

สถานศึกษาตองออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานใหผูเรียนทุกคน

ทีจ่บการศกึษาแตละระดบัชัน้หรอืเม่ือออกจากสถานศึกษา โดยใชแบบพมิพทีก่ระทรวงศึกษาธิการจัดพมิพเทานัน้

 ลักษณะของระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 

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

  ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา 

(ปพ.๑ : ป)

  ๑.๒  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน (ปพ.๑ : บ)

  ๑.๓ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ปพ.๑ : พ)

 ๒. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ทุกระดับมี ๒ ประเภท คือ

  ๒.๑  แบบพิมพปกติ มีลักษณะเปนแบบพิมพสมบูรณครบถวน สําหรับใชกรอกขอมูล

ดวยการเขียนหรือพิมพดีด

  ๒.๒  แบบพิมพสาํหรับใชกบัคอมพวิเตอร มลีกัษณะเปนกระดาษวาง มขีอมลูเฉพาะชือ่เอกสาร

แตละระดับ และหมายเลขควบคุมเอกสารเทานั้น

 การสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)

 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๑) เปนเอกสารหลักฐาน

ที่สถานศึกษาทุกแหงทุกสังกัดในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะตองดําเนินการจัดทําใหเปนแนวทางเดียวกัน 

โดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนผูดําเนินการจัดซื้อใหสถานศึกษาทุกแหงทุกสังกัดในเขตพื้นที่

การศึกษาที่รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังแผนภาพที่ ๕.๑
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 109

สถานศึกษาทําหนังสือขอซื้อแบบพิมพตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 กรณีที่ ๑ :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  เปนผูดําเนินการจัดซื้อ

 กรณีที่ ๒ : สถานศึกษาไดรับมอบหมาย
เปนผูดําเนินการจัดซื้อเอง*

ผอ.สพท. ทําหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ
ถึงองคการคาของ สกสค.

ผอ.สพท. ทําหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ
ถึงองคการคาของ สกสค.

โดยระบุชื่อ-นามสกุลบุคลากรของ สพท.
ที่ไดรับมอบฉันทะใหเปนผูดําเนินการจัดซื้อ

ทั้งนี้ใหผูที่ไดรับมอบฉันทะนําบัตรประจําตัวประชาชน/
บัตรขาราชการไปแสดงตอองคการคาของ 

สกสค. ดวย

โดยระบุชื่อ-นามสกุลครู/บุคลากรของสถานศึกษา
ที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการจัดซื้อรับมอบฉันทะ
ทั้งนี้ใหผูไดรับมอบฉันทะนําบัตรประจําตัวประชาชน/

บัตรขาราชการไปแสดงตอองคการคาของ 
สกสค. ดวย

ผูรับมอบฉันทะของ สพท. 
นําแบบพิมพลงบัญชีรับ-จาย 

แบบพิมพของ สพท.

ผูรับมอบฉันทะของสถานศึกษา 
นําแบบพิมพลงบัญชีรับ-จาย 

แบบพิมพของ สพท.

สพท. แจงใหสถานศึกษามารับ
แบบพิมพที่ไดสั่งซื้อไว

ผูรับมอบฉันทะของสถานศึกษา
นําแบบพิมพลงบัญชีรับแบบพิมพ

ของสถานศึกษาตอไป

สถานศึกษานําแบบพิมพลงบัญชี
รับแบบพิมพของสถานศึกษาตอไป

เมื่อไดรับแบบพิมพแลว

เมื่อไดรับแบบพิมพแลว

แผนภาพที่ ๕.๑ แสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
* ถาสถานศึกษาตองการดําเนินการสั่งซื้อเองใหระบุชื่อครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในหนังสือขอซื้อแบบพิมพดวย

 จากแผนภาพท่ี ๕.๑ มีรายละเอียดข้ันตอนการสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดง

ผลการเรียน (ปพ.๑) ดังตอไปนี้

 กรณีที่ ๑ : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดําเนินการจัดซื้อ

 ขั้นตอนที่ ๑ ผูบริหารสถานศึกษาทําหนังสือแจงความประสงคขอซ้ือแบบพิมพถึงผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดําเนินการจัดซื้อใหสถานศึกษา
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110 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

    กรณสีถานศกึษาสังกัดกรงุเทพมหานครและองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหผูบริหาร

สถานศึกษาทําหนังสือแสดงความประสงคสั่งซ้ือไปยังหนวยงานตนสังกัด เพ่ือหนวยงานตนสังกัดดําเนินการ

ขอซื้อแบบพิมพไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งอยูตอไป

 ขั้นตอนที่ ๒ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทําหนังสือส่ังซ้ือแบบพิมพ (ปพ.๑) 

ถึงองคการคาของ สกสค. โดยระบุ 

    ๒.๑ ชือ่บคุคลในสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาทีไ่ดรบัมอบฉันทะใหเปนผูดาํเนินการ

จัดซื้อ โดยผูที่ไดรับมอบฉันทะตองนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการไปแสดงดวย

    ๒.๒  ชนิดแบบพิมพ (แบบพิมพปกติหรือแบบพิมพสําหรับใชกับคอมพิวเตอร) 

จํานวนแบบพิมพ จําแนกเปนระดับชั้นวามีระดับชั้นละกี่เลม (๑ เลม มี ๕๐ แผน)

  ขั้นตอนที่ ๓  เมื่อผูไดรับมอบฉันทะรับแบบพิมพ (ปพ.๑) แลว ใหนําแบบพิมพนั้นมาควบคุม

หมายเลขชุดที่ เลขท่ีในบัญชีรับ-จายแบบพิมพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  ขั้นตอนที่ ๔  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงใหสถานศึกษามารับแบบพิมพที่ไดสั่งซื้อไว

  ขั้นตอนที่ ๕  สถานศึกษานําแบบพิมพดังกลาวมาควบคุมหมายเลขชุดที่ เลขที่ในบัญชีรับแบบพิมพ

ของสถานศึกษา และจัดเก็บรักษาไวอยางดีตอไป

 กรณีที่ ๒ : สถานศึกษาไดรับมอบหมายเปนผูดําเนินการจัดซื้อเอง

  ขั้นตอนที่ ๑  ผูบริหารสถานศกึษาทําหนังสือแจงความประสงคขอซ้ือแบบพิมพ (ปพ.๑) และแจง

ขอดําเนินการจัดซื้อเองถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยระบุ

    ๑.๑  ชือ่-นามสกลุครหูรือบุคลากรทางการศกึษาของสถานศกึษาทีไ่ดรบัมอบหมาย

ใหเปนผูดาํเนินการจดัซือ้ โดยผูทีไ่ดรบัมอบฉนัทะตองนําบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรขาราชการไปแสดงดวย

    ๑.๒  ชนิดแบบพิมพ (แบบพิมพปกติหรือแบบพิมพสําหรับใชกับคอมพิวเตอร) 

จํานวนแบบพิมพ จําแนกเปนระดับชั้นวามีระดับชั้นละกี่เลม

 ขั้นตอนที่ ๒ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทําหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ (ปพ.๑) 

ถึงองคการคาของ สกสค. โดยระบุ

    ๒.๑  ชื่อ-นามสกุลของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่ไดรับ

มอบหมายในขั้นตอนที่ ๑ เปนผูไดรับมอบฉันทะดําเนินการจัดซื้อ

    ๒.๒  ชื่อสถานศึกษา อําเภอ จังหวัด ลักษณะแบบพิมพ จํานวนแบบพิมพ 

จําแนกเปนระดับชั้นวามีระดับชั้นละกี่เลม

 ขั้นตอนที่ ๓  เมื่อไดรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ครบถวนและถูกตองแลว ใหนํา

แบบพิมพนั้นมาควบคุมหมายเลขชุดที่ เลขที่ในบัญชีรับ-จายแบบพิมพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากอน

 ขั้นตอนที่ ๔  หลังจากน้ันใหสถานศึกษานําแบบพิมพมาควบคุมหมายเลขชุดท่ี เลขท่ีในบัญชีรับ

แบบพิมพของสถานศึกษา และจัดเก็บรักษาไวอยางดีตอไป
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 111

 การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ใหผูเรียน ใหจัดทําดังนี้

 ๑. ใหโรงเรียนกรอกขอความในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) อยางชัดเจนและถูกตองซึ่งถือวา

เปนตนฉบับ ตนฉบับของนักเรียนทุกคนไมตองติดรูปถาย ไมตองลงนามนายทะเบียนและหัวหนาสถานศึกษา

 ๒.  ใหจัดทําเอกสารคูฉบับของเอกสารตนฉบับขึ้น ๒ ฉบับ โดยใชวิธีการถายสําเนาจากตนฉบับ 

หรือนําแบบพิมพเอกสารท่ีใชจัดทําตนฉบับมาคัดลอกขอมูลจากตนฉบับก็ได (กรณีนี้ใหนําเลขชุดที่...........

เลขที่............ ของเอกสารตนฉบับไปกรอกที่ชองหมายเหตุของเอกสารที่ลอกใหมทั้ง ๒ ฉบับ โดยกรอกวา 

เอกสารฉบับนี้เปนเอกสารคูฉบับของเอกสารตนฉบับชุดที่...........เลขที่...............)

 ๓. ตดิรูปถายของผูเรียนขนาด ๓ x ๔ ซม. ในชองตดิรูปถาย ใหนายทะเบียนและผูบริหารสถานศกึษา

ลงนามในเอกสารทีจ่ดัทําข้ึนใหมทัง้ ๒ ฉบับ พรอมกบักรอกวนัท่ี เดือน พ.ศ. ทีล่งนามในเอกสาร แลวประทับตรา

สถานศึกษา (ตราดุนหรือสีแดงชาด) ที่รูปถายของผูเรียนและท่ีลายเซ็นของผูบริหารสถานศึกษา สถานศึกษา

มอบเอกสารที่จัดทําขึ้นใหผูเรียน ๑ ฉบับ และเก็บรักษาไวเปนสําเนารวมกับตนฉบับที่สถานศึกษา ๑ ฉบับ

 ผูเรียนที่ไดรับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ไปแลว เมื่อมีความจําเปนตองขอฉบับใหม 

ใหยืน่คาํรองขอเอกสารฉบบัใหมพรอมดวยเหตผุลในการขอเอกสารเปนลายลกัษณอกัษร ใหสถานศกึษาดาํเนนิการ

ออกเอกสารใหมจากตนฉบับเดิมท่ีจัดทําไวตามวิธีขางตน และใหนายทะเบียนและผูบริหารสถานศึกษาท่ีดํารง

ตําแหนงขณะที่ผูเรียนยื่นคํารองขอเอกสาร เปนผูลงนามในเอกสารที่จัดทําใหมทั้ง ๒ ฉบับ 

 สถานศึกษาตองทําบัญชีจายแบบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(ปพ.๑) ในทุกกรณี และบันทึกในสมุดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษาทุกครั้งที่มีการออกเอกสาร

 การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีสูญหายหรือเสียหาย

 เน่ืองจากระเบยีนแสดงผลการเรยีน (ปพ.๑) เปนเอกสารหลกัฐานสาํคัญท่ีกระทรวงศกึษาธกิารจะตอง

ดําเนินการควบคุม ดังนั้น ถาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เกิดการสูญหายหรือเสียหาย จะตองดําเนินการ

สอบสวนขอเทจ็จรงิและประกาศยกเลิกแบบพิมพทีส่ญูหายหรอืเสยีหาย พรอมทัง้แจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

ดังรายละเอียดขั้นตอนการยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 กรณีที่ ๑ แบบพิมพเกิดการสูญหายทั้งเมื่อขณะทําการขนสง หรือเก็บรักษาอยูที่สถานศึกษา 

ควรดําเนินการดังนี้

  ๑. ผูทําใหเกิดการสูญหาย ไดแก สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานที่จัดสง 

แจงความเอกสารสูญหายตอเจาหนาที่ตํารวจเพื่อลงบันทึกรายงานประจําวันรับแจงเอกสารหาย แลวเก็บใบแจงความ

ไวเปนหลักฐาน 

 ๒. ทํารายงานแจงเรื่องแบบพิมพ ปพ.๑ ฉบับที่สูญหาย (พรอมแนบสําเนาเอกสารลงบันทึกรายงาน

ประจําวันดวย) ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดโดยดวน

 ๓. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง แลวทํารายงานเพ่ือขอยกเลิก

แบบพิมพพรอมแนบรางประกาศยกเลิกแบบพิมพ ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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112 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ๔. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาและลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพ 

เมื่อมีการลงนามเรียบรอยแลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาดําเนินการแจงประกาศยกเลิก 

ถงึกระทรวงทกุกระทรวง และสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาทุกเขต เพือ่แจงหนวยงาน/สถานศึกษาในสังกดัไมให

รับพิจารณาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่ถูกยกเลิกตอไป

 กรณีที่ ๒ แบบพิมพเกิดการเสียหายเนื่องจากเขียนผิดพลาด สกปรก หรือเกิดการชํารุดเสียหาย

ดวยเหตุอื่นใดจนไมอาจใชการได ใหดําเนินการดังนี้

 ๑. สถานศึกษาที่ทําใหเกิดการเสียหายทํารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ ปพ.๑ โดยระบุสาเหตุ เลขที่ 

และจํานวนแบบพิมพที่เสียหาย เสนอตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด/ที่สถานศึกษาตั้งอยู

 ๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบสวน หากคณะกรรมการ

เห็นควรประกาศยกเลิกแบบพิมพ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทํารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ ปพ.๑ ฉบับที่

เสียหายตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พรอมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพเพื่อใหลงนาม

 ๓. เม่ือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพเรียบรอยแลว 

ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/สถานศึกษา ดําเนินการแจงประกาศยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อแจงหนวยงาน/สถานศึกษาในสังกัดไมใหรับพิจารณาระเบียนแสดงผล

การเรียน (ปพ.๑) ที่ถูกยกเลิกตอไป

 กรณีแบบพมิพทีม่คีวามเสยีหายเพยีงเลก็นอย หามลบหรือขดู ถาเขยีนผิดใหขดีฆา แลวเขยีนขอความ

ที่ถูกตองไว และใหนายทะเบียนลงนามกํากับ อาจไมตองประกาศยกเลิก ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ

สถานศึกษา
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 113

 ระเบยีนแสดงผลการเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป) 

ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้

ดานหนา

ดานหลัง

 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
 ปพ.1 : ป ชุดที่.............เลขที่.............
โรงเรียน..................................................................................................................................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................................
ตําบล/แขวง........................................................................................ ชื่อ...............................................................................
อําเภอ/เขต......................................................................................... ชื่อสกุล.......................................................................
จังหวัด................................................................................................ เลขประจําตัวนักเรียน................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................................................. เลขประจําตัวประชาชน.........................................................................
วันเขาเรียน........................................................................................ เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ.........................
โรงเรียนเดิม...................................................................................... เพศ.....................สัญชาติ.............................ศาสนา.............................
จังหวัด............................................................................................... ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา.....................................................................................
ชั้นเรียนสุดทาย................................................................................. ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา..................................................................................

รหัส/รายวิชา เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

ผล
กา

รเร
ียน

รหัส/รายวิชา เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

ผล
กา

รเร
ียน

รหัส/รายวิชา เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

ผล
กา

รเร
ียน

(...........................................................)
นายทะเบียน

๑ ขอมูลโรงเรียนและผูเรียน

๒ ผลการเรียนรายวิชา

๓ ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

๔ สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติ
ผลการประเมิน ๖ ผลการเรียนตลอด ๓ ป

(ป. ๔ - ๖)

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ

สดัสวนผลการเรยีน
และผลการทดสอบ
ระดับชาติ

คําอธิบายเกณฑ
การประเมินของ
สถานศึกษา

ผลการเรียนรายวิชา

๕

๗

๘

  สรุปผลการประเมิน ผลการตัดสิน

1. ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน .................... ............................
2. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน .................... ............................
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค .................... ............................
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน .................... ............................

วันอนุมัติการจบ.................................................................................................................

วันออกจากโรงเรียน...........................................................................................................

สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน...................................................................................................

ผลการทดสอบระดับชาติ

สัดสวนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ

1. รอยละ..........ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ป (ป.4-6) = ....................

2. รอยละ..........ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน = ....................

3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม = ....................

เกณฑการประเมินของสถานศึกษา

ปพ.1 : ป ชุดที่.........................เลขที่.........................

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรม เวล
า

(ช
ั่วโม

ง)

เวล
า

(ช
ั่วโม

ง)

เวล
า

(ช
ั่วโม

ง)
หน

วย
นํ้า

หน
ัก

รว
ม (

ป.4
-6)

กิจกรรม กิจกรรมผล
กา

ร
ปร

ะเม
ิน

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
ิน

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
ิน

ผล
กา

รเร
ียน

เฉล
ี่ย (

ป.4
-6)

(...........................................................)

นายทะเบียน

(...........................................................)

ผูอํานวยการ.........................................

วันที่.........................................................

กลุมสาระการเรียนรู/
การศึกษาคนควาดวยตนเอง

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ป (ป.4-6)

หมายเหตุ

3x4 ซม.
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114 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา

 ปพ.1 : ป     ชุดที่...................เลขที่...................
โรงเรียน..................................................................................................................................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................................
ตําบล/แขวง........................................................................................... ชื่อ..........................................................................
อําเภอ/เขต............................................................................................. ชื่อสกุล...................................................................
จังหวัด.................................................................................................... เลขประจําตัวนักเรียน............................................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................................. เลขประจําตัวประชาชน..........................................................................
วันเขาเรียน............................................................................................. เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ.........................
โรงเรียนเดิม............................................................................................ เพศ.....................สัญชาติ.............................ศาสนา..............................
จังหวัด.................................................................................................... ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา......................................................................................
ชั้นเรียนสุดทาย...................................................................................... ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา..................................................................................

ผลการเรียนรายวิชา

3x4 ซม.

รหัส/รายวิชา เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

ผล
กา

รเร
ียน

ผล
กา

รเร
ียน

ผล
กา

รเร
ียน

รหัส/รายวิชา รหัส/รายวิชา

(...........................................................)
นายทะเบียน
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 115

  สรุปผลการประเมิน ผลการตัดสิน

1. ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน .................... ............................
2. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน .................... ............................
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค .................... ............................
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน .................... ............................

วันอนุมัติการจบ.................................................................................................................

วันออกจากโรงเรียน...........................................................................................................

สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน...................................................................................................

ผลการทดสอบระดับชาติ

สัดสวนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ

1. รอยละ..........ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ป (ป.4-6) = ....................

2. รอยละ..........ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน = ....................

3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม = ....................

เกณฑการประเมินของสถานศึกษา

ปพ.1 : ป ชุดที่.........................เลขที่.........................

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรม เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

หน
วย

นํ้า
หน

ัก
รว

ม 
(ป

.4
-6

)

กิจกรรม กิจกรรม

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน

ผล
กา

รเร
ียน

เฉ
ลี่ย

 (ป
.4

-6
)

(...........................................................)

นายทะเบียน

(...........................................................)

ผูอํานวยการ.........................................

วันที่.........................................................

กลุมสาระการเรียนรู/
การศึกษาคนควาดวยตนเอง

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ป (ป.4-6)

หมายเหตุ
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116 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คาํอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป)
 การกรอกขอมูลในระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษา ใหกรอกขอมูลตาง ๆ ดวยวิธีการเขียนหรือพิมพดวยพิมพดีดหรือคอมพิวเตอรอยางใดอยางหนึ่ง 
เม่ือเลือกใชวิธีการใดแลวใหใชวิธีการน้ันตลอดทั้งแผน โดยใหใชหมึกสีดําหรือสีนํ้าเงินเทาน้ัน ตัวเลขที่กรอก
ใชตวัเลขฮินดอูารบกิ หามลบหรอืขูดขอมูลทีก่รอกไปแลว กรณเีขียนผดิหรือตองการเปลีย่นแปลงขอมูล ใหขดีฆา
ขอความท่ีเขียนผิดหรือขอความที่ตองการเปล่ียนแปลง แลวเขียนขอความที่ถูกตองหรือขอความที่ตองการ
ไวขางบนดวยหมึกสีแดงและใหนายทะเบียนลงนามกํากับไว วิธีการกรอกขอมูลมีรายละเอียดดังตอไปนี้
 ดานหนา
 ๑.  ขอมูลโรงเรียนและผูเรียน
  ๑.๑ โรงเรียน ใหกรอกชื่อเต็มของสถานศึกษาอยางชัดเจน
  ๑.๒ สงักดั ใหกรอกชือ่หนวยงานตนสังกัดของสถานศกึษาระดบักรม หรือหนวยงานจัดการศกึษา
ตามการปกครองรูปแบบพิเศษ เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสํานักการศึกษาเมืองพัทยา เปนตน 
  ๑.๓ ตาํบล/แขวง, อาํเภอ/เขต, จงัหวัด ใหกรอกชือ่เตม็ของสถานทีอ่นัเปนท่ีตัง้ของสถานศกึษา
อยางชัดเจน
  ๑.๔ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา ใหสถานศึกษาทกุสงักดักรอกช่ือสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ที่สถานศึกษาตั้งอยู
  ๑.๕ วันเขาเรียน ใหกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษารับผูเรียนเขาเรียน
ตามวันรับเขาในทะเบียนนักเรียน เชน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
   ๑.๖ โรงเรียนเดิม ใหกรอกชื่อสถานศึกษาเดิมของผูเรียน ตามท่ีระบุในหลักฐานการศึกษา
ของผูเรียนที่นํามาใชสมัครเขาเรียน
    กรณีที่ ๑ ผูเรียนไมเคยเขาเรียนในสถานศึกษาใดมากอน ไมตองกรอกช่ือโรงเรียนเดิม 
ใหขีดดวยเครื่องหมาย “-” 
    กรณีที่ ๒ ผูเรียนเคยศึกษาอยูในสถานศึกษาอ่ืนมากอน ใหกรอกช่ือสถานศึกษาลําดับ
สุดทายที่ผูเรียนลาออก ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่นํามาแสดง
    กรณีที่ ๓ ผูเรียนศึกษาจากการศึกษาตางรูปแบบ ถาศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ 
ใหกรอกชื่อสถานศึกษานอกระบบที่เรียน และถาผูเรียนศึกษาตามอัธยาศัย ใหกรอก “ศึกษาตามอัธยาศัย”
   ๑.๗ จังหวัด ใหกรอกชื่อจังหวัดที่ตั้ งของสถานศึกษาเดิม กรณีศึกษาตามอัธยาศัย 
ใหกรอกช่ือจังหวัดท่ีผูเรียนไดรับการเทียบระดับตามท่ีปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา สวนผูเรียน
ทีศ่กึษาตามอธัยาศยัแตยงัไมไดรบัเอกสารการเทยีบระดับการศึกษาใด ๆ  ใหกรอกช่ือจงัหวัดทีผู่เรยีนไดลงทะเบยีน
เปนผูศึกษาตามอัธยาศัย
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 117

  ๑.๘ ชั้นเรียนสุดทาย ใหกรอกระดับช้ันเรียนที่ผูเรียนกําลังเรียน หรือจบการศึกษาจาก
สถานศึกษาเดิมตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผูเรียนนํามาแสดงเมื่อสมัครเขาเรียน ดังนี้
  กรณีที ่๑ สถานศกึษาเดมิออกเอกสารเม่ือผูเรียนจบระดับการศกึษา ใหกรอกชัน้ปสดุทาย
ของระดับการศึกษานั้น
  กรณีที่ ๒ สถานศึกษาเดิมออกเอกสารเมื่อผูเรียนเรียนจบปการศึกษา (ไมจบระดับ
การศึกษา) ใหกรอกชั้นปที่ผูเรียนเรียนจบปการศึกษา
  กรณทีี ่๓ สถานศกึษาเดมิออกเอกสารใหผูเรียนทีอ่อกจากสถานศึกษาระหวางปการศกึษา 
ใหกรอก “กําลังเรียนชั้น...............” (ระบุชั้นปที่กําลังเรียนอยู ขณะที่ลาออก)
  กรณีที่ ๔ ผูเรียนที่ไมมีโรงเรียนเดิม ใหขีดเครื่องหมาย “-”
  ๑.๙ ชื่อ ชื่อสกุล ใหกรอกชื่อและชื่อสกุลของผูเรียนอยางชัดเจน พรอมคํานําหนาชื่อที่ถูกตอง
ดวยอักษรตัวบรรจง เชน เด็กชายสุภาพ เรียบรอย, นางสาวมารยาท ดีงาม เปนตน 
  ๑.๑๐ เลขประจําตัวนักเรียน ใหกรอกเลขประจําตัวของผูเรียนท่ีระบุในทะเบียนนักเรียน
ของสถานศึกษา
  ๑.๑๑ เลขประจําตัวประชาชน ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียนจํานวน ๑๓ หลัก 
ใหถกูตองตรงตามสาํเนาทะเบยีนบาน (ท.ร.๑๔) กรณีผูเรียนไมมเีลข ๑๓ หลัก ใหกรอกเลขศนูย (๐) ทัง้ ๑๓ หลัก
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
  ๑.๑๒ เกิดวันท่ี.....เดือน................พ.ศ. ........... ใหกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. 
ที่ผูเรียนเกิดใหถูกตองตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
  ๑.๑๓ เพศ ใหกรอก “ชาย” หรอื “หญงิ” ตามเพศของผูเรยีนใหตรงตามทีร่ะบใุนทะเบยีนนกัเรยีน
  ๑.๑๔ สัญชาติ ใหกรอกสัญชาติของผูเรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
  ๑.๑๕ ศาสนา ใหกรอกชื่อศาสนาที่ผูเรียนนับถือ เชน พุทธ อิสลาม หรือคริสต เปนตน
  ๑.๑๖ ชือ่-ชือ่สกุลบิดา, ชือ่-ชือ่สกุลมารดา ใหกรอกชือ่บิดาและมารดาของผูเรียนพรอมนามสกลุ 
และคํานําหนาที่ถูกตองอยางชัดเจนตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน กรณีไมมีชื่อบิดาและ/หรือชื่อมารดา
ในทะเบียนนักเรียน ใหขีดเครื่องหมาย “-” หามกรอกชื่อบิดาบุญธรรม หรือมารดาบุญธรรม หรือผูที่มิใชบิดา 
มารดาผูใหกําเนิดผูเรียน
 ๒. ผลการเรียนรายวิชา
  การกรอกขอมลูในผลการเรยีนรายวชิา จะกรอกครัง้เดียวเม่ือตองการออกเอกสารทัง้กรณีผูเรยีน
จบระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖) หรือขอลาออกจากสถานศึกษา ขอมูลผลการเรียนที่นํามากรอก
เปนขอมูลปจจุบันในวันจัดทําเอกสารทั้งหมด ในขณะเดียวกันขอมูลในเอกสารที่มอบใหผูเรียนจะตองสมบูรณ 
ครบถวน และถูกตอง การกรอกขอมูลในชองตาราง ใหกรอกดังนี้
  ๒.๑ รหัส/รายวิชา ใหกรอก “ปการศึกษา” ที่เริ่มเรียนกอนตามดวยช้ันป แลวจึงกรอก
รายวิชาพ้ืนฐานทีผู่เรียนเรียนในแตละป โดยกรอกเลขรหัสกอนตามดวยช่ือรายวชิา ใหกรอกเรยีงรายวิชาพ้ืนฐาน
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118 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตามกลุมสาระการเรยีนรูและตามดวยรายวชิาเพิม่เตมิท่ีเรยีนในปนัน้ ๆ  (กรณทีีไ่มมรีายวชิาเพิม่เตมิใหเวนวางไว) 
ใหกรอกเรียงตามลําดับจากสดมภซายมือไปขวามือ
  ๒.๒ เวลา (ชั่วโมง) ใหกรอกจํานวนเวลาเรียนเปนช่ัวโมง ตามโครงสรางหลักสูตรของ
สถานศึกษา
  ๒.๓ ผลการเรียน ใหกรอกผลการเรียนในสดมภใหตรงกับรหัส/รายวิชาน้ัน ๆ ผลการเรียน
ที่นํามากรอกจะตองเปนขอมูลปจจุบันในวันจัดทําเอกสาร เชน รายวิชาใดที่ตัดสินผลการเรียนแลวไมผาน
และยังไมไดแกไขใหกรอกผลการเรียนเดิม แตถาไดซอมเสริมจนผานแลวใหกรอกผลการเรียนที่ซอมเสริมแลว 
 ดานหลัง
 ๓.  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
  ๓.๑ กิจกรรม ใหกรอกปการศึกษาที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามดวยชื่อกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมในปนั้นเรียงลงมาตามลําดับ โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ/
เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน  ตามดวยกิจกรรมชุมนุม/ชมรม โดยระบุชื่อของชุมนุม/ชมรม
ใหชัดเจน) และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
  ๓.๒ เวลา (ชั่วโมง) ใหกรอกจํานวนเวลาเรียน (เปนชั่วโมง) ของแตละกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตามที่สถานศึกษากําหนด และตรงกับชื่อกิจกรรมนั้น ๆ 
  ๓.๓ ผลการประเมิน ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละกิจกรรม โดยกรอก 
“ผ” สาํหรบักจิกรรมทีไ่ดรบัการประเมนิ “ผาน” และกรอก “มผ” สาํหรบักจิกรรมทีไ่ดรบัการประเมนิ “ไมผาน” 
 ๔. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน
  ๔.๑ สรุปผลการประเมิน
   ๔.๑.๑ ผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ใหกรอกผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน 
“ผานทุกรายวิชา” สําหรับผูเรียนที่มีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผานเกณฑการจบระดับประถมศึกษาของ
สถานศึกษา และเวนวางไวสําหรับผูเรียนที่ยังไมจบระดับประถมศึกษา 
   ๔.๑.๒ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ใหกรอกผลการประเมิน
การอาน คดิวิเคราะห และเขียนของชัน้ปสดุทาย “ดเีย่ียม” หรือ “ด”ี หรือ “ผาน” สาํหรบัผูเรียนทีม่ผีลการประเมิน
การอาน คิดวิเคราะหและเขียนผานเกณฑการจบระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา และเวนวางไวสําหรับ
ผูเรียนที่ยังไมจบระดับประถมศึกษา
   ๔.๑.๓ ผลการประเมนิคณุลักษณะอนัพงึประสงค ใหกรอกผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของชั้นปสุดทาย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” สําหรับผูเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคผานเกณฑการจบระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา และเวนวางไวสําหรับผูเรียนท่ียังไมจบ
ระดับประถมศึกษา
   ๔.๑.๔ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน “ผาน” สําหรับผูเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานเกณฑการจบระดับประถมศึกษา
ของสถานศึกษา และเวนวางไวสําหรับผูเรียนที่ยังไมจบระดับประถมศึกษา
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  ๔.๒ ผลการตัดสิน ใหกรอกผลการตดัสินตามเกณฑการจบระดบัประถมศึกษาแตละเกณฑ ดงัน้ี
   ก. กรอก “ผาน” เมื่อเกณฑนั้นไดรับการตัดสินแลว ได “ผาน”
   ข. กรอก “ไมผาน” เมื่อเกณฑนั้นไดรับการตัดสินแลว ได “ไมผาน”
   ค. เวนวางไวเมื่อเกณฑนั้นยังไมมีการตัดสิน
  ๔.๓ วันอนุมัติการจบ ใหกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษาอนุมัติให
ผูเรียนจบการศึกษา ไดแก วนัท่ีผูบริหารสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมตัิผลการเรียนในแบบรายงานผูสําเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓) กรณีผูเรียนออกจากสถานศึกษากอนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ใหขีดเคร่ืองหมาย “-” 
  ๔.๔ วันออกจากโรงเรียน ใหกรอกเลขวันท่ี ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่ผูเรียนออกจาก
สถานศึกษาตาม “วันจําหนาย” ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
  ๔.๕ สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน ใหกรอกดังนี้
   ก. กรณีผูเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ใหกรอก “จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา”
   ข.  ผูเรียนที่ออกจากสถานศึกษาในกรณีอื่น ๆ ใหกรอก “ศึกษาตอสถานศึกษาอื่น”
 ๕. ผลการทดสอบระดับชาติ 
  ใหกรอกผลการทดสอบระดับชาติของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน) หรือหนวยงานระดับชาติอื่น ๆ โดยกรอกชื่อแบบทดสอบ ชั้นท่ีสอบ รายวิชา 
และผลการทดสอบ ใหครบทุกรายวิชาที่เขาสอบอยางชัดเจน
 ๖. ผลการเรียนเฉลี่ยตลอด ๓ ป (ป.๔-๖)
  ๖.๑ ชอง “หนวยนํา้หนกัรวม (ป.๔-๖)” ใหสถานศกึษาแปลงเวลาเรียนจากจาํนวนชัว่โมงท่ีเรยีน
ในแตละรายวิชาใหเปนหนวยน้ําหนัก โดย ๔๐ ชัว่โมงเทากบั ๑ หนวยน้ําหนัก แลวกรอกจํานวนหนวยน้ําหนักรวม
ของทกุรายวชิาทีผู่เรยีนไดเรยีนในชัน้ประถมศึกษาปที ่๔-๖ โดยจาํแนกเปนกลุมสาระการเรยีนรู/การศกึษาคนควา
ดวยตนเอง (IS)
   สําหรับ รายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) ถาโรงเรียนใดไมไดเปดสอน
ในรายวิชานี้ ใหขีดเครื่องหมาย “-”

แนวการคิดคํานวณ
๑) แปลงเวลาเรียนจากชั่วโมงเปนหนวยนํ้าหนัก (๔๐ ชั่วโมง = ๑ หนวยนํ้าหนัก)

 
จํานวนหนวยนํ้าหนัก =

 จํานวนเวลาเรียนของรายวิชา

   ๔๐ ชั่วโมง

๒) หนวยนํ้าหนักรวม (ป.๔-๖) = ผลรวมของจํานวนหนวยนํ้าหนักของทุกรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู/

   การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖
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  ๖.๒ ชอง “ผลการเรียนเฉลี่ย (ป.๔-๖)” ใหกรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่ผูเรียน
ไดเรียนแลว โดยจําแนกการเฉลี่ยเปนกลุมสาระการเรียนรู/การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)
   สําหรับ รายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) ถาโรงเรียนใดไมไดเปดสอน
ในรายวิชานี้ ใหขีดเครื่องหมาย “-”

แนวการคิดคํานวณ
  ผลรวมของผลคูณระหวางหนวยนํ้าหนักรายวิชากับผลการเรียนรายวิชาของทุกรายวิชา

ผลการเรียนเฉลี่ย (ป.๔-๖) = ของกลุมสาระการเรียนรู/การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)

  ผลรวมของจํานวนหนวยนํ้าหนักรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู/การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)

  ๖.๓ ชอง “หนวยนํ้าหนักรวมตลอด ๓ ป (ป.๔-๖)” ใหกรอกจํานวนหนวยนํ้าหนักรวมของ
ทุกรายวิชาที่ผูเรียนไดเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖

แนวการคิดคํานวณ
หนวยนํ้าหนักรวมตลอด ๓ ป (ป.๔-๖) = ผลรวมของจํานวนหนวยนํ้าหนักของทุกรายวิชาที่เรียนของชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖

  ๖.๔ ชอง “ผลการเรียนเฉลี่ยตลอด ๓ ป (ป.๔-๖)” ใหกรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกราชวิชาที่
ผูเรียนไดเรียนแลว โดยรวมเฉลี่ยทุกรายวิชาที่เรียน

แนวการคิดคํานวณ
  ผลรวมของผลคูณระหวางหนวยนํ้าหนักรายวิชากับผลการเรียนรายวิชา

ผลการเรียนเฉลี่ยตลอด ๓ ป (ป.๔-๖) = ของทุกรายวิชาที่เรียน (ป.๔-๖)

  ผลรวมของจํานวนหนวยนํ้าหนักของทุกรายวิชาที่เรียน (ป.๔-๖)

 
 ๗. ชอง “สัดสวนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ”
  ๗.๑ หัวขอ “รอยละ.....ของผลการเรียนเฉล่ียตลอด ๓ ป (ป.๔-๖)” ใหกรอกสัดสวนของ
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอด ๓ ป (ป.๔-๖) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการการใชผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐานเปนองคประกอบหนึง่ในการตดัสนิผลการเรยีนของผูเรยีนทีจ่บการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ แลวคิดผลการเรียนที่ไดตามสัดสวนนั้น

แนวการคิดคํานวณ (ในปการศึกษา ๒๕๕๗ ใหใชผลการเรียนของผูเรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา

 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

 ในสัดสวน ๗๐ : ๓๐)

รอยละ ๗๐ ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอด ๓ ป (ป.๔-๖)  =  ผลการเรียนเฉลี่ยตลอด ๓ ป (ป.๔-๖) x ๐.๗
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  ๗.๒ หัวขอ “รอยละ.....ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน” ใหกรอก
สัดสวนของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการการใช
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียน
ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แลวคิดคํานวณผลการทดสอบ
ที่ไดตามสัดสวนนั้น

แนวการคิดคํานวณ (ในปการศึกษา ๒๕๕๗ ใหใชผลการเรียนของผูเรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา

 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

 ในสัดสวน ๗๐ : ๓๐)

รอยละ ๓๐ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  =  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน x ๐.๓

  ๗.๓ หัวขอ “ผลการเรียนเฉลี่ยรวม” ใหกรอกผลรวมจากการคิดสัดสวนระหวางผลการเรียน
ของผูเรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ผลการเรียนเฉลี่ยรวม = ผลการคํานวณรอยละ ๗๐ ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอด ๓ ป (ป.๔-๖) บวกกับผลการคํานวณรอยละ ๓๐

  ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

 = (ขอ ๗.๑ + ๗.๒)

 ๘.  คําอธิบายเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
  ใหกรอกเกณฑการจบระดบัประถมศกึษา และคําอธบิายระดบัผลการเรยีน หรือรูปแบบการตดัสิน
ที่สถานศึกษาใชในการตัดสินผลการเรียนรายวิชา การอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

  ตัวอยาง
  เกณฑการจบระดับประถมศึกษา

  ๑) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จํานวน........ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่ม
เติมจํานวน........ชั่วโมง     
  ๒) ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผานทุกรายวิชา

  ๓) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
  ๔)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
  ๕) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และมีผลการประเมิน “ผาน” ทุกกิจกรรม
  คําอธิบายระดับผลการประเมินรายวิชา 
 คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย
 ๘๐-๑๐๐ ๔ ดีเยี่ยม ๖๐-๖๔ ๒ ปานกลาง
 ๗๕-๗๙ ๓.๕ ดีมาก ๕๕-๕๙ ๑.๕ พอใช
 ๗๐-๗๔ ๓ ดี ๕๐-๕๔ ๑ ผานเกณฑขั้นตํ่า
 ๖๕-๖๙ ๒.๕ คอนขางดี ๐-๔๙ ๐ ตํ่ากวาเกณฑ

 ๙. ชอง “หมายเหตุ” 
  ๙.๑ กรอกขอมูลที่เปนประโยชนตอผูเรียนโดยใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา
  ๙.๒ สําหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล ใหระบุขอความลงในชองหมายเหตุ ดังนี้
   “เปนโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.”
   กรณีโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
(IS) ใหระบุขอความลงในชองหมายเหตุ ดังนี้
   “เปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติม การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)”
  ๙.๓ กรณีที่นักเรียนยายจากโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือโรงเรียนท่ัวไปที่จัดการเรียนการสอน
รายวิชาเพ่ิมเตมิ การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) มาเรยีนโรงเรยีนทัว่ไปท่ีไมไดจดัการเรียนการสอนรายวชิาเพ่ิม
เติม การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) ใหระบุขอความลงในชองหมายเหตุ ดังนี้
   “ยายมาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.” หรือ
   “ยายมาจากโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมการศกึษาคนควาดวยตนเอง 
   (IS)”
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 123

 ระเบยีนแสดงผลการเรียนหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระดับมธัยมศกึษาตอนตน (ปพ.๑ : บ) 

ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้

ดานหนา

ดานหลัง

๑ ขอมูลโรงเรียนและผูเรียน

๒ ผลการเรียนรายวิชา

๓ ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

๖ ผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

 ปพ.1 : บ     ชุดที่...................เลขที่...................
โรงเรียน..................................................................................................................................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................................
ตําบล/แขวง........................................................................................... ชื่อ..........................................................................
อําเภอ/เขต............................................................................................. ชื่อสกุล...................................................................
จังหวัด.................................................................................................... เลขประจําตัวนักเรียน............................................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................................. เลขประจําตัวประชาชน..........................................................................
วันเขาเรียน............................................................................................. เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ.........................
โรงเรียนเดิม............................................................................................ เพศ.....................สัญชาติ.............................ศาสนา..............................
จังหวัด.................................................................................................... ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา......................................................................................
ชั้นเรียนสุดทาย...................................................................................... ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา..................................................................................

ผลการเรียนรายวิชา

รหัส/รายวิชา

หน
วย

กิต

หน
วย

กิต

หน
วย

กิต

ผล
กา

รเร
ียน

ผล
กา

รเร
ียน

ผล
กา

รเร
ียน

รหัส/รายวิชา รหัส/รายวิชา

(...........................................................)
นายทะเบียน

3x4 ซม.

ปพ.1 : บ ชุดที่.........................เลขที่.........................

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรม เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

หน
วย

กิต
รว

ม

กิจกรรม กิจกรรม

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน

ผล
กา

รเร
ียน

เฉ
ลี่ย

(...........................................................)

นายทะเบียน

(...........................................................)

ผูอํานวยการ.........................................

วันที่.........................................................

กลุมสาระการเรียนรู/
การศึกษาคนควาดวยตนเอง

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร

หมายเหตุ

  สรุปผลการประเมิน ผลการตัดสิน

1. จํานวนหนวยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรียน.................. ได................ ............................
 จํานวนหนวยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน.................. ได................ ............................
2. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ได................ ............................
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ได................ ............................
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ได................ ............................
วันอนุมัติการจบ.................................................................................................................
วันออกจากโรงเรียน...........................................................................................................
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน...................................................................................................

ผลการทดสอบระดับชาติ

สัดสวนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ

1. รอยละ..........ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร = ....................

2. รอยละ..........ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน = ....................

3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม = ....................

เกณฑการประเมินของสถานศึกษา

๔ สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติ
ผลการประเมิน

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ

สดัสวนผลการเรยีน
และผลการทดสอบ
ระดับชาติ

คําอธิบายเกณฑ
การประเมินของ
สถานศึกษา

๕

๗

๘
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124 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

 ปพ.1 : บ     ชุดที่...................เลขที่...................
โรงเรียน..................................................................................................................................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................................
ตําบล/แขวง........................................................................................... ชื่อ..........................................................................
อําเภอ/เขต............................................................................................. ชื่อสกุล...................................................................
จังหวัด.................................................................................................... เลขประจําตัวนักเรียน............................................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................................. เลขประจําตัวประชาชน..........................................................................
วันเขาเรียน............................................................................................. เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ.........................
โรงเรียนเดิม............................................................................................ เพศ.....................สัญชาติ.............................ศาสนา..............................
จังหวัด.................................................................................................... ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา......................................................................................
ชั้นเรียนสุดทาย...................................................................................... ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา..................................................................................

ผลการเรียนรายวิชา

รหัส/รายวิชา

หน
วย

กิต

หน
วย

กิต

หน
วย

กิต

ผล
กา

รเร
ียน

ผล
กา

รเร
ียน

ผล
กา

รเร
ียน

รหัส/รายวิชา รหัส/รายวิชา

(...........................................................)
นายทะเบียน

3x4 ซม.
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 125

  สรุปผลการประเมิน ผลการตัดสิน

1. จํานวนหนวยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรียน.................. ได................ ............................

 จํานวนหนวยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน.................. ได................ ............................
2. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ได................ ............................
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ได................ ............................
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ได................ ............................
วันอนุมัติการจบ.................................................................................................................

วันออกจากโรงเรียน...........................................................................................................

สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน...................................................................................................

ผลการทดสอบระดับชาติ

สัดสวนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ

1. รอยละ..........ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร = ....................

2. รอยละ..........ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน = ....................

3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม = ....................

เกณฑการประเมินของสถานศึกษา

ปพ.1 : บ ชุดที่.........................เลขที่.........................

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรม เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

หน
วย

กิต
รว

ม

กิจกรรม กิจกรรม

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน

ผล
กา

รเร
ียน

เฉ
ลี่ย

(...........................................................)

นายทะเบียน

(...........................................................)

ผูอํานวยการ.........................................

วันที่.........................................................

กลุมสาระการเรียนรู/
การศึกษาคนควาดวยตนเอง

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร

หมายเหตุ
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126 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คําอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
(ปพ.๑ : บ)
 การกรอกขอมูลในระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ใหกรอกขอมูลตาง ๆ ดวยวิธีการเขียนหรือพิมพดวยพิมพดีด หรือคอมพิวเตอรอยางใด
อยางหนึ่ง เมื่อเลือกใชวิธีการใดแลวใหใชวิธีการนั้นตลอดทั้งแผน โดยใหใชหมึกสีดําหรือสีนํ้าเงินเทานั้น ตัวเลข
ที่กรอกใชตัวเลขฮินดูอารบิก หามลบ หรือขูดขอมูลท่ีกรอกไปแลว กรณีเขียนผิดหรือตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ใหขีดฆาขอความท่ีเขียนผิดหรือขอความที่ตองการเปลี่ยนแปลง แลวเขียนขอความที่ถูกตองหรือขอความ
ที่ตองการไวขางบนดวยหมึกสีแดง และใหนายทะเบียนลงนามกํากับไว วิธีการกรอกขอมูลมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
 ดานหนา
 ๑. ขอมูลโรงเรียนและผูเรียน
  ๑.๑ โรงเรียน ใหกรอกชื่อเต็มของสถานศึกษาอยางชัดเจน
  ๑.๒ สงักดั ใหกรอกชือ่หนวยงานตนสังกัดของสถานศกึษาระดบักรม หรือหนวยงานจดัการศกึษา
ตามการปกครองรูปแบบพิเศษ เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสํานักการศึกษาเมืองพัทยา เปนตน
  ๑.๓ ตาํบล/แขวง, อาํเภอ/เขต, จงัหวัด ใหกรอกชือ่เตม็ของสถานทีอ่นัเปนท่ีตัง้ของสถานศกึษา
อยางชัดเจน
  ๑.๔ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา ใหสถานศึกษาทกุสงักดักรอกช่ือสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ที่สถานศึกษาตั้งอยู
  ๑.๕ วันเขาเรียน ใหกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษารับผูเรียนเขาเรียน
ตามวันรับเขาในทะเบียนนักเรียน เชน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  ๑.๖  โรงเรียนเดิม ใหกรอกชื่อสถานศึกษาเดิมของผูเรียน ตามท่ีระบุในหลักฐานการศึกษา
ของผูเรียนที่นํามาใชสมัครเขาเรียน
    กรณีที่ ๑ ผูเรียนไมเคยเขาเรียนในสถานศึกษาใดมากอน ไมตองกรอกช่ือโรงเรียนเดิม 
ใหขีดดวยเครื่องหมาย “-” 
    กรณีที่ ๒ ผูเรียนเคยศึกษาอยูในสถานศึกษาอ่ืนมากอน ใหกรอกช่ือสถานศึกษาลําดับ
สุดทายที่ผูเรียนลาออก ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่นํามาแสดง
    กรณีที่ ๓ ผูเรียนศึกษาจากการศึกษาตางรูปแบบ ถาศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ 
ใหกรอกชื่อสถานศึกษานอกระบบที่เรียน และถาผูเรียนศึกษาตามอัธยาศัย ใหกรอก “ศึกษาตามอัธยาศัย”
  ๑.๗  จังหวัด ใหกรอกชื่อจังหวัดที่ตั้ งของสถานศึกษาเดิม กรณีศึกษาตามอัธยาศัย 
ใหกรอกช่ือจังหวัดท่ีผูเรียนไดรับการเทียบระดับตามท่ีปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา สวนผูเรียน
ที่ศึกษาตามอัธยาศัยแตยังไมไดรับเอกสารเทียบระดับการศึกษาใด ๆ ใหกรอกชื่อจังหวัดที่ผูเรียนไดลงทะเบียน
เปนผูศึกษาตามอัธยาศัย

0675_57.indd   p1260675_57.indd   p126 6/10/2558   9:21:516/10/2558   9:21:51



แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 127

  ๑.๘  ชั้นเรียนสุดทาย ใหกรอกระดับช้ันเรียนท่ีผูเรียนกําลังเรียน หรือจบการศึกษาจาก
สถานศึกษาเดิมตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผูเรียนนํามาแสดงเมื่อสมัครเขาเรียน ดังนี้
    กรณีที่ ๑  สถานศกึษาเดิมออกเอกสารเมือ่ผูเรียนจบระดบัการศึกษา ใหกรอกชัน้ปสดุทาย
ของระดับการศึกษานั้น
    กรณทีี่ ๒ สถานศึกษาเดิมออกเอกสาร เมื่อผูเรียนเรียนจบปการศึกษา (ไมจบระดับ
การศึกษา) ใหกรอกชั้นปที่ผูเรียนเรียนจบปการศึกษา
    กรณีที่ ๓ สถานศกึษาเดมิออกเอกสารใหผูเรียนทีอ่อกจากสถานศึกษาระหวางปการศึกษา 
ใหกรอก “กําลังเรียนชั้น...............” (ระบุชั้นปที่กําลังเรียนอยู ขณะที่ลาออก) 
    กรณีที่ ๔  ผูเรียนที่ไมมีโรงเรียนเดิม ใหขีดเครื่องหมาย “-”
  ๑.๙ ชื่อ ชื่อสกุล ใหกรอกชื่อและชื่อสกุลของผูเรียนอยางชัดเจน พรอมคํานําหนาชื่อที่ถูกตอง
ดวยอักษรตัวบรรจง เชน เด็กชายสุภาพ เรียบรอย, นางสาวมารยาท ดีงาม เปนตน 
  ๑.๑๐ เลขประจําตัวนักเรียน ใหกรอกเลขประจําตัวของผูเรียนท่ีระบุในทะเบียนนักเรียน
ของสถานศึกษา
  ๑.๑๑ เลขประจําตัวประชาชน ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียนจํานวน ๑๓ หลัก
ใหถูกตองตรงตามสําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) กรณีผูเรียนไมมีเลข ๑๓ หลัก ใหกรอกเลขศูนย (๐) 
ทั้ง ๑๓ หลัก จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง 
  ๑.๑๒ เกิดวันท่ี.....เดือน................พ.ศ. ........... ใหกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. 
ที่ผูเรียนเกิดใหถูกตองตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
  ๑.๑๓ เพศ ใหกรอก “ชาย” หรอื “หญงิ” ตามเพศของผูเรยีนใหตรงตามท่ีระบุในทะเบยีนนักเรียน
  ๑.๑๔ สัญชาติ ใหกรอกสัญชาติของผูเรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
  ๑.๑๕ ศาสนา ใหกรอกชื่อศาสนาที่ผูเรียนนับถือ เชน พุทธ อิสลาม หรือคริสต เปนตน
  ๑.๑๖ ชือ่-ชือ่สกุลบิดา, ชือ่-ชือ่สกุลมารดา ใหกรอกชือ่บดิาและมารดาของผูเรียนพรอมนามสกุล 
และคํานําหนาที่ถูกตองอยางชัดเจนตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน กรณีไมมีชื่อบิดาและ/หรือชื่อมารดา
ในทะเบียนนักเรียน ใหขีดเครื่องหมาย “-” หามกรอกชื่อบิดาบุญธรรม หรือมารดาบุญธรรม หรือผูที่มิใชบิดา 
มารดาผูใหกําเนิดผูเรียน 
 ๒. ผลการเรียนรายวิชา
  การกรอกขอมลูในผลการเรยีนรายวชิา จะกรอกครัง้เดียวเม่ือตองการออกเอกสารทัง้กรณีผูเรยีน
จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓) หรือขอลาออกจากสถานศึกษา ขอมูลผลการเรียนที่นํามากรอก
เปนขอมูลปจจุบันในวันจัดทําเอกสารทั้งหมด ในขณะเดียวกันขอมูลในเอกสารที่มอบใหผูเรียนจะตองสมบูรณ 
ครบถวน และถูกตอง การกรอกขอมูลในชองตาราง ใหกรอกดังนี้
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  ๒.๑ รหัส/รายวิชา ใหกรอก “ปการศึกษา” ตามดวยชั้นป และ “ภาคเรียนที่” ที่เร่ิมเรียนกอน 
แลวจึงกรอกรหัสและช่ือรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพ่ิมเติมที่ผูเรียนเรียนในแตละภาคเรียน เรียงตามลําดับลงมา 
การกรอกใหกรอกเรียงตามกลุมสาระการเรียนรู และเรียงตามลําดับจากสดมภซายมือไปขวามือ
  ๒.๒ หนวยกิต ใหกรอกตัวเลขจํานวนหนวยกิตใหตรงกับรายวิชานั้น

  ๒.๓ ผลการเรียน ใหกรอกผลการเรียนในสดมภใหตรงกับรหัส/รายวิชาน้ัน ๆ ผลการเรียน
ที่นํามากรอกจะตองเปนขอมูลปจจุบันในวันจัดทําเอกสาร เชน รายวิชาใดที่ตัดสินผลการเรียนแลวไมผาน 
และยังไมไดแกไข ใหกรอกผลการเรียนเดิม แตถาไดซอมเสริมจนผานแลวใหกรอกดวยผลการเรียนท่ีซอมเสริม
แลว หรือรายวิชาใดตองเรยีนซํา้ และผูเรียนไดเรียนซํา้แลวใหนาํผลการเรียนซํา้น้ันมากรอก สาํหรบัรายวิชาทีผ่าน
ใหกรอกดวยผลการเรียนที่ไดตามปกติ 
 ดานหลัง
  ๓. ผลการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
  ๓.๑ กิจกรรม ใหกรอกปการศึกษาและภาคเรียนที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามดวยชื่อกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมในปนั้นเรียงลงมาตามลําดับ โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นกัเรยีน (ลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด/ผูบาํเพญ็ประโยชน ตามดวยกจิกรรมชมุนมุ/ชมรม โดยระบชุือ่ของชมุนมุ/
ชมรมใหชัดเจน) และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
  ๓.๒ เวลา (ชั่วโมง) ใหกรอกจํานวนเวลาเรียนเปนช่ัวโมงของแตละกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตามที่สถานศึกษากําหนด และตรงกับชื่อกิจกรรมนั้น ๆ 
  ๓.๓ ผลการประเมิน ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละกิจกรรม โดยกรอก
“ผ” สําหรับกิจกรรมท่ีไดรับการประเมิน “ผาน” และกรอก “มผ” สําหรับกิจกรรมท่ีไดรับการประเมิน 
“ไมผาน” 
 ๔. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน
  ๔.๑ สรุปผลการประเมิน
   ๔.๑.๑ จํานวนหนวยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรียน.........ได........ ใหกรอกตัวเลขจํานวน
หนวยกิตรวมทุกรายวิชาพ้ืนฐานที่เรียนมาแลวกับจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาพ้ืนฐานที่มีผลการประเมิน
ผานเกณฑของสถานศึกษา ตามขอมูลปจจุบันในวันจัดทําเอกสาร

 หนวยกิต เปนหนวยตัวเลขบอกคาปริมาณภาระงานในการเรียนแตละรายวิชา ซึ่งสะทอนถึง
ปริมาณของมาตรฐานการเรียนรูและกิจกรรมตาง ๆ ที่ผูเรียนตองปฏิบัติในแตละรายวิชา หนวยกิต
คํานวณไดจากการนําจํานวนเวลาเรียนของรายวิชาหารดวยจํานวนเวลา ๔๐ ชั่วโมง (๑ หนวยกิต
มีคาเทากับ ๔๐ ชั่วโมง) ดังนี้
 จํานวนหนวยกิต = จํานวนเวลาเรียนของรายวิชา (นับเปนชั่วโมง)
     ๔๐ ชั่วโมง
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    ๔.๑.๒ จํานวนหนวยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน..........ได......... ใหกรอกตัวเลขจํานวน
หนวยกิตรวมทุกรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนมาแลวกับจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาเพิ่มเติมที่มีผลการประเมิน
ผานเกณฑของสถานศึกษา ตามขอมูลปจจุบันในวันจัดทําเอกสาร
   ๔.๑.๓ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ใหกรอกผลการประเมิน
การอาน คดิวิเคราะห และเขียนของชัน้ปสดุทาย “ดเีย่ียม” หรือ “ด”ี หรือ “ผาน” สาํหรบัผูเรียนทีม่ผีลการประเมิน
การอาน คิดวิเคราะห และเขียน ผานเกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตนของสถานศึกษา และเวนวาง
ไวสําหรับผูเรียนที่ยังไมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
   ๔.๑.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหกรอกผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของชั้นปสุดทาย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” สําหรับผูเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคผานเกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตนของสถานศึกษา และเวนวางไวสําหรับผูเรียนที่ยัง
ไมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
   ๔.๑.๕ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน “ผาน” สําหรับผูเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานเกณฑการจบระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนของสถานศึกษา และเวนวางไวสําหรับผูเรียนที่ยังไมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
   ๔.๒  ผลการตัดสิน ใหกรอกผลการตัดสินตามเกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน
แตละเกณฑ ดังนี้
     ก.  กรอก “ผาน” เมื่อเกณฑนั้นไดรับการตัดสินแลว ได “ผาน”
     ข.  กรอก “ไมผาน” เมื่อเกณฑนั้นไดรับการตัดสินแลว ได “ไมผาน”
     ค.  เวนวางไวเมื่อเกณฑนั้นยังไมมีการตัดสิน
  ๔.๓ วันอนุมัติการจบ ใหกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษาอนุมัติใหผูเรียน
จบการศึกษา ไดแก วันที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผูสําเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓) กรณีผูเรียนออกจากสถานศึกษากอนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหขีด
เครื่องหมาย “-” 
  ๔.๔ วันออกจากโรงเรียน ใหกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่ผูเรียนออกจาก
สถานศึกษาตาม “วันจําหนาย” ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
  ๔.๕ สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน ใหกรอกดังนี้
   ก.  กรณีผูเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหกรอก “จบการศึกษา
ภาคบังคับ”
   ข.  ผูเรียนที่ออกจากสถานศึกษาในกรณีอื่น ๆ ใหกรอก “ศึกษาตอสถานศึกษาอื่น”
 ๕. ผลการทดสอบระดับชาติ 
  ใหกรอกผลการทดสอบระดับชาติของกระทรวงศึกษาธิการหรือสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน) หรือหนวยงานระดับชาติอื่น ๆ โดยกรอกชื่อแบบทดสอบ ชั้นที่สอบ รายวิชา และ
ผลการทดสอบใหครบทุกรายวิชาที่เขาสอบอยางชัดเจน
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130 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ๖. ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
  ๖.๑ ชอง “หนวยกิตรวม” ใหกรอกจํานวนหนวยกิตรวมของทุกรายวิชาที่ผูเรียนไดเรียนแลว 
โดยจําแนกเปนกลุมสาระการเรียนรู/การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)
   สําหรับ รายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) ถาโรงเรียนใดไมไดเปดสอน
ในรายวิชานี้ ใหขีดเครื่องหมาย “-”

แนวการคิดคํานวณ
 หนวยกิตรวม  =  ผลรวมของจํานวนหนวยกิตของทุกรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู/การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)

  ๖.๒ ชอง “ผลการเรียนเฉลี่ย” ใหกรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่ผูเรียนไดเรียนแลว 
โดยจําแนกการเฉลี่ยเปนกลุมสาระการเรียนรู/การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)
   สําหรับ รายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) ถาโรงเรียนใดไมไดเปดสอน
ในรายวิชานี้ ใหขีดเครื่องหมาย “-” 

แนวการคิดคํานวณ
   ผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตรายวิชากับผลการเรียนรายวิชาของทุกรายวิชา

 ผลการเรียนเฉลี่ย = ของกลุมสาระการเรียนรู/การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)

   ผลรวมของจํานวนหนวยกิตรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู

  ๖.๓ ชอง “หนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร” ใหกรอกจํานวนหนวยกติรวมของทุกรายวิชาทีผู่เรยีน
ไดเรียนแลว โดยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู/การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)

แนวการคิดคํานวณ
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร = ผลรวมของจํานวนหนวยกิตของทุกรายวิชาที่เรียน

  ๖.๔ ชอง “ผลการเรยีนเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร” ใหกรอกผลการเรยีนเฉล่ียของทุกรายวิชาท่ีผูเรียน
ไดเรียนแลว โดยรวมเฉลี่ยทุกรายวิชาที่เรียน

แนวการคิดคํานวณ

ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร =
 ผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตรายวิชากับผลการเรียนรายวิชาของทุกรายวิชาที่เรียน

  ผลรวมของจํานวนหนวยกิตของทุกรายวิชาที่เรียน
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 131

 ๗. ชอง “สัดสวนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ”
  ๗.๑ หวัขอ “รอยละ.....ของผลการเรยีนเฉล่ียตลอดหลกัสตูร” ใหกรอกสดัสวนของผลการเรียน
เฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการการใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานเปนองคประกอบหน่ึงในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แลวคิดคํานวณผลการเรียนที่ไดตามสัดสวนนั้น

แนวการคิดคํานวณ (ในปการศึกษา ๒๕๕๗ ใหใชผลการเรียนของผูเรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา

 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

 ในสัดสวน ๗๐ : ๓๐)

รอยละ ๗๐ ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร  =  ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร x ๐.๗

  ๗.๒ หัวขอ “รอยละ.....ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน” ใหกรอก
สัดสวนของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การใช
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเปนองคประกอบหน่ึงในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียน
ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แลวคิดคํานวณผลการทดสอบ
ที่ไดตามสัดสวนนั้น

แนวการคิดคํานวณ (ในปการศึกษาการศึกษา ๒๕๕๗ ใหใชผลการเรียนของผูเรียนที่ประเมินโดย

 สถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

 ในสัดสวน ๗๐ : ๓๐)

รอยละ ๓๐ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  =  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน x ๐.๓

  ๗.๓ หัวขอ “ผลการเรียนเฉล่ียรวม” ใหกรอกผลรวมจากการคิดสัดสวนระหวางผลการเรียน
ของผูเรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ผลการเรียนเฉลี่ยรวม = ผลการคํานวณรอยละ ๗๐ ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร บวกกับผลการคํานวณรอยละ ๓๐

  ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

 = (ขอ ๗.๑ + ๗.๒)

 ๘. คําอธิบายเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
  ใหกรอกเกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน และคําอธิบายระดับผลการเรียน หรือรูปแบบ
การตัดสินท่ีสถานศึกษาใชในการตัดสินผลการเรียนรายวิชา การอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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132 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

  ตัวอยาง
  เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน
  ๑) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม...........หนวยกิต โดยเปนรายวิชา
พื้นฐาน ๖๖ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม..........หนวยกิต
  ๒) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต โดยเปนรายวิชา
พื้นฐาน ๖๖ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา ๑๑ หนวยกิต

  ๓) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
  ๔)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
  ๕) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และมีผลการประเมิน “ผาน” ทุกกิจกรรม

  คําอธิบายระดับผลการประเมินรายวิชา 
 คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย

 ๘๐-๑๐๐ ๔ ดีเยี่ยม ๖๐-๖๔ ๒ ปานกลาง
 ๗๕-๗๙ ๓.๕ ดีมาก ๕๕-๕๙ ๑.๕ พอใช
 ๗๐-๗๔ ๓ ดี ๕๐-๕๔ ๑ ผานเกณฑขัน้ต่ํา
 ๖๕-๖๙ ๒.๕ คอนขางดี ๐-๔๙ ๐ ตํ่ากวาเกณฑ

 ๙. ชอง “หมายเหตุ” 
  ๙.๑ กรอกขอมูลที่เปนประโยชนตอผูเรียน โดยใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา
  ๙.๒ สําหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล ใหระบุขอความลงในชองหมายเหตุ ดังนี้
   “เปนโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.”
   กรณีโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
(IS) ใหระบุขอความลงในชองหมายเหตุ ดังนี้
   “เปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติม การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)”
  ๙.๓ กรณีที่นักเรียนยายจากโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือโรงเรียนท่ัวไปท่ีจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) มาเรียนโรงเรียนท่ัวไปท่ีไมไดจดัการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิม
เติม การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) ใหระบุขอความลงในชองหมายเหตุ ดังนี้
   “ยายมาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.” หรือ
   “ยายมาจากโรงเรยีนท่ีจดัการเรยีนการสอนรายวชิาเพ่ิมเติมการศกึษาคนควาดวยตนเอง 
   (IS)”
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 133

 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ) 

ประกอบดวย ขอมูลตอไปนี้

ดานหนา

ดานหลัง

 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ปพ.1 : พ     ชุดที่...................เลขที่...................
โรงเรียน..................................................................................................................................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................................
ตําบล/แขวง........................................................................................... ชื่อ..........................................................................
อําเภอ/เขต............................................................................................. ชื่อสกุล...................................................................
จังหวัด.................................................................................................... เลขประจําตัวนักเรียน............................................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................................. เลขประจําตัวประชาชน..........................................................................
วันเขาเรียน............................................................................................. เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ.........................
โรงเรียนเดิม............................................................................................ เพศ.....................สัญชาติ.............................ศาสนา..............................
จังหวัด.................................................................................................... ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา......................................................................................
ชั้นเรียนสุดทาย...................................................................................... ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา..................................................................................

ผลการเรียนรายวิชา

รหัส/รายวิชา

หน
วย

กิต

หน
วย

กิต

หน
วย

กิต

ผล
กา

รเร
ียน

ผล
กา

รเร
ียน

ผล
กา

รเร
ียน

รหัส/รายวิชา รหัส/รายวิชา

(...........................................................)
นายทะเบียน

3x4 ซม.

ปพ.1 : พ ชุดที่.........................เลขที่.........................

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรม เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

หน
วย

กิต
รว

ม

กิจกรรม กิจกรรม

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน

ผล
กา

รเร
ียน

เฉ
ลี่ย

(...........................................................)

นายทะเบียน

(...........................................................)

ผูอํานวยการ.........................................

วันที่.........................................................

กลุมสาระการเรียนรู/
การศึกษาคนควาดวยตนเอง

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร

หมายเหตุ

  สรุปผลการประเมิน ผลการตัดสิน

1. จํานวนหนวยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรียน.................. ได................ ............................
 จํานวนหนวยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน.................. ได................ ............................
2. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ได................ ............................
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ได................ ............................
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ได................ ............................
วันอนุมัติการจบ.................................................................................................................
วันออกจากโรงเรียน...........................................................................................................
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน...................................................................................................

ผลการทดสอบระดับชาติ

สัดสวนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ

1. รอยละ..........ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร = ....................

2. รอยละ..........ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน = ....................

3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม = ....................

เกณฑการประเมินของสถานศึกษา

๑ ขอมูลโรงเรียนและผูเรียน

๒ ผลการเรียนรายวิชา

๓ ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

๖ ผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

๔ สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติ
ผลการประเมิน

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ

สดัสวนผลการเรยีน
และผลการทดสอบ
ระดับชาติ

คําอธิบายเกณฑ
การประเมินของ
สถานศึกษา

๕

๗

๘

0675_57.indd   p1330675_57.indd   p133 6/10/2558   9:21:526/10/2558   9:21:52



134 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ปพ.1 : พ     ชุดที่...................เลขที่...................
โรงเรียน..................................................................................................................................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................................
ตําบล/แขวง........................................................................................... ชื่อ..........................................................................
อําเภอ/เขต............................................................................................. ชื่อสกุล...................................................................
จังหวัด.................................................................................................... เลขประจําตัวนักเรียน............................................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................................. เลขประจําตัวประชาชน..........................................................................
วันเขาเรียน............................................................................................. เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ.........................
โรงเรียนเดิม............................................................................................ เพศ.....................สัญชาติ.............................ศาสนา..............................
จังหวัด.................................................................................................... ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา......................................................................................
ชั้นเรียนสุดทาย...................................................................................... ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา..................................................................................

ผลการเรียนรายวิชา

รหัส/รายวิชา

หน
วย

กิต

หน
วย

กิต

หน
วย

กิต

ผล
กา

รเร
ียน

ผล
กา

รเร
ียน

ผล
กา

รเร
ียน

รหัส/รายวิชา รหัส/รายวิชา

(...........................................................)
นายทะเบียน

3x4 ซม.
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 135

  สรุปผลการประเมิน ผลการตัดสิน

1. จํานวนหนวยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรียน.................. ได................ ............................

 จํานวนหนวยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน.................. ได................ ............................
2. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ได................ ............................
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ได................ ............................
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ได................ ............................
วันอนุมัติการจบ.................................................................................................................

วันออกจากโรงเรียน...........................................................................................................

สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน...................................................................................................

ผลการทดสอบระดับชาติ

สัดสวนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ

1. รอยละ..........ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร = ....................

2. รอยละ..........ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน = ....................

3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม = ....................

เกณฑการประเมินของสถานศึกษา

ปพ.1 : พ ชุดที่.........................เลขที่.........................

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรม เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

หน
วย

กิต
รว

ม

กิจกรรม กิจกรรม

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน

ผล
กา

รเร
ียน

เฉ
ลี่ย

(...........................................................)

นายทะเบียน

(...........................................................)

ผูอํานวยการ.........................................

วันที่.........................................................

กลุมสาระการเรียนรู/
การศึกษาคนควาดวยตนเอง

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร

หมายเหตุ
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136 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คําอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ปพ.๑ : พ) 
 การกรอกขอมูลในระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ) ใหกรอกขอมูลตาง ๆ ดวยวิธีการเขียนหรือพิมพดวยพิมพดีด หรือ
คอมพิวเตอรอยางใดอยางหน่ึง เมื่อเลือกใชวิธีการใดแลวใหใชวิธีการน้ันตลอดท้ังแผน โดยใหใชหมึกสีดํา 
หรือสีนํ้าเงินเทาน้ัน ตัวเลขที่กรอกใชตัวเลขฮินดูอารบิก หามลบ หรือขูดขอมูลท่ีกรอกไปแลว กรณีเขียนผิด
หรือตองการเปล่ียนแปลงขอมูล ใหขีดฆาขอความที่เขียนผิดหรือขอความที่ตองการเปล่ียนแปลง แลวเขียน
ขอความที่ถูกตอง หรือขอความที่ตองการไวขางบนดวยหมึกสีแดง และใหนายทะเบียนลงนามกํากับไว วิธีการ
กรอกขอมูลมีรายละเอียดดังตอไปนี้
 ดานหนา
 ๑.  ขอมูลโรงเรียนและผูเรียน
  ๑.๑ โรงเรียน ใหกรอกชื่อเต็มของสถานศึกษาอยางชัดเจน
  ๑.๒ สงักดั ใหกรอกช่ือหนวยงานตนสังกัดของสถานศกึษาระดบักรม หรือหนวยงานจดัการศึกษา
ตามการปกครองรูปแบบพิเศษ เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสํานักการศึกษาเมืองพัทยา เปนตน
  ๑.๓ ตาํบล/แขวง, อาํเภอ/เขต, จงัหวดั ใหกรอกช่ือเตม็ของสถานทีอ่นัเปนท่ีตัง้ของสถานศกึษา
อยางชัดเจน
  ๑.๔ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา ใหสถานศึกษาทกุสงักดักรอกช่ือสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ที่สถานศึกษาตั้งอยู
  ๑.๕ วันเขาเรียน ใหกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษารับผูเรียนเขาเรียน
ตามวันรับเขาในทะเบียนนักเรียน เชน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒
  ๑.๖ โรงเรียนเดิม ใหกรอกชื่อสถานศึกษาเดิมของผูเรียน ตามท่ีระบุในหลักฐานการศึกษา
ของผูเรียนที่นํามาใชสมัครเขาเรียน
   กรณีที ่๑  ผูเรียนไมเคยเขาเรียนในสถานศึกษาใดมากอน ไมตองกรอกชื่อโรงเรียนเดิม 
ใหขีดเครื่องหมาย “-” 
   กรณีที่ ๒  ผูเรียนเคยศึกษาอยูในสถานศึกษาอ่ืนมากอน ใหกรอกชื่อสถานศึกษาลําดับ
สุดทายที่ผูเรียนลาออก ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่นํามาแสดง
   กรณีที่ ๓  ผูเรียนศึกษาจากการศึกษาตางรูปแบบ ถาศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ 
ใหกรอกชื่อสถานศึกษานอกระบบที่เรียน และถาผูเรียนศึกษาตามอัธยาศัย ใหกรอก “ศึกษาตามอัธยาศัย”
  ๑.๗ จังหวัด ใหกรอกชื่อจังหวัดที่ตั้ งของสถานศึกษาเดิม กรณีศึกษาตามอัธยาศัย 
ใหกรอกช่ือจังหวัดท่ีผูเรียนไดรับการเทียบระดับตามท่ีปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา สวนผูเรียน
ที่ศึกษาตามอัธยาศัยแตยังไมไดรับเอกสารเทียบระดับการศึกษาใด ๆ ใหกรอกชื่อจังหวัดที่ผูเรียนไดลงทะเบียน
เปนผูศึกษาตามอัธยาศัย
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 137

  ๑.๘ ชั้นเรียนสุดทาย ใหกรอกระดับช้ันเรียนท่ีผูเรียนกําลังเรียน หรือจบการศึกษาจาก
สถานศึกษาเดิมตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผูเรียนนํามาแสดงเมื่อสมัครเขาเรียน ดังนี้
   กรณีที่ ๑  สถานศกึษาเดมิออกเอกสารเม่ือผูเรยีนจบระดับการศกึษา ใหกรอกชัน้ปสดุทาย
ของระดับการศึกษานั้น
   กรณีที่ ๒  สถานศึกษาเดิมออกเอกสารเมื่อผูเรียนเรียนจบปการศึกษา (ไมจบระดับ
การศึกษา) ใหกรอกชั้นปที่ผูเรียนเรียนจบปการศึกษา
   กรณทีี ่๓ สถานศึกษาเดิมออกเอกสารใหผูเรียนท่ีออกจากสถานศกึษาระหวางปการศึกษา 
ใหกรอก “กําลังเรียนชั้น...............” (ระบุชั้นปที่กําลังเรียนอยู ขณะที่ลาออก)
   กรณีที่ ๔  ผูเรียนที่ไมมีโรงเรียนเดิม ใหขีดเครื่องหมาย “-”
  ๑.๙ ชื่อ ชื่อสกุล ใหกรอกชื่อและชื่อสกุลของผูเรียนอยางชัดเจน พรอมคํานําหนาชื่อที่ถูกตอง
ดวยอักษรตัวบรรจง เชน เด็กชายสุภาพ เรียบรอย, นางสาวมารยาท ดีงาม เปนตน 
  ๑.๑๐ เลขประจําตัวนักเรียน ใหกรอกเลขประจําตัวของผูเรียนท่ีระบุในทะเบียนนักเรียน
ของสถานศึกษา
  ๑.๑๑ เลขประจําตัวประชาชน ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียนจํานวน ๑๓ หลัก 
ใหถกูตองตรงตามสาํเนาทะเบยีนบาน (ท.ร.๑๔) กรณีผูเรียนไมมเีลข ๑๓ หลัก ใหกรอกเลขศนูย (๐) ทัง้ ๑๓ หลัก 
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
  ๑.๑๒ เกิดวันท่ี.....เดือน................พ.ศ. ........... ใหกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. 
ที่ผูเรียนเกิดใหถูกตองตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
  ๑.๑๓ เพศ ใหกรอก “ชาย” หรอื “หญงิ” ตามเพศของผูเรยีนใหตรงตามทีร่ะบใุนทะเบยีนนกัเรยีน
  ๑.๑๔ สัญชาติ ใหกรอกสัญชาติของผูเรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
  ๑.๑๕ ศาสนา ใหกรอกชื่อศาสนาที่ผูเรียนนับถือ เชน พุทธ อิสลาม หรือคริสต เปนตน
  ๑.๑๖ ชือ่-ชือ่สกุลบิดา, ชือ่-ชือ่สกุลมารดา ใหกรอกชือ่บดิาและมารดาของผูเรียนพรอมนามสกุล 
และคํานําหนาที่ถูกตองอยางชัดเจนตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน กรณีไมมีชื่อบิดาและ/หรือชื่อมารดา
ในทะเบียนนักเรียน ใหขีดเครื่องหมาย “-” หามกรอกชื่อบิดาบุญธรรม หรือมารดาบุญธรรม หรือผูที่มิใชบิดา 
มารดาผูใหกําเนิดผูเรียน 
 ๒. ผลการเรียนรายวิชา
  การกรอกขอมลูในผลการเรยีนรายวชิา จะกรอกครัง้เดียวเม่ือตองการออกเอกสารทัง้กรณีผูเรยีน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖) หรือขอลาออกจากสถานศึกษา ขอมูลผลการเรียนที่นํามากรอก
เปนขอมูลปจจุบันในวันจัดทําเอกสารทั้งหมด ในขณะเดียวกันขอมูลในเอกสารที่มอบใหผูเรียนจะตองสมบูรณ 
ครบถวน และถูกตอง การกรอกขอมูลในชองตาราง ใหกรอกดังนี้
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 หนวยกิต เปนหนวยตัวเลขบอกคาปริมาณภาระงานในการเรียนแตละรายวิชา ซึ่งสะทอนถึง
ปริมาณของมาตรฐานการเรียนรูและกิจกรรมตาง ๆ ที่ผูเรียนตองปฏิบัติในแตละรายวิชา หนวยกิต
คํานวณไดจากการนําจํานวนเวลาเรียนของรายวิชาหารดวยจํานวนเวลา ๔๐ ชั่วโมง (๑ หนวยกิต
มีคาเทากับ ๔๐ ชั่วโมง) ดังนี้

 จํานวนหนวยกิต = จํานวนเวลาเรียนของรายวิชา (นับเปนชั่วโมง)
     ๔๐ ชั่วโมง

  ๒.๑ รหัส/รายวิชา ใหกรอก “ปการศึกษา” ตามดวยชั้นป และ “ภาคเรียนที่” ที่เร่ิมเรียนกอน 
แลวจึงกรอกรหัสและช่ือรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพ่ิมเติมที่ผูเรียนเรียนในแตละภาคเรียน เรียงตามลําดับลงมา 
การกรอกใหกรอกเรียงตามกลุมสาระการเรียนรู และเรียงตามลําดับจากสดมภซายมือไปขวามือ
  ๒.๒ หนวยกิต ใหกรอกตวัเลขจํานวนหนวยกิตใหตรงกับรายวิชานั้น 

  ๒.๓ ผลการเรียน ใหกรอกผลการเรียนในสดมภใหตรงกับรหัส/รายวิชาน้ัน ๆ ผลการเรียน
ที่นํามากรอกจะตองเปนขอมูลปจจุบันในวันจัดทําเอกสาร เชน รายวิชาใดที่ตัดสินผลการเรียนแลวไมผาน 
และยังไมไดแกไขใหกรอกผลการเรียนเดิม แตถาไดซอมเสริมจนผานแลวใหกรอกผลการเรียนที่ซอมเสริมแลว 
หรือรายวิชาใดตองเรียนซ้ํา และผูเรียนไดเรียนซ้ําแลวใหนําผลการเรียนซํ้าน้ันมากรอก สําหรับรายวิชาที่ผาน 
ใหกรอกดวยผลการเรียนที่ไดตามปกติ 
 ดานหลัง
 ๓. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
  ๓.๑ กิจกรรม ใหกรอกปการศึกษาและภาคเรียนที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามดวยชื่อกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมในปนั้นเรียงลงมาตามลําดับ โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียน (ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน/นักศึกษาวิชาทหาร หรือกิจกรรมชุมนุม/ชมรม 
โดยระบุชื่อของชุมนุม/ชมรมใหชัดเจน) และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
  ๓.๒ เวลา (ชั่วโมง) ใหกรอกจํานวนเวลาเรียนเปนชั่วโมงของแตละกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตามที่สถานศึกษากําหนด และตรงกับชื่อกิจกรรมนั้น ๆ 
  ๓.๓ ผลการประเมิน ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละกิจกรรม โดยกรอก
“ผ” สําหรับกิจกรรมท่ีไดรับการประเมิน “ผาน” และกรอก “มผ” สําหรับกิจกรรมท่ีไดรับการประเมิน 
“ไมผาน” 
 ๔. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน
  ๔.๑ สรุปผลการประเมิน
   ๔.๑.๑ จํานวนหนวยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรียน.........ได........ ใหกรอกตัวเลขจํานวน
หนวยกิตรวมทุกรายวิชาพ้ืนฐานที่เรียนมาแลวกับจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาพ้ืนฐานที่มีผลการประเมิน
ผานเกณฑของสถานศึกษา ตามขอมูลปจจุบันในวันจัดทําเอกสาร
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    ๔.๑.๒ จาํนวนหนวยกิตรายวชิาเพ่ิมเติมท่ีเรียน..........ได......... ใหกรอกตวัเลขจาํนวน
หนวยกิตรวมทุกรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนมาแลวกับจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาเพิ่มเติมที่มีผลการประเมิน
ผานเกณฑของสถานศึกษา ตามขอมูลปจจุบันในวันจัดทําเอกสาร
   ๔.๑.๓ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ใหกรอกผลการประเมิน
การอาน คดิวิเคราะห และเขียนของชัน้ปสดุทาย “ดเีย่ียม” หรือ “ด”ี หรือ “ผาน” สาํหรบัผูเรียนทีม่ผีลการประเมิน
การอาน คิดวิเคราะห และเขียน ผานเกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษา และเวนวาง
ไวสําหรับผูเรียนที่ยังไมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   ๔.๑.๔ ผลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ใหกรอกผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของชั้นปสุดทาย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” สําหรับผูเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคผานเกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษา และเวนวางไวสําหรับผูเรียนท่ียัง
ไมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   ๔.๑.๕ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน “ผาน” สําหรับผูเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานเกณฑการจบระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของสถานศึกษา และเวนวางไวสําหรับผูเรียนที่ยังไมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ๔.๒ ผลการตัดสิน ใหกรอกผลการตัดสินตามเกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แตละเกณฑ ดังนี้
   ก.  กรอก “ผาน” เมื่อเกณฑนั้นไดรับการตัดสินแลว ได “ผาน”
   ข.  กรอก “ไมผาน” เมื่อเกณฑนั้นไดรับการตัดสินแลว ได “ไมผาน”
   ค.  เวนวางไวเมื่อเกณฑนั้นยังไมมกีารตัดสิน
  ๔.๓ วันอนุมัติการจบ ใหกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษาอนุมัติใหผูเรียน
จบการศึกษา ไดแก วันที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผูสําเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓) กรณีผู เรียนออกจากสถานศึกษากอนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ใหขีดเครื่องหมาย “-” 
  ๔.๔ วันออกจากโรงเรียน ใหกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่ผูเรียนออกจาก
สถานศึกษาตาม “วันจําหนาย” ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
  ๔.๕ สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน ใหกรอกดังนี้
   ก.  กรณีผูเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหกรอก “จบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน” 
   ข.  ผูเรียนที่ออกจากสถานศึกษาในกรณีอื่น ๆ ใหกรอก “ศึกษาตอสถานศึกษาอื่น”
 ๕. ผลการทดสอบระดับชาติ 
  ใหกรอกผลการทดสอบระดับชาติของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน) หรือหนวยงานระดับชาติอื่น ๆ โดยกรอกชื่อแบบทดสอบ ชั้นที่สอบ รายวิชา และ
ผลการทดสอบใหครบทุกรายวิชาที่เขาสอบอยางชัดเจน
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 ๖. ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
  ๖.๑ ชอง “หนวยกิตรวม” ใหกรอกจํานวนหนวยกิตรวมของทุกรายวิชาที่ผูเรียนไดเรียนแลว 
โดยจําแนกเปนกลุมสาระการเรียนรู/การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)
   สําหรับ รายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) ถาโรงเรียนใดไมไดเปดสอน
ในรายวิชานี้ ใหขีดเครื่องหมาย “-”

แนวการคิดคํานวณ
 หนวยกิตรวม  =  ผลรวมของจํานวนหนวยกิตของทุกรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู/การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)

  ๖.๒ ชอง “ผลการเรียนเฉลี่ย” ใหกรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่ผูเรียนไดเรียนแลว 
โดยจําแนกการเฉลี่ยเปนกลุมสาระการเรียนรู/การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)
   สําหรับ รายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) ถาโรงเรียนใดไมไดเปดสอน
ในรายวิชานี้ ใหขีดเครื่องหมาย “-” 

แนวการคิดคํานวณ
   ผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตรายวิชากับผลการเรียนรายวิชาของทุกรายวิชา

 ผลการเรียนเฉลี่ย = ของกลุมสาระการเรียนรู/การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)

   ผลรวมของจํานวนหนวยกิตรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู

  ๖.๓ ชอง “หนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร” ใหกรอกจํานวนหนวยกติรวมของทุกรายวิชาทีผู่เรยีน
ไดเรียนแลว โดยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู/การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)

แนวการคิดคํานวณ
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร = ผลรวมของจํานวนหนวยกิตของทุกรายวิชาที่เรียน

  ๖.๔ ชอง “ผลการเรยีนเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร” ใหกรอกผลการเรยีนเฉล่ียของทุกรายวิชาท่ีผูเรียน
ไดเรียนแลว โดยรวมเฉลี่ยทุกรายวิชาที่เรียน

แนวการคิดคํานวณ

ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร =
 ผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตรายวิชากับผลการเรียนรายวิชาของทุกรายวิชาที่เรียน

  ผลรวมของจํานวนหนวยกิตของทุกรายวิชาที่เรียน
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 ๗. ชอง “สัดสวนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ”
  ๗.๑ หวัขอ “รอยละ.....ของผลการเรยีนเฉล่ียตลอดหลกัสตูร” ใหกรอกสัดสวนของผลการเรียน
เฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการการใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานเปนองคประกอบหน่ึงในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แลวคิดคํานวณผลการเรียนที่ไดตามสัดสวนนั้น

แนวการคิดคํานวณ (ในปการศึกษา ๒๕๕๗ ใหใชผลการเรียนของผูเรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา

 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

 ในสัดสวน ๗๐ : ๓๐)

รอยละ ๗๐ ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร  =  ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร x ๐.๗

  ๗.๒ หัวขอ “รอยละ.....ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน” ใหกรอก
สัดสวนของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
การใชผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐานเปนองคประกอบหนึง่ในการตัดสินผลการเรยีนของผูเรยีน
ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แลวคิดคํานวณผลการทดสอบ
ที่ไดตามสัดสวนนั้น

แนวการคิดคํานวณ (ในปการศึกษา ๒๕๕๗ ใหใชผลการเรียนของผูเรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา

 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

 ในสัดสวน ๗๐ : ๓๐)

รอยละ ๓๐ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  =  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน x ๐.๓

  ๗.๓ หัวขอ “ผลการเรียนเฉล่ียรวม” ใหกรอกผลรวมจากการคิดสัดสวนระหวางผลการเรียน
ของผูเรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ผลการเรียนเฉลี่ยรวม = ผลการคํานวณรอยละ ๗๐ ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร บวกกับผลการคํานวณรอยละ ๓๐

  ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

 = (ขอ ๗.๑ + ๗.๒)

 ๘. คําอธิบายเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
  ใหกรอกเกณฑการจบระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย และคําอธิบายระดับผลการเรยีน หรือรูปแบบ
การตัดสินท่ีสถานศึกษาใชในการตัดสินผลการเรียนรายวิชา การอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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142 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

  ตัวอยาง
  เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ๑) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม..........หนวยกิต โดยเปนรายวิชา
พื้นฐาน ๔๑ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม..........หนวยกิต
  ๒) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต โดยเปนรายวิชา
พื้นฐาน ๔๑ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต

  ๓) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
  ๔)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
  ๕) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และมีผลการประเมิน “ผาน” ทุกกิจกรรม

  คําอธิบายระดับผลการประเมินรายวิชา 
 คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย

 ๘๐-๑๐๐ ๔ ดีเยี่ยม ๖๐-๖๔ ๒ ปานกลาง
 ๗๕-๗๙ ๓.๕ ดีมาก ๕๕-๕๙ ๑.๕ พอใช
 ๗๐-๗๔ ๓ ดี ๕๐-๕๔ ๑ ผานเกณฑขัน้ต่ํา
 ๖๕-๖๙ ๒.๕ คอนขางดี ๐-๔๙ ๐ ตํ่ากวาเกณฑ

 ๙. ชอง “หมายเหตุ” 
  ๙.๑ กรอกขอมูลที่เปนประโยชนตอผูเรียน โดยใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา
  ๙.๒ สําหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล ใหระบุขอความลงในชองหมายเหตุ ดังนี้
   “เปนโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.”
   กรณีโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
(IS) ใหระบุขอความลงในชองหมายเหตุ ดังนี้
   “เปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติม การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)”
  ๙.๓ กรณีที่นักเรียนยายจากโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือโรงเรียนท่ัวไปท่ีจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) มาเรียนโรงเรียนท่ัวไปท่ีไมไดจดัการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิม
เติม การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) ใหระบุขอความลงในชองหมายเหตุ ดังนี้
   “ยายมาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.” หรือ
   “ยายมาจากโรงเรยีนท่ีจดัการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมการศกึษาคนควาดวยตนเอง 
   (IS)”
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ประกาศนียบัตร
(ปพ.๒)
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144 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 แนวปฏิบัติในการจัดทําประกาศนียบัตร (ปพ.๒)

 ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) เปนเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาท่ีสถานศึกษาออกใหกับผูเรียน

ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ซึ่งเปน

การจบการศึกษาภาคบังคับ และช้ันมัธยมศึกษาปที ่๖ ซึง่เปนการจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือแสดงวฒุกิารศึกษา

และรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษา ผูเรียนสามารถนําไปใชเปนหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

ของตน เพื่อสมัครเขาศึกษาตอ สมัครเขาทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดที่ตองแสดงวุฒิการศึกษา โดยใชแบบพิมพ

เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเทานั้น

 ลักษณะของประกาศนียบัตร (ปพ.๒)

 ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) สําหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

มี ๒ แบบ ไดแก

 ๑. ประกาศนียบัตร สําหรับผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓) 

 ๒. ประกาศนียบัตร สําหรับผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖) 

 การสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาประกาศนียบัตร (ปพ.๒)

 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.๒) เปนเอกสารหลักฐานท่ีสถานศึกษาทุกแหง

ทกุสงักดัในระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานจะตองดาํเนนิการจัดทาํใหเปนแนวทางเดียวกนั โดยผูอาํนวยการสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดําเนินการจัดซื้อใหสถานศึกษาทุกแหงทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ 

โดยมีขั้นตอนการดําเนินการจําแนกเปน ๒ กรณี ตามแผนภาพที่ ๕.๒
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 145

สถานศึกษาทําหนังสือขอซื้อแบบพิมพตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 กรณีที่ ๑ :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  เปนผูดําเนินการจัดซื้อ

 กรณีที่ ๒ :  สถานศึกษาไดรับมอบหมาย
เปนผูดําเนินการจัดซื้อเอง*

ผอ.สพท. ทําหนังสือสั่งซื้อประกาศนียบัตร
ถึงองคการคาของ สกสค.

ผอ.สพท. ทําหนังสือสั่งซื้อประกาศนียบัตร
ถึงองคการคาของ สกสค.

โดยระบุชื่อ-นามสกุลบุคลากรของ สพท.
ที่ไดรับมอบฉันทะใหเปนผูดําเนินการจัดซื้อ

ทั้งนี้ใหผูที่ไดรับมอบฉันทะนําบัตรประจําตัวประชาชน/
บัตรขาราชการไปแสดงตอองคการคาของ 

สกสค. ดวย

โดยระบุชื่อ-นามสกุลครู/บุคลากรของสถานศึกษา
ที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการจัดซื้อรับมอบฉันทะ
ทั้งนี้ใหผูไดรับมอบฉันทะนําบัตรประจําตัวประชาชน/

บัตรขาราชการไปแสดงตอองคการคาของ 
สกสค. ดวย

ผูรับมอบฉันทะของ สพท. 
นําแบบพิมพลงบัญชีรับ-จาย 

แบบพิมพของ สพท.

ผูรับมอบฉันทะของสถานศึกษา 
นําแบบพิมพลงบัญชีรับ-จาย 

แบบพิมพของ สพท.

สพท. แจงใหสถานศึกษามารับ
แบบพิมพที่ไดสั่งซื้อไว

ผูรับมอบฉันทะของสถานศึกษา
นําแบบพิมพลงบัญชีรับแบบพิมพ

ของสถานศึกษาตอไป

สถานศึกษานําแบบพิมพลงบัญชี
รับแบบพิมพของสถานศึกษาตอไป

เมื่อไดรับแบบพิมพแลว

เมื่อไดรับแบบพิมพแลว

แผนภาพที่ ๕.๒ แสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
* ถาสถานศึกษาตองการดําเนินการสั่งซื้อเองใหระบุชื่อครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในหนังสือขอซื้อแบบพิมพดวย

 จากแผนภาพท่ี ๕.๒ มีรายละเอียดขั้นตอนการส่ังซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดง

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ดังตอไปนี้

 กรณีที่ ๑ : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดําเนินการจัดซื้อ

 ขั้นตอนที่ ๑  ผูบริหารสถานศกึษาทําหนังสือแจงความประสงคขอซ้ือประกาศนยีบัตรถึงผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดําเนินการจัดซื้อใหสถานศึกษา
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146 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

  กรณีสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหผูบริหาร

สถานศึกษาทําหนังสือแสดงความตองการจัดซื้อไปยังหนวยงานตนสังกัด เพื่อหนวยงานตนสังกัดดําเนินการ

ขอซื้อแบบพิมพไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งอยูตอไป

 ขั้นตอนที่ ๒ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทําหนังสือส่ังซ้ือประกาศนียบัตรถึง

องคการคาของ สกสค. โดยระบุ

  ๒.๑  ชื่อบุคคลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไดรับมอบฉันทะใหเปนผูดําเนินการ

จัดซื้อ โดยผูที่ไดรับมอบฉันทะตองนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการไปแสดงดวย

  ๒.๒  ชนิดแบบพิมพ (ปพ.๒ : บ หรือ ปพ.๒ : พ) จํานวนแบบพิมพจําแนกเปน

ระดับชั้นวามีระดับชั้นละกี่แผน

 ขั้นตอนที่ ๓  เม่ือผูไดรบัมอบฉนัทะรบัแบบพมิพ (ปพ.๒ : บ หรือ ปพ.๒ : พ) แลว ใหนาํแบบพมิพนัน้

มาควบคุมหมายเลขชุดที่ เลขที่ในบัญชีการสั่งซื้อประกาศนียบัตรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ขั้นตอนที่ ๔  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงใหสถานศึกษามารับประกาศนีบัตรที่ไดสั่งซื้อไว

 ขั้นตอนที่ ๕  สถานศึกษานําประกาศนียบัตรมาควบคุมจํานวนแผนในบัญชีรับแบบพิมพของ

สถานศึกษา และจัดเก็บรักษาไวอยางดีตอไป

 กรณีที่ ๒ : สถานศึกษาไดรับมอบหมายเปนผูดําเนินการจัดซื้อเอง

 ขั้นตอนที่ ๑  ผูบริหารสถานศึกษาทําหนังสือแจงความประสงคขอซื้อประกาศนียบัตร และแจง

ขอดําเนินการจัดซื้อเองถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยระบุ

  ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลครูหรือบุคลากรของสถานศึกษาท่ีไดรับมอบหมายใหเปน

ผูดําเนินการจัดซื้อ โดยผูที่ไดรับมอบฉันทะตองนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการไปแสดงดวย

  ๑.๒  ชนิดแบบพิมพ (ปพ.๒ : บ หรือ ปพ.๒ : พ) จํานวนแบบพิมพ จําแนกเปน

ระดับชั้นวามีระดับชั้นละกี่เลม

 ขั้นตอนที่ ๒  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทําหนังสือสั่งซื้อประกาศนียบัตรถึงองคการ

คาของ สกสค. โดยระบุ

  ๒.๑  ชือ่-นามสกลุของครหูรอืบคุลากรของสถานศกึษาทีไ่ดรบัมอบหมายข้ันตอนที ่๑ 

เปนผูไดรับมอบฉันทะดําเนินการจัดซื้อ

  ๒.๒  ชือ่สถานศกึษา อาํเภอ จงัหวดั ลกัษณะแบบพมิพ จาํนวนแบบพมิพ จาํแนกเปน

ระดับชั้นวามีระดับชั้นละกี่แผน

 ขั้นตอนที่ ๓  เมื่อผูไดรับมอบฉันทะประกาศนียบัตรแลว ใหนําแบบพิมพนั้นมาควบคุมจํานวนแผน

ในบัญชีการสั่งซื้อของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากอน

 ขั้นตอนที ่๔  สถานศึกษานําแบบพิมพมาควบคุมจํานวนแผนในบัญชีรับแบบพิมพของสถานศึกษา 

และจัดเก็บรักษาไวอยางดีตอไป
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 เม่ือสถานศึกษาออกประกาศนียบัตรใหกบัผูเรียนผูสาํเร็จการศึกษาแลว ใหจดัทําแบบรายงานการออก

ประกาศนียบัตร โดยจัดทํา ๒ ชุด เก็บรักษาไวที่สถานศึกษา ๑ ชุด และจัดสงไปเก็บไวที่สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ๑ ชุด ตามแบบรายงาน

 การออกประกาศนียบัตร (ปพ.๒)

 โรงเรียนจะตองออกประกาศนีบัตร (ปพ.๒) ใหกับผูเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ ๓) และผูจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกคน โดยใชแบบฟอรมที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด สถานศึกษาตองควบคุมการจัดทํา 

การออกเอกสาร และการเก็บรักษาแบบฟอรมของเอกสารใหปลอดภัย อยาใหเกิดชํารุด เสียหาย สูญหาย 

หรือมีการนําไปออกใหกับผูเรียนในทางมิชอบ กรณีที่ผูเรียนรับเอกสารไปแลว มีความประสงคจะขอรับ

เอกสารนี้ใหม สถานศึกษาจะตองออกใบแทนให โดยใชแบบฟอรมใบแทนประกาศนียบัตรที่มีลักษณะแตกตาง

จากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ทั้งนี้ในการออกประกาศนียบัตร ตองปฏิบัติดังนี้

 ๑. ใหสถานศึกษาออกประกาศนียบัตรใหผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับและผูสําเร็จการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนทันทีที่สําเร็จการศึกษา ตามแบบ ปพ.๒ : บ หรือ 

ปพ.๒ : พ พรอมกําหนดวัน เวลาในการรับประกาศนียบัตร

 ๒. ใหผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปนผูลงนามในประกาศนียบัตรรวมกัน

 กรณสีถานศกึษาเลกิลมกจิการ ใหผูอาํนวยการสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาซึง่เกบ็หลกัฐานการศึกษา

ของสถานศึกษานั้นไว เปนผูลงนามในใบแทนประกาศนียบัตร

 ๓. กรณีผูสําเร็จการศึกษาไมไดรับประกาศนียบัตรตามกําหนดเวลาท่ีสถานศึกษากําหนด ผูสําเร็จ

การศึกษาตองยื่นคําขอรับประกาศนียบัตรดวยตนเองตามแบบคํารอง

 การขอใบแทนประกาศนียบัตรกรณีสูญหายหรือเสียหาย

 กรณีประกาศนียบัตรที่ผูสําเร็จการศึกษารับไปแลวเกิดชํารุดหรือสูญหายใหสถานศึกษาออกใบแทน

ประกาศนียบัตรใหและเก็บคาธรรมเนียมฉบับละ ๒๐ บาท ถาผูสําเร็จการศึกษาขอรับเม่ือพนกําหนด ๑๐ ป 

นับแตวันที่ออกประกาศนียบัตร ใหเก็บคาธรรมเนียมฉบับละ ๓๐ บาท

 การขอใบแทนประกาศนียบัตร ใหผูสําเร็จการศึกษาเปนผูยื่นคํารองและขอรับใบแทนดวยตนเอง

ที่สถานศึกษา กรณีสถานศึกษาเลิกกิจการ ใหไปยื่นคํารองที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่สถานศึกษาแหงนั้น

เคยตั้งอยู พรอมหลักฐานเอกสารประกอบคํารอง ดังนี้

 -  กรณีประกาศนียบัตรสูญหาย ใหไปแจงความตอพนักงานเจาหนาที่ แลวนําใบแจงความไป

ประกอบคํารองขอรับใบแทน

 -  กรณปีระกาศนยีบัตรชาํรุด ใหนาํประกาศนียบัตรทีช่าํรุดไปยืน่ประกอบคํารองขอรับใบแทน

ประกาศนียบัตรใหใชแบบพิมพที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
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ปพ.๒ : บ
เลขที่....................

ลงลายมือชื่อ

กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศนียบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

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

 ............................................................................ ...........................................................................
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ

  เกิดวันที่..............เดือน...................................พ.ศ. ............
              เปนผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียน......................................................................
  อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด................
  เมื่อวันที.่............เดือน.............................พ.ศ. .............

ขอใหมีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ

ตัวอยาง
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ปพ.๒ : พ
เลขที่....................

กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศนียบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

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

 ............................................................................ ...........................................................................
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ

  เกิดวันที่..............เดือน...................................พ.ศ. .............
              เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียน......................................................................
  อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด................
  เมื่อวันที.่............เดือน.............................พ.ศ. .............

ขอใหมีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ

ตัวอยาง

ลงลายมือชื่อ
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คําอธิบายการกรอกประกาศนียบัตร (ปพ.๒)

 การกรอกรายการประกาศนียบัตร ใหเขียนหรือพิมพดวยหมึกสีดําใหชัดเจน หามใชปากกาลูกลื่น 

ตัวอักษรท่ีกรอกตองเปนตัวอักษรท่ีบรรจงและสวยงาม ตัวเลขท่ีกรอกทุกแหงใหใชเลขไทย ประกาศนียบัตร

ทุกฉบับตองไมมีรอยขูด ลบ แก หรือเติม และตองระมัดระวังไมใหเปรอะเปอนจากการเขียน การพิมพ หรือ

เกิดความสกปรกจากเหตุใดเหตุหนึ่ง การกรอกรายการประกาศนียบัตร ใหกรอกดังนี้

 แบบพิมพประกาศนียบัตรดานหนา

 ๑.  เลขท่ี ใหกรอกเลขที่ลําดับของประกาศนียบัตรที่ออกใหผูเรียน โดยเจาหนาที่ทะเบียนของ

สถานศึกษาเปนผูออก และใหเขียนเฉพาะเลขลําดับตามทะเบียนประกาศนียบัตรไมตองลง พ.ศ. กํากับ 

  หมายเหตุ เมื่อออกประกาศนียบัตรครั้งใด ใหเริ่มลําดับที่ประกาศนียบัตรใหมทุกครั้ง

 ๒. ชื่อ-ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ เชน เด็กชาย เด็กหญิง นาย นางสาว ยศ เชน รอยตํารวจตรีหญิง 

รอยเอก นาวาตรี ฐานันดรศักด์ิ เชน หมอมหลวง หมอมราชวงศ หมอมเจา ใหเขียนเต็ม ไมใชอักษรยอ 

สําหรับคํานําหนาช่ือและฐานันดรศักดิ์ ใหเขียนติดกันไปกับชื่อ สวนยศกับชื่อ หรือยศกับฐานันดรศักด์ิ 

ชื่อกับชื่อสกุล ใหเวนระยะหางพองาม นามสกุลที่มีคําตอทาย เชน ณ อยุธยา ณ ระนอง ใหเวนวรรคเล็ก

ทั้งขางหนาและขางหลังคํา “ณ” และตองไมใช “ฯ” (ไปยาลนอย) 

 ๓. เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. ใหกรอกวัน เดือน ปเกิดของผูเรียน ใหถูกตองตรงตามสําเนาทะเบียนบาน

(ท.ร.๑๔) โดยกรอกวันที่ และ พ.ศ. เปนตัวเลข ชื่อเดือนใหเขียนเต็ม ไมใชอักษรยอ

 ๔. โรงเรียน ใหกรอกชื่อสถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติใหผูเรียนจบการศึกษา

 ๕. อําเภอ/เขต, จังหวัด ใหกรอกชื่ออําเภอ/เขต และจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา

 ๖. เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ใหกรอกวัน เดือน ปที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนามอนุมัติการจบการศึกษา 

หรือจบหลักสูตรตามท่ีระบุในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) โดยกรอกวันที่ และ พ.ศ. เปนตัวเลข 

ชื่อเดือนใหเขียนเต็ม ไมใชอักษรยอ

 ๗. การลงลายมือชื่อ ใหผูบริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ซึ่งดํารงตําแหนงขณะที่ผูเรียนสําเร็จการศึกษาเปนผูลงนาม

 ๘. ใหประทับตราสถานศึกษา บนลายมือชื่อของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชตราดุนหรือสีแดงชาด

 แบบพิมพประกาศนียบัตรดานหลัง

 ใหผูมีหนาที่จัดทําประกาศนียบัตร และผูรับประกาศนียบัตรลงลายมือชื่อ ตามรายการดังนี้

 ๑) ผูเขียน/ผูพิมพ, ผูทาน, ผูตรวจ

 ๒) นายทะเบียน

 ๓) ผูรับประกาศนียบัตร

 ๔) วันที่ เดือน พ.ศ. ที่รับประกาศนียบัตร
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ใบแทนประกาศนียบัตร

กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียน......................................................................................................................................
อําเภอ/เขต...........................................................................จังหวัด..............................................................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................................................................................................................

เอกสารสําคัญนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

................................................................................................................................................................................................................
เกิดวันที่..........................เดือน....................................................................................พ.ศ. ..........................

เปนผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่..........................เดือน..................................................................................พ.ศ. ..........................

และไดรับประกาศนียบัตรเลขที่........................ไปแลว แตเนื่องจากประกาศนียบัตรนั้น.......................................
.................................................................................................................................................................................................................

จึงออกใบแทนประกาศนียบัตรนี้ใหไวเปนสําคัญ

  วันที่.............เดือน.................................................................พ.ศ. ............

   ..............................................................................
   (...........................................................................)
   ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ
 ...........................................................................
 นายทะเบียน
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ใบแทนประกาศนียบัตร

กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียน......................................................................................................................................
อําเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด..................................................................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................................................................................................................

เอกสารสําคัญนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

.............................................................................................................................................................................................................
เกิดวันที่..........................เดือน..........................................................................................พ.ศ. ..........................

เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่..........................เดือน........................................................................................พ.ศ. ..........................

และไดรับประกาศนียบัตรเลขที่........................ไปแลว แตเนื่องจากประกาศนียบัตรนั้น.......................................
.................................................................................................................................................................................................................

จึงออกใบแทนประกาศนียบัตรนี้ใหไวเปนสําคัญ

  วันที่.............เดือน...............................................พ.ศ. ...........................

   ...........................................................................
   (..........................................................................)
   ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ
 ....................................................................
 นายทะเบียน

0675_57.indd   p1520675_57.indd   p152 6/10/2558   9:21:576/10/2558   9:21:57



แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 153

คําอธิบายการกรอกใบแทนประกาศนียบัตร
 การกรอกใบแทนประกาศนียบัตร ใหกรอกดวยการเขียนหรอืพมิพดวยหมกึสดีาํ หามใชปากกาลูกลืน่
ตัวอักษรตองเปนแบบตัวบรรจงและสวยงาม ตัวเลขที่กรอกทุกแหงใหใชเลขไทย ใบแทนประกาศนียบัตร
ทุกฉบับตองไมมีรอยขูด ลบ แกไข หรือเติม และตองระมัดระวังไมใหเปรอะเปอนจากการเขียน การพิมพ 
หรือเกิดความสกปรกจากเหตุใดเหตุหนึ่ง การกรอกรายการในใบแทนประกาศนียบัตร ใหกรอกดังนี้
 ๑. โรงเรียน ใหกรอกชื่อสถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติใหผูเรียนจบการศึกษา
 ๒. อําเภอ/เขต, จังหวัด ใหกรอกชื่ออําเภอ/เขต และจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา
 ๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........... ใหกรอกชื่อเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู
 ๔. เอกสารน้ีใหไวเพ่ือแสดงวา................ ใหกรอกชื่อและชื่อสกุลของผูเรียนที่ขอรับ
ใบแทนประกาศนียบัตร โดยปฏิบัติตามวิธีการกรอกชื่อและชื่อสกุลในประกาศนียบัตร
 ๕. เกิดวันท่ี......เดือน..........พ.ศ. .............ใหกรอกวนั เดือน ปเกิดของผูเรยีน ใหถกูตองตรงตาม
สําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) โดยกรอกวันที่ และ พ.ศ. เปนตัวเลข ชื่อเดือนใหเขียนเต็ม ไมใชอักษรยอ
 ๖. เม่ือวันท่ี.....เดือน...........พ.ศ. .............. ใหกรอกวัน เดือน ป ที่ผูเรียนไดรับอนุมัติใหจบ
การศึกษา หรือจบหลักสูตรตามที่ระบุในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) โดยกรอกวันท่ี และ พ.ศ. 
เปนตัวเลข ชื่อเดือนใหเขียนเต็ม ไมใชอักษรยอ
 ๗. ไดรับประกาศนียบัตรเลขที่........... ใหกรอกเลขที่ประกาศนียบัตรที่ผูเรียนเคยรับไปแลว
ตามที่กรอกไวในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
 ๘. แตเน่ืองจากประกาศนียบัตรน้ัน........... ใหกรอก “ชํารุด” ในกรณีที่ออกใบแทน
ประกาศนียบตัร เนือ่งจากประกาศนยีบตัรเดิมชาํรดุ และกรอก “สญูหาย” ในกรณทีีอ่อกใบแทนประกาศนยีบตัร 
เนื่องจากประกาศนียบัตรเดิมสูญหาย
 ๙. วันที่.....เดือน.............พ.ศ. ......... ใหกรอกวัน เดือน ป ที่ผูอํานวยการ หรืออาจารยใหญ 
หรือครูใหญลงนามในใบแทนประกาศนียบัตร โดยกรอกวันท่ี และป พ.ศ. เปนตัวเลข ชื่อเดือนใหเขียนเต็ม 
ไมใชอักษรยอ
 ๑๐. ใหผูอํานวยการ หรืออาจารยใหญ หรือครูใหญ ที่ดํารงตําแหนงในระหวางที่ออกใบแทน
ประกาศนียบัตรลงนาม
 ๑๑. นายทะเบยีน ใหนายทะเบยีนท่ีดาํรงตาํแหนงในระหวางท่ีออกใบแทนประกาศนียบัตรลงนาม
 ๑๒. ใหประทับตราสถานศึกษา บนลายมือชื่อของผูบริหารสถานศึกษา (สีแดงชาด)
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ลงลายมือชื่อ

 ....................................................ผูเขียน/ผูพิมพ ....................................................

 ....................................................ผูทาน (....................................................)

 ....................................................ผูตรวจ ผูรับใบแทนประกาศนียบัตร

  วันที่.........เดือน.....................พ.ศ. ...........

 เอกสารดานหลัง 

 ใหพมิพรายการเพ่ือใหผูมหีนาทีจ่ดัทาํใบแทนประกาศนยีบตัรและผูรบัใบแทนประกาศนยีบตัรลงนาม 
ดังนี้
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แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา 
(ปพ.๓)
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  แนวปฏิบัติในการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)

 แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เปนเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตร โดยบันทึกรายช่ือและ
ขอมูลของผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชัน้ประถมศึกษาปที่ ๖) ผูจบการศึกษาภาคบังคับ (ชัน้มัธยมศึกษา
ปที่ ๓) และผูจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนเอกสารสําหรับอนุมัติผลการเรียนใหผูเรียนเปนผูสําเร็จการศึกษา เปนเอกสารสําหรับ
ตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความสําเร็จ และวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาแตละคน
 ลักษณะของแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
 ๑. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) จําแนกเปน ๓ แบบ คือ 
  ๑.๑ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
ประถมศึกษา (ปพ.๓ : ป)
  ๑.๒ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.๓ : บ)
  ๑.๓ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : พ)

 ๒. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกระดับมี ๒ ประเภท คือ

  ๒.๑ แบบพิมพปกติ มีลักษณะเปนแบบพิมพสมบูรณ ครบถวน สําหรับใชกรอกขอมูล

ดวยการเขียนหรือพิมพดีด

  ๒.๒ แบบพิมพสําหรับใชกับคอมพิวเตอร มีลักษณะเปนกระดาษวาง พิมพเฉพาะช่ือเอกสาร

และขอมูลบางสวนที่สําคัญ
 การสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
 แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เปนเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาทุกแหงทุกสังกัดในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองดําเนินการจัดทําใหเปนแนวทางเดียวกัน สถานศึกษาสามารถสั่งซื้อโดยตรงไดที่
องคการคาของ สกสค. โดยหัวหนาสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบในการจัดซื้อ
 การจดัเก็บแบบรายงานผูสาํเรจ็การศึกษา (ปพ.๓) สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จดัทาํคร้ังละ ๒ ชดุ
เก็บรักษาไวที่สถานศึกษา ๑ ชุด และสงเก็บรักษาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด ๑ ชุด สําหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ใหจัดทําครั้งละ ๓ ชุด เก็บรักษาไวที่สถานศึกษา ๑ ชุด สงเก็บรักษาที่
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตนสังกัด ๑ ชุด และสงเก็บรักษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ๑ ชดุ ภายในเวลา ๓๐ วนั นบัจากวันอนุมตักิารจบการศกึษา โดยจะตองเก็บรักษาแบบรายงาน
ผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ใหปลอดภัยตลอดไปอยาใหชํารุดเสียหาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลได

0675_57.indd   p1560675_57.indd   p156 6/10/2558   9:21:586/10/2558   9:21:58



แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 157

 หมายเหตุ
 ๑. กรณสีถานศึกษาจดัทาํแบบรายงานผูสาํเรจ็การศกึษา (ปพ.๓) สาํหรบัผูเรยีนจบไมพรอมรุนไมวา
กรณีใดก็ตามในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาตองจัดทํารายงานเปน 
๓ ชุด เก็บรักษาไวที่สถานศึกษา ๑ ชุด สงเก็บรักษาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของสถานศึกษา 
๑ ชุด และสงเก็บรักษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๑ ชุด เชนเดียวกัน
 ๒. กรณีขอมูลในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เก็บรักษาไวที่หนวยงานตาง ๆ มีขอมูลไมตรงกัน ใหยึดขอมูลในเอกสารหลักฐาน
ฉบับที่เก็บรักษาไวที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนขอมูลที่ถูกตอง
 ๓. การขอแกไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ที่ไดสงไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว ใหสถานศึกษาดําเนินการตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ที ่สพฐ. ๖๑๘/๒๕๕๒ เร่ือง การจัดทําแบบรายงานผูสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
 การจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ใหสถานศึกษาดําเนินการดังตอไปนี้
 ๑.  แตงต้ังนายทะเบียนของสถานศึกษาอยางเปนทางการ เพ่ือรับผิดชอบการจัดทําแบบรายงาน
ผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) และเอกสารสําคัญอื่น ๆ ของสถานศึกษา
 ๒. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เปนคราว ๆ ไป 
ประกอบดวยผูเขียน/ผูพิมพ ผูทาน และผูตรวจ ดําเนินงานภายใตการกํากับของนายทะเบียน
 ๓. คณะกรรมการในขอ ๒ ตองดําเนินการจัดทําโดยปฏิบัติตามคําชี้แจงการจัดทําแบบรายงาน
ผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
 ๔. เมื่อจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เสร็จเรียบรอยแลวใหกรรมการทุกคนและ
นายทะเบียนลงนามไวทีด่านหนาของเอกสารในชองท่ีกาํหนดไวทกุแผน กอนเสนอใหผูอาํนวยการ หรืออาจารยใหญ 
หรือครูใหญ แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติการจบหลักสูตร
 ๕. ผูอํานวยการ หรืออาจารยใหญ หรือครูใหญ ควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
งานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ที่จัดทําเสร็จเรียบรอยแลว 
เพื่อความถูกตอง สมบูรณ และรอบคอบกอนลงนาม อนุมัติผลการจบหลักสูตร
 ๖. สถานศึกษาตองจัดเก็บแบบรายงานผูสาํเรจ็การศึกษา (ปพ.๓) ตามแนวปฏิบตัขิางตน เพ่ือใชเปน
หลักฐานสําหรับตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผูจบการศึกษาตอไป
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ดานหนา
๑ ขอมูลโรงเรียน

๒ ขอมูลผูเรียน

๔ ตรวจสอบ/อนุมัติ
การจบการศึกษา

ขอมูลจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา

ดานหลัง

๒ ขอมูลผูเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ปพ.3 : ป

สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่......................ปการศึกษา................................โรงเรียน........................................ หนา..........

ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................จังหวัด.............................สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................

ลําดับที่
ผลการประเมิน
รายวิชาพื้นฐาน

ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน

ผลการประเมิน
การอาน

คิดวิเคราะห
และเขียน

ผลการประเมิน
คุณลักษณะ

อันพึงประสงค
หมายเหตุ

 เลขประจําตัวนักเรียน ชุดที่ ปพ.1 : ป ชื่อนักเรียน วันที่ เดือน ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

 เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ ปพ.1 : ป ชื่อสกุลนักเรียน ปเกิด ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

 ชาย หญิง รวม

 ผูเขียน/ผูพิมพ

 ผูทาน

 ผูตรวจ

 นายทะเบียน

( )
ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ

วันที่

ลําดับที่
ผลการประเมิน
รายวิชาพื้นฐาน

ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน

ผลการประเมิน
การอาน

คิดวิเคราะห
และเขียน

ผลการประเมิน
คุณลักษณะ

อันพึงประสงค
หมายเหตุ

 เลขประจําตัวนักเรียน ชุดที่ ปพ.1 : ป ชื่อนักเรียน วันที่ เดือน ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

 เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ ปพ.1 : ป ชื่อสกุลนักเรียน ปเกิด ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

 แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่..............................ปการศึกษา.............................. ปพ.3 : ป

  หนา..........

อนุมัติการจบการศึกษา

 แบบรายงานผูสาํเร็จการศกึษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๓ : ป)

ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้

๓

0675_57.indd   p1580675_57.indd   p158 6/10/2558   9:21:586/10/2558   9:21:58



แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 159

จํา
นว

นผ
ูสํา

เร็จ
กา

รศ
ึกษ

า

 
ชา

ย 
หญ

ิง 
รว

ม
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

--ผ
ูเข

ียน
/ผ

ูพิม
พ

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--ผ

ูทา
น

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--ผ

ูตร
วจ

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--น

าย
ทะ

เบ
ียน

( --
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

--)
ผูอ

ําน
วย

กา
ร/

อา
จา

รย
ให

ญ
/ค

รูใ
หญ



วัน
ที่ -

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

-

ลํา
ดับ

ที่
ผล

กา
รป

ระ
เมิน

รา
ยว

ิชา
พื้น

ฐา
น

ผล
กา

รป
ระ

เมิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผูเร
ียน

ผล
กา

รป
ระ

เมิน
กา

รอ
าน

คิด
วิเค

รา
ะห


แล

ะเข
ียน

ผล
กา

รป
ระ

เมิน
คุณ

ลัก
ษณ

ะ
อัน

พึง
ปร

ะส
งค


หม

าย
เห

ตุ
 เล

ขป
ระ

จํา
ตัว

นัก
เรีย

น 
ชุด

ที่ 
ปพ

.1
 : 

ป 
ชื่อ

นัก
เรีย

น 
วัน

ที่ 
เด

ือน
 

ชื่อ
-ช

ื่อส
กุล

บิด
า

 เล
ขป

ระ
จํา

ตัว
ปร

ะช
าช

น 
เล

ขท
ี่ ป

พ.
1 

: ป
 

ชื่อ
สก

ุลน
ักเ
รีย

น 
ปเ

กิด
 

ชื่อ
-ช

ื่อส
กุล

มา
รด

า

กร
ะท

รว
งศ

ึกษ
าธ

ิกา
ร 

   
   

 แ
บบ

รา
ยง

าน
ผูส

ําเ
ร็จ

กา
รศ

ึกษ
าต

าม
หล

ักส
ูตร

แก
นก

ลา
งก

าร
ศึก

ษา
ขั้น

พื้น
ฐา

น 
ระ

ดับ
ปร

ะถ
มศ

ึกษ
า 

ปพ
.3

 : 
ป

สํา
เร
็จก

าร
ศึก

ษา
ภา

คเ
รีย

นท
ี่...

...
...

...
...

...
...

.ป
กา

รศ
ึกษ

า.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..โ
รง

เร
ียน

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
 

หน
า.

...
...

.

ตํา
บล

/แ
ขว

ง..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.อ
ําเ
ภอ

/เข
ต.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.จ
ังห

วัด
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..ส

ําน
ักง

าน
เข

ตพ
ื้นท

ี่กา
รศ

ึกษ
า.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

   
   

   
   

   
   

  อ
นุม

ัติก
าร

จบ
กา

รศ
ึกษ

า

0675_57.indd   p1590675_57.indd   p159 6/10/2558   9:21:586/10/2558   9:21:58



160 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ลํา
ดับ

ที่
ผล

กา
รป

ระ
เมิน

รา
ยว

ิชา
พื้น

ฐา
น

ผล
กา

รป
ระ

เมิน
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผูเร
ียน

ผล
กา

รป
ระ

เมิน
กา

รอ
าน

คิด
วิเค

รา
ะห


แล

ะเข
ียน

ผล
กา

รป
ระ

เมิน
คุณ

ลัก
ษณ

ะ
อัน

พึง
ปร

ะส
งค


หม

าย
เห

ตุ
 เ

ลข
ปร

ะจ
ําต

ัวน
ักเ
รีย

น 
ชุด

ที่ 
ปพ

.1
 : 

ป 
ชื่อ

นัก
เรีย

น 
วัน

ที่ 
เด

ือน
 

ชื่อ
-ช

ื่อส
กุล

บิด
า

 เล
ขป

ระ
จํา

ตัว
ปร

ะช
าช

น 
เล

ขท
ี่ ป

พ.
1 

: ป
 

ชื่อ
สก

ุลน
ักเ
รีย

น 
ปเ

กิด
 

ชื่อ
-ช

ื่อส
กุล

มา
รด

า

 
   

   
แบ

บร
าย

งา
นผ

ูสํา
เร
็จก

าร
ศึก

ษา
 ภ

าค
เร
ียน

ที่.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...
ปก

าร
ศึก

ษา
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. 
ปพ

.3
 : 

ป

 
 

 
 

หน
า.

...
...

...

0675_57.indd   p1600675_57.indd   p160 6/10/2558   9:21:586/10/2558   9:21:58



แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 161

คําอธิบายการกรอกแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา (ปพ.๓ : ป) 
 การกรอกขอมูลในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา ใหกรอกขอมูลตาง ๆ ดวย
วิธีการเขียน หรือพิมพดวยพิมพดีด หรือคอมพิวเตอรอยางใดอยางหน่ึง เม่ือเลือกใชวิธีการใดแลวใหใชวิธีการน้ัน
ตลอดทุกหนาทุกแผน โดยใหใชหมึกสีดําเทานั้น กรณีใชวิธีการเขียนหามใชปากกาลูกลื่น ตัวเลขที่กรอกควรใช
ตัวเลขฮินดูอารบิก หามลบ หรือขูดขอมูลที่กรอกไปแลว กรณีเขียนผิดหรือตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล ใหขีดฆา
ขอความท่ีเขียนผิดหรือขอความที่ตองการเปล่ียนแปลง แลวเขียนขอความที่ถูกตองหรือขอความที่ตองการ
ไวขางบนดวยหมึกสีแดง และใหผูบริหารสถานศึกษาลงนามกํากับไว 
 การกรอกรายการขอมูลตาง ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
 ๑. ขอมูลโรงเรียน 
  ๑.๑ สาํเรจ็การศึกษาภาคเรียนที ่ปการศกึษา ใหกรอกภาคเรียนและปการศกึษาทีส่ถานศึกษา
ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผูเรียน เชน ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๑ ตุลาคม ภาคเรียน
ที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๑๕ พฤษภาคม
  ๑.๒ โรงเรียน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหกรอกชื่อ
สถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติใหผูเรียนสําเร็จการศึกษา สถานท่ีตั้งของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีสถานศึกษาต้ังอยู เชน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ หรือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
 ๒. ขอมูลผูเรียน
  ๒.๑ ลําดับที่ ใหกรอกเลขลําดับผูเรียนท่ีไดรับการตัดสินและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา
ของแตละรุน โดยใหเริ่มจากลําดับที่ ๑ ทุกครั้งที่ตัดสินและอนุมัติผลการเรียน
  ๒.๒ เลขประจําตัวนักเรียน ใหกรอกเลขประจําตัวนักเรียนของผูเรียนแตละคนที่ไดรับ
การตัดสินและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามท่ีระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา ตองเรียงลําดับผูเรียน
ที่สําเร็จการศึกษาจากเลขจํานวนนอยไปหาเลขจํานวนมาก โดยกรอกที่บรรทัดบนของชองที่กําหนด
  ๒.๓ เลขประจําตัวประชาชน ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียนจํานวน ๑๓ หลัก 
ใหถูกตองตรงตามสําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) โดยกรอกที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด กรณีผูเรียนไมมี
เลข ๑๓ หลัก ใหกรอกเลขศูนย (๐) ทั้ง ๑๓ หลัก
  ๒.๔ ชุดที่ ปพ.๑ : ป/เลขที่ ปพ.๑ : ป ใหกรอกเลขชุดที่และเลขที่ของเอกสารระเบียนแสดง
ผลการเรียน (ปพ.๑ : ป) ที่สถานศึกษาออกใหผูเรียนลําดับท่ีนั้น ๆ โดยกรอกเลขชุดท่ีบรรทัดบนและกรอก
เลขที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
  ๒.๕ ชื่อนักเรียน-ชื่อสกุลนักเรียน ใหกรอกช่ือผูเรียนพรอมคํานําหนาช่ือ-ชื่อสกุลผูเรียน 
โดยเขียนคําเต็มทั้งหมด ใหกรอกชื่อที่บรรทัดบน และกรอกชื่อสกุลที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
  ๒.๖ วันที่/เดือน/ปเกิด ใหกรอกวัน เดือน ปเกิดของผูเรียนใหถูกตองตรงตามท่ีระบุไว
ในทะเบียนนักเรียน โดยกรอกวันที่ และปเกิดเปนตัวเลข ชื่อเดือนเปนตัวอักษร ใหกรอกวันที่/เดือนท่ีบรรทัด
บน และกรอกปเกิดที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด กรณีไมมีวัน/เดือน/ปเกิดของผูเรียนใหขีดเครื่องหมาย “-” 
และใหเขียนดวยหมึกสีแดงในชองหมายเหตุวา ไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
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162 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

  ๒.๗ ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา ใหกรอกช่ือพรอมคํานําหนาช่ือ-ชื่อสกุลบิดา/
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดาของผูเรียนโดยกําเนิด โดยเขียนคําเต็มท้ังหมด ใหกรอกช่ือ-ชื่อสกุลบิดาท่ีบรรทัดบน และ
กรอกชื่อ-ชื่อสกุลมารดาที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด กรณีไมมีชื่อบิดา/มารดา ใหขีดเครื่องหมาย “-” และให
เขียนดวยหมึกสีแดงในชองหมายเหตุวา ไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
  ๒.๘ ผลการประเมนิรายวิชาพืน้ฐาน ใหกรอกผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานท่ีไดรบัการตัดสนิ 
ใหกรอกผลการประเมิน “ผานทุกรายวิชา” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา
  ๒.๙ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ใหกรอกขอมูลผลการประเมินการอาน 
คิดวิเคราะห และเขียน “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา
  ๒.๑๐ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหกรอกขอมูลผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา
  ๒.๑๑ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
“ผาน” ที่ผูเรียนปฏิบัติและไดรับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา 
  ๒.๑๒ หมายเหตุ ใหกรอกขอมูลของผู เรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลเก่ียวของกับ
การตรวจสอบยนืยันสถานภาพของผูเรียน เชน กรณทีีผู่เรียนไมมหีลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
หรือกรอกขอมูลตาง ๆ ที่กําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
 ๓. ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
  ๓.๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ใหกรอกตัวเลขสรุปรวมจํานวนผูเรียนที่สถานศึกษาตัดสิน
และอนุมัติใหจบการศึกษาในครั้งนั้น ๆ โดยจําแนกเปนชาย หญิง และจํานวนรวม ใหกรอกตรงกันทุกแผน
 ๔. ตรวจสอบ/อนุมัติการจบการศึกษา
  ๔.๑ ผูเขียน/ผูพิมพ ผูทาน ผูตรวจ และนายทะเบียน ใหลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ผูมีสวนรวม
ในการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาในชองที่กําหนดในแบบพิมพทุกแผน
  ๔.๒ ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ ผูบริหารสถานศึกษาตองลงลายมือช่ือเพื่อตัดสิน
และอนุมัติการจบการศึกษาในชองที่กําหนด พรอมกับกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลขป พ.ศ. ที่อนุมัติการจบ
การศึกษา (ไมใชวันที่ที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนามหรือวันที่ออกหนังสือนําสง)
 เอกสารดานหลัง
 ภาคเรียนท่ี/ปการศึกษา ใหกรอกภาคเรียนและปการศึกษาที่สถานศึกษาตัดสินและอนุมัติ
ผลการเรียนของผูเรียนใหตรงกับภาคเรียนที่/ปการศึกษาที่กรอกไวดานหนา
 การขีดเสนแดง ใหขีดเสนแดงยาวตลอดแนวนอนกลางชองบรรทัด ถัดตอจากผูสําเร็จการศึกษา
คนสุดทายลงมา เพ่ือมิใหมีการกรอกรายการผูจบเพ่ิมเติม และใหผูบริหารสถานศึกษาลงลายมือช่ือกํากับ
ไวใตเสน
 หนา เม่ือกรอกรายการผูเรียนท่ีไดรบัการตดัสินและอนมุตัใิหจบการศกึษาในคร้ังน้ัน ๆ  ครบทกุคนแลว 
ใหกรอกเลขหนาของแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกหนา โดยกรอกเรียงลําดับจากหนาแรกจนถึง
หนาสุดทาย 
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 แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.๓ : บ) 

ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้

ดานหนา
ขอมูลโรงเรียน

๒ ขอมูลผูเรียน

๔ ตรวจสอบ/อนุมัติ
การจบการศึกษา

ขอมูลจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา

ดานหลัง

๒ ขอมูลผูเรียน

ลําดับที่

จํานวนหนวยกิต
รายวิชาที่เรียน/ที่ได

ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน

ผลการประเมิน
การอาน

คิดวิเคราะห
และเขียน

ผลการประเมิน
คุณลักษณะ

อันพึงประสงค
หมายเหตุ

 เลขประจําตัวนักเรียน ชุดที่ ปพ.1 : บ ชื่อนักเรียน วันที่ เดือน ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

 เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ ปพ.1 : บ ชื่อสกุลนักเรียน ปเกิด ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

 ชาย หญิง รวม

 ผูเขียน/ผูพิมพ

 ผูทาน

 ผูตรวจ

 นายทะเบียน

( )
ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ

วันที่

ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน

ผลการประเมิน
การอาน

คิดวิเคราะห
และเขียน

ผลการประเมิน
คุณลักษณะ

อันพึงประสงค
หมายเหตุ

 แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่..............................ปการศึกษา.............................. ปพ.3 : บ

  หนา..........

ผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

จํานวนหนวยกิต
รายวิชาที่เรียน/ที่ไดลําดับที่

 เลขประจําตัวนักเรียน ชุดที่ ปพ.1 : บ ชื่อนักเรียน วันที่ เดือน ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

 เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ ปพ.1 : บ ชื่อสกุลนักเรียน ปเกิด ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

เลขที่
ปพ.2 : บ

อนุมัติการจบการศึกษา

เลขที่
ปพ.2 : บ

๑

กระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปพ.3 : บ

สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่......................ปการศึกษา................................โรงเรียน........................................ หนา..........

ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................

๓

ผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร
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166 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คําอธิบายการกรอกแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.๓ : บ)
 การกรอกขอมูลในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหกรอกขอมูลตาง ๆ 
ดวยวธิกีารเขียนหรือพิมพดวยพมิพดดี หรือคอมพิวเตอรอยางใดอยางหน่ึง เม่ือเลอืกใชวธิกีารใดแลวใหใชวธิกีารน้ัน
ตลอดทุกหนาทุกแผน โดยใหใชหมึกสีดําเทานั้น กรณีใชวิธีการเขียนหามใชปากกาลูกลื่น ตัวเลขที่กรอกควรใช
ตัวเลขฮินดูอารบิก หามลบ หรือขูดขอมูลท่ีกรอกไปแลว กรณีเขียนผิดหรือตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล 
ใหขีดฆาขอความท่ีเขียนผิดหรือขอความท่ีตองการเปลี่ยนแปลงแลวเขียนขอความท่ีถูกตองหรือขอความ
ที่ตองการไวขางบนดวยหมึกสีแดง และใหผูบริหารสถานศึกษาลงนามกํากับไว 
 การกรอกรายการขอมูลตาง ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
 ๑. ขอมูลโรงเรียน
  ๑.๑ สาํเรจ็การศึกษาภาคเรยีนที ่ปการศกึษา ใหกรอกภาคเรยีนและปการศกึษาทีส่ถานศึกษา
ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผูเรียน เชน ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๑ ตุลาคม ภาคเรียน
ที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๑๕ พฤษภาคม
  ๑.๒. โรงเรียน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหกรอกชื่อ
สถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติใหผูเรียนสําเร็จการศึกษา สถานท่ีตั้งของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีสถานศึกษาต้ังอยู เชน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ หรือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
 ๒. ขอมูลผูเรียน
  ๒.๑ ลําดับที่ ใหกรอกเลขลําดับผูเรียนท่ีไดรับการตัดสินและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 
ของแตละรุน โดยใหเริ่มจากลําดับที่ ๑ ทุกครั้งที่ตัดสินและอนุมัติผลการเรียน
  ๒.๒ เลขประจําตัวนักเรียน ใหกรอกเลขประจําตัวนักเรียนของผูเรียนแตละคนที่ไดรับ
การตัดสินและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามท่ีระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา ตองเรียงลําดับผูเรียน
ที่สําเร็จการศึกษาจากเลขจํานวนนอยไปหาเลขจํานวนมาก โดยกรอกที่บรรทัดบนของชองที่กําหนด
  ๒.๓ เลขประจําตัวประชาชน ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียนจํานวน ๑๓ หลัก 
ใหถูกตองตรงตามสําเนาทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) โดยกรอกที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด กรณีผูเรียนไมมี
เลข ๑๓ หลัก ใหกรอกเลขศูนย (๐) ทั้ง ๑๓ หลัก
  ๒.๔ ชุดที่ ปพ.๑ : บ และเลขที่ ปพ.๑ : บ ใหกรอกเลขชุดที่และเลขที่ของเอกสารระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.๑ : บ) ที่สถานศึกษาออกใหผูเรียนลําดับท่ีนั้น ๆ โดยกรอกเลขชุดท่ีบรรทัดบน 
และกรอกเลขที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
  ๒.๕ เลขที่ ปพ.๒ : บ ใหกรอกเลขที่ประกาศนียบัตร (ปพ.๒ : บ) ที่ออกใหผูเรียนลําดับที่นั้น ๆ  
ตามจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในรุนเดียวกัน โดยเริ่มเลขที่ ๑ ทุกครั้ง
  ๒.๖ ชื่อนักเรียน-ชื่อสกุลนักเรียน ใหกรอกช่ือผูเรียนพรอมคํานําหนาชื่อ-ชื่อสกุลผูเรียน 
โดยเขียนคําเต็มทั้งหมด ใหกรอกชื่อที่บรรทัดบนและกรอกชื่อสกุลที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
  ๒.๗ วันที่/เดือน/ปเกิด ใหกรอกวัน เดือน ปเกิดของผูเรียนใหถูกตองตรงตามท่ีระบุไว
ในทะเบียนนักเรียน โดยกรอกวันท่ี และปเกิดเปนตัวเลข ชื่อเดือนเปนตัวอักษร ใหกรอกวันท่ี/เดือนท่ีบรรทัดบน 
และกรอกปเกิดที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด  กรณีไมมีวัน/เดือน/ปเกิดของผูเรียน ใหขีดเครื่องหมาย “-” 
และใหเขียนดวยหมึกสีแดงในชองหมายเหตุวา ไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
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  ๒.๘ ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา ใหกรอกช่ือพรอมคํานําหนาช่ือ-ชื่อสกุลบิดา/
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดาของผูเรียนโดยกําเนิด โดยเขียนคําเต็มท้ังหมด ใหกรอกช่ือ-ชื่อสกุลบิดาท่ีบรรทัดบน และ
กรอกชื่อ-ชื่อสกุลมารดาที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด กรณีไมมีชื่อบิดา/มารดา ใหขีดเครื่องหมาย “-” และให
เขียนดวยหมึกสีแดงในชองหมายเหตุวา ไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
  ๒.๙ จํานวนหนวยกิตรายวิชาที่เรียน/ที่ได และผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ใหกรอก
จํานวนหนวยกิตรวมของทุกรายวิชาพ้ืนฐานและทุกรายวิชาเพ่ิมเติมท้ังท่ีเรียนและที่ไดที่บรรทัดบน และกรอก
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด (ใหตรงกับ ปพ.๑ ที่ออกใหกับผูเรียน)
  ๒.๑๐ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ใหกรอกผลการประเมินการอาน 
คิดวิเคราะห และเขียน “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา
  ๒.๑๑ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหกรอกผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” ซึ่งผูเรียนไดรับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา 
  ๒.๑๒ ผลการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเรยีน ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเรียนรวม 
“ผาน” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา
  ๒.๑๓ หมายเหตุ ใหกรอกขอมูลของผู เรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลเก่ียวของกับ
การตรวจสอบยนืยันสถานภาพของผูเรียน เชน กรณทีีผู่เรียนไมมหีลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
หรือกรอกขอมูลตาง ๆ ที่กําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
 ๓. ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
  ๓.๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ใหกรอกตัวเลขสรุปรวมจํานวนผูเรียนที่สถานศึกษาตัดสิน
และอนุมัติใหจบการศึกษาในครั้งนั้น ๆ จําแนกเปนชาย หญิง และจํานวนรวม ใหกรอกตรงกันทุกแผน
 ๔. ตรวจสอบ/อนุมัติการจบการศึกษา
  ๔.๑ ผูเขียน/ผูพิมพ ผูทาน ผูตรวจ และนายทะเบียน ใหลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ผูมีสวนรวม
ในการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาในชองที่กําหนดในแบบพิมพทุกแผน 
  ๔.๒  ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ ผูบริหารสถานศึกษาตองลงลายมือช่ือเพื่อตัดสิน
และอนุมัติการจบการศึกษาในชองที่กําหนด พรอมกับกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลขป พ.ศ. ที่อนุมัติการจบ
การศึกษา (ไมใชวันที่ที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนาม หรือวันที่ออกหนังสือนําสง)
 เอกสารดานหลัง
 ภาคเรียนที่/ปการศึกษา ใหกรอกภาคเรียนและปการศึกษาที่สถานศึกษาตัดสินและอนุมัติ
ผลการเรียนของผูเรียนใหตรงกับภาคเรียนที่/ปการศึกษาที่กรอกไวดานหนา
 การขีดเสนแดง ใหขีดเสนแดงยาวตลอดแนวนอนกลางชองบรรทัด ถัดตอจากผูสําเร็จการศึกษา
คนสุดทายลงมา เพ่ือมิใหมีการกรอกรายการผูจบเพ่ิมเติม และใหผูบริหารสถานศึกษาลงลายมือช่ือกํากับ
ไวใตเสน
 หนา เม่ือกรอกรายการผูเรียนที่ไดรับการตัดสินและอนุมัติใหจบการศึกษาในคร้ังน้ัน ๆ ครบทุกคน
แลว ใหกรอกเลขหนาของแบบรายงานผูสาํเรจ็การศกึษา (ปพ.๓) ทกุหนา โดยกรอกเรียงลาํดบัจากหนาแรกจนถงึ
หนาสุดทาย 
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 แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ปพ.๓ : พ) ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้

ดานหนา
ขอมูลโรงเรียน

๒ ขอมูลผูเรียน

๔ ตรวจสอบ/อนุมัติ
การจบการศึกษา

ขอมูลจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา

ดานหลัง

๒ ขอมูลผูเรียน

ลําดับที่

จํานวนหนวยกิต
รายวิชาที่เรียน/ที่ได

ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน

ผลการประเมิน
การอาน

คิดวิเคราะห
และเขียน

ผลการประเมิน
คุณลักษณะ

อันพึงประสงค
หมายเหตุ

 เลขประจําตัวนักเรียน ชุดที่ ปพ.1 : พ ชื่อนักเรียน วันที่ เดือน ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

 เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ ปพ.1 : พ ชื่อสกุลนักเรียน ปเกิด ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

 ชาย หญิง รวม

 ผูเขียน/ผูพิมพ

 ผูทาน

 ผูตรวจ

 นายทะเบียน

( )
ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ

วันที่

ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน

ผลการประเมิน
การอาน

คิดวิเคราะห
และเขียน

ผลการประเมิน
คุณลักษณะ

อันพึงประสงค
หมายเหตุ

 แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่..............................ปการศึกษา.............................. ปพ.3 : พ

  หนา..........
จํานวนหนวยกิต

รายวิชาที่เรียน/ที่ได
ลําดับที่

 เลขประจําตัวนักเรียน ชุดที่ ปพ.1 : พ ชื่อนักเรียน วันที่ เดือน ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

 เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ ปพ.1 : พ ชื่อสกุลนักเรียน ปเกิด ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

เลขที่
ปพ.2 : พ

อนุมัติการจบหลักสูตร

เลขที่
ปพ.2 : พ

๑

กระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปพ.3 : พ

สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่......................ปการศึกษา................................โรงเรียน........................................ หนา.........

ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........................

๓

ผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

ผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร
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คําอธิบายการกรอกแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : พ)
 การกรอกขอมูลในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหกรอกขอมูลตาง ๆ
ดวยวิธีการเขียนหรือพิมพดวยพิมพดีด หรือคอมพิวเตอรอยางใดอยางหนึ่ง เม่ือเลือกใชวิธีการใดแลวใหใช
วธิกีารนัน้ตลอดทกุหนาทกุแผน โดยใหใชหมกึสดีาํเทานัน้ กรณใีชวธิกีารเขยีนหามใชปากกาลกูลืน่ ตวัเลขทีก่รอก
ควรใชตัวเลขฮินดูอารบิก หามลบ หรือขูดขอมูลท่ีกรอกไปแลว กรณีเขียนผิดหรือตองการเปล่ียนแปลงขอมูล 
ใหขีดฆาขอความท่ีเขียนผิดหรือขอความท่ีตองการเปลี่ยนแปลงแลวเขียนขอความท่ีถูกตองหรือขอความ
ที่ตองการไวขางบนดวยหมึกสีแดง และใหผูบริหารสถานศึกษาลงนามกํากับไว 
 การกรอกรายการขอมูลตาง ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
 ๑. ขอมูลโรงเรียน
  ๑.๑ สาํเรจ็การศึกษาภาคเรียนที ่ปการศกึษา ใหกรอกภาคเรยีนและปการศกึษาทีส่ถานศึกษา
ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผูเรียน เชน ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๑ ตุลาคม ภาคเรียน
ที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๑๕ พฤษภาคม
  ๑.๒. โรงเรียน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหกรอกชื่อ
สถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติใหผูเรียนสําเร็จการศึกษา สถานท่ีตั้งของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีสถานศึกษาต้ังอยู เชน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ หรือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
 ๒. ขอมูลผูเรียน
  ๒.๑ ลําดับที่ ใหกรอกเลขลําดับผูเรียนท่ีไดรับการตัดสินและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 
ของแตละรุน โดยใหเริ่มจากลําดับที่ ๑ ทุกครั้งที่ตัดสินและอนุมัติผลการเรียน
  ๒.๒ เลขประจําตัวนักเรียน ใหกรอกเลขประจําตัวนักเรียนของผูเรียนแตละคนที่ไดรับ
การตัดสินและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามท่ีระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา ตองเรียงลําดับผูเรียน
ที่สําเร็จการศึกษาจากเลขจํานวนนอยไปหาเลขจํานวนมาก โดยกรอกที่บรรทัดบนของชองที่กําหนด
  ๒.๓ เลขประจําตัวประชาชน ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียนจํานวน ๑๓ หลัก 
ใหถูกตองตรงตามสําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) โดยกรอกที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด กรณีผูเรียนไมมี
เลข ๑๓ หลัก ใหกรอกเลขศูนย (๐) ทั้ง ๑๓ หลัก
  ๒.๔ ชุดที่ ปพ.๑ : พ และเลขที่ ปพ.๑ : พ ใหกรอกเลขชุดที่และเลขที่ของเอกสารระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.๑ : พ) ที่สถานศึกษาออกใหผูเรียนลําดับที่นั้น ๆ โดยกรอกเลขชุดที่บรรทัดบน 
และกรอกเลขที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
  ๒.๕ เลขที่ ปพ.๒ : พ ใหกรอกเลขที่ประกาศนียบัตร (ปพ.๒ : พ) ที่ออกใหผูเรียนลําดับที่นั้น ๆ
ตามจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในรุนเดียวกัน โดยเริ่มเลขที่ ๑ ทุกครั้ง
  ๒.๖ ชื่อนักเรียน-ชื่อสกุลนักเรียน ใหกรอกช่ือผูเรียนพรอมคํานําหนาชื่อ-ชื่อสกุลผูเรียน 
โดยเขียนคําเต็มทั้งหมด ใหกรอกชื่อที่บรรทัดบนและกรอกชื่อสกุลที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
  ๒.๗ วันที่/เดือน/ปเกิด ใหกรอกวัน เดือน ปเกิดของผูเรียนใหถูกตองตรงตามท่ีระบุไว
ในทะเบียนนักเรียน ใหกรอกวันที่ และปเกิดเปนตัวเลข ชื่อเดือนเปนตัวอักษร ใหกรอกวันที่/เดือนที่บรรทัดบน
และกรอกปเกิดที่บรรทัดลาง กรณีไมมีวัน/เดือน/ปเกิดของผูเรียน ใหขีดเคร่ืองหมาย “-” และใหเขียนดวย
หมึกสีแดงในชองหมายเหตุวา ไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
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  ๒.๘ ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา ใหกรอกช่ือพรอมคํานําหนาช่ือ-ชื่อสกุลบิดา/
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดาของผูเรียนโดยกําเนิด โดยเขียนคําเต็มท้ังหมด ใหกรอกช่ือ-ชื่อสกุลบิดาท่ีบรรทัดบน และ
กรอกชื่อ-ชื่อสกุลมารดาที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด กรณีไมมีชื่อบิดา/ชื่อมารดา ใหขีดเครื่องหมาย “-” และ
ใหเขียนดวยหมึกสีแดงในชองหมายเหตุวา ไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
  ๒.๙ จํานวนหนวยกิตรายวิชาท่ีเรียน/ที่ได และผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ใหกรอก
จํานวนหนวยกิตรวมของทุกรายวิชาพ้ืนฐานและทุกรายวิชาเพ่ิมเติมท้ังท่ีเรียนและที่ไดที่บรรทัดบน และกรอก
ผลการเรียนเฉลี่ยที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด (ใหตรงกับ ปพ.๑ ที่ออกใหกับผูเรียน)
  ๒.๑๐ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ใหกรอกผลการประเมินการอาน 
คิดวิเคราะห และเขียน “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา
  ๒.๑๑ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหกรอกผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา 
  ๒.๑๒ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
“ผาน” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา
  ๒.๑๓ หมายเหตุ ใหกรอกขอมูลของผู เรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลเก่ียวของกับ
การตรวจสอบยนืยันสถานภาพของผูเรียน เชน กรณทีีผู่เรียนไมมหีลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
หรือกรอกขอมูลตาง ๆ ที่กําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
 ๓. ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
  ๓.๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ใหกรอกตัวเลขสรุปรวมจํานวนผูเรียนที่สถานศึกษาตัดสิน
และอนุมัติใหจบการศึกษาในครั้งนั้น ๆ จําแนกเปนชาย หญิง และจํานวนรวม ใหกรอกตรงกันทุกแผน
 ๔. ตรวจสอบ/อนุมัติการจบการศึกษา
  ๔.๑ ผู เขียน/ผูพิมพ ผูทาน ผูตรวจ และนายทะเบียน ใหลงลายมือช่ือ (ลายเซ็น)
ผูมีสวนรวมในการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาในชองที่กําหนดในแบบพิมพทุกแผน 
  ๔.๒ ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ ผูบริหารสถานศึกษาตองลงลายมือช่ือเพื่อตัดสิน
และอนุมัติการจบการศึกษาในชองที่กําหนด พรอมกับกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลขป พ.ศ. ที่อนุมัติการจบ
การศึกษา (ไมใชวันที่ที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนาม หรือวันที่ออกหนังสือนําสง)
 เอกสารดานหลัง
 ภาคเรียนท่ี/ปการศึกษา ใหกรอกภาคเรยีนและปการศึกษาท่ีสถานศกึษาตัดสินและอนุมตัผิลการเรยีน
ของผูเรียนใหตรงกับภาคเรียนที่/ปการศึกษาที่กรอกไวดานหนา
 การขีดเสนแดง ใหขีดเสนแดงยาวตลอดแนวนอนกลางชองบรรทัด ถัดตอจากผูสําเร็จการศึกษา
คนสุดทายลงมา เพ่ือมิใหมีการกรอกรายการผูจบเพ่ิมเติม และใหผูบริหารสถานศึกษาลงลายมือช่ือกํากับ
ไวใตเสน
 หนา เม่ือกรอกรายการผูเรียนท่ีไดรบัการตดัสินและอนมุตัใิหจบการศกึษาในคร้ังน้ัน ๆ  ครบทกุคนแลว 
ใหกรอกเลขหนาของแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกหนา โดยกรอกเรียงลําดับจากหนาแรกจนถึง
หนาสุดทาย 
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 173

กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ. (๒๕๔๕). เอกสารประกอบหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๔๔ 

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.  

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๓). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. พิมพครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.

 . (๒๕๓๕). คูมือครูการประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๓๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

กลุมสงเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (๒๕๔๘). การประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.). 

พิศเพลิน เขียวหวาน และคณะ. (๒๕๔๖). เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรการวัดประเมินผลคุณธรรม

จริยธรรม ตาม พ.ร.บ. ๒๕๔๒. นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๕๕). พจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร : 

อรุณการพิมพ. 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม). (๒๕๕๑). การสังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับ

คุณธรรมจริยธรรมในประเทศและตางประเทศ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพริกหวานกราฟฟค 

จํากัด.

สํานักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๖). เอกสารหลักฐานการศึกษา 

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว.

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน. (๒๕๔๘). แนวทางการดาํเนนิงานตามพระราชบัญญัตกิารศึกษา

ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพสัดุภณัฑ (ร.ส.พ.).

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (๒๕๔๕). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. กรุงเทพมหานคร : สํานักนายกรัฐมนตรี.

สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ม.ป.ป.

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

(๒๕๔๗). แนวปฏิบัติเก่ียวกับการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.).

เอกสารอ้างอิงเอกสารอ้างอิง
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สํานักวิชาการและมาตฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (๒๕๕๐). แนวทาง

การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา ปพ.๑ ปพ.๒ และ ปพ.๓ ตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช ๒๕๔๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.

 . (๒๕๕๑). แนวทางการประเมินคุณธรรมของผูเรียน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุม

สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 

 . (๒๕๕๔). แนวทางการพัฒนา การวัดและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. พิมพคร้ังที่ ๓. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.

สํานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (๒๕๔๗). เอกสารอัดสําเนาประกอบการฝกอบรม

การวัดและประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม. นนทบุรี : ม.ป.ท.

หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา. (๒๕๔๕). เอกสารเสริมประสบการณวิชาชีพครู การวัดคุณลักษณะ

ดานจิตพิสัย. ม.ป.ท. 

Annual Editions : Educational Psychology. 2004/2005. Mc Graw-Hill Companies.

Banks, Steven R. (2005). Classroom Assessment : Issues and Practices. Pearson Education, Inc.

Clarke, Shirley. (2005). Formative Assessment in Action : Weaving the elements together. 

Hodder Murray.

Fullan, Michael; Hill, Peter and Crevola, Carmel. (2006). Breakthrough. Corwin Press.

Linda, Darling-Hammond and John, Bransford. (2005). Preparing Teachers for a Changing 

World. Jossey-Bass, A Wiley Imprint. 

Mcmunn, N.D. and Butler, S.M. A Teacher’s Guide to Classroom Assessment. Jossey-Bass, 

A Wiley Imprint.

Popham, W.J. (2008). Transformative Assessment. Alexandria, UA : Association for Supervision 

and Curriculum Development.
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คําสั่ง ประกาศ ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ

ภาคผนวก ก
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176 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ สพฐ. ๖๑๖/๒๕๕๒

เรื่อง การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)

 เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม 

๒๕๕๑ เร่ืองใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เก่ียวกับการจัดทําเอกสาร

หลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแหงตองใชเหมือนกัน เพื่อประโยชนในการสื่อความเขาใจที่ตรงกัน

และสงตอ และเพื่อประโยชนในการควบคุมการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดแบบพิมพ การพิมพ การซื้อ การควบคุมและการเก็บรักษาแบบพิมพระเบียน

แสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ดังตอไปนี้

 ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.๑) เปนเอกสารหลักฐาน

แสดงผลการเรียนของผูเรียนที่เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแตละระดับ สถานศึกษาตองออก

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหผูเรียนทุกคนที่จบการศึกษาแตละระดับ 

หรือเมื่อออกจากสถานศึกษา โดยใชแบบพิมพเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเทานั้น

 ๒. ลักษณะแบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)

  ๒.๑ แบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.๑) 

จําแนกเปน ๓ แบบ คือ

   ๒.๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ

ประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป)

   ๒.๑.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.๑ : บ)

   ๒.๑.๓ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ)
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   ในการออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ปพ.๑) ใหผูเรียน สถานศึกษาจะตองใชแบบพิมพใหถูกตองตรงกับระดับการศึกษาของผูเรียน

  ๒.๒ แบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.๑) 

ทุกระดับ จัดทําไว ๒ ประเภท ไดแก 

   ๒.๒.๑ แบบพิมพปกติ มีลักษณะเปนแบบพิมพสมบูรณ ครบถวน สําหรับใชกรอก

ขอมูลดวยการเขียนหรือพิมพดีด

    ๒.๒.๒ แบบพิมพสําหรับใชกับคอมพิวเตอร มีลักษณะเปนกระดาษวาง พิมพเฉพาะ

ชื่อเอกสารแตละระดับ และหมายเลขควบคุมเอกสารเทานั้น สถานศึกษาเลือกใชใหเหมาะสมกับวิธีการจัดทํา

เอกสารของตน

  ๒.๓ เพ่ือประโยชนในการควบคุมและตรวจสอบเอกสาร จึงกําหนดใหมีเลขชุดท่ี และเลขที่

ประจําระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) แตละระดับ ดังนี้

   ๒.๓.๑ เลขชุดท่ี ในแตละระดับ ใหใชเลข ๕ หลัก โดยเร่ิมใชตั้งแต ๐๐๐๐๑ 

จนถึง ๙๙๙๙๙

   ๒.๓.๒ เลขท่ีประจําระเบียนแสดงผลการเรียน ใหใชเลข ๖ หลัก โดยเริ่มใชตั้งแต 

๐๐๐๐๐๑ จนถึง ๙๙๙๙๙๙

   ใหเลขที่ประจําระเบียนแสดงผลการเรียน เปนเลขยอยของเลขชุดที่ แตละชุด

 ๓. การพิมพและการส่ังซื้อแบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ใหปฏิบัติดังนี้

  ๓.๑ การพิมพ ใหองคการคาของ สกสค. จัดพิมพ ภายใตการควบคุมของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  ๓.๒ การสัง่ซือ้แบบพมิพ ใหผูอาํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาเปนผูสัง่ซือ้ใหสถานศกึษา

ทุกแหงทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ

 ๔. การควบคุมและการเก็บรักษาแบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ใหถือปฏิบัติดังนี้

  ๔.๑ ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดทําบัญชีรับ-จายแบบพิมพไวเปน

หลักฐานตามแบบทายคําสั่งนี้

  ๔.๒ กรณีแบบพมิพเกดิการสูญหายระหวางทางขณะทาํการขนสง หรอืสญูหายดวยสาเหตอุืน่ ๆ

หรือเขียนผิดพลาด หรือสกปรก หรือเกิดการชํารุดเสียหายดวยเหตุอื่นใด จนไมอาจใชการได ใหดําเนินการ

โดยเร็วที่สุดดังนี้
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   ๔.๒.๑ ใหผูทําใหเกิดความสูญหายหรือเสียหาย รายงานตอผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู

   ๔.๒.๒ ถาเปนองคการคาของ สกสค. ใหรายงานตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

  ๔.๓ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการสอบสวน และประกาศยกเลิก

เอกสารแบบพิมพฉบับที่สูญหายหรือเสียหาย พรอมท้ังแจงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงทุกกระทรวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหง เพื่อมิใหเจาหนาที่รับพิจารณาระเบียนแสดง

ผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ฉบับนั้น

 ๕. ใหสถานศึกษาออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๑) 

ใหผูเรียน โดยปฏิบัติตามคําอธิบายการจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ปพ.๑)

 ๖. กรณีผูเรียนที่จบระดับการศึกษา หรือจบหลักสูตร หรือออกจากสถานศึกษา และไดรับเอกสาร

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ไปแลว ยอนกลับมาขอรับเอกสาร

ใหม สถานศึกษาจะตองกรอกเลขชุดที่ เลขที่ และรายการตาง ๆ ใหตรงกับเอกสารตนฉบับ

 ๗. สถานศกึษาตองทาํบญัชีการออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน

(ปพ.๑) ในทุกกรณี และบันทึกลงในสมุดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษาทุกครั้งที่มีการออกเอกสาร

 ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่   ๓๐   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

      

 (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ)

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ สพฐ. ๖๑๗/๒๕๕๒

เรื่อง การจัดทําประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒)

 เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม 

๒๕๕๑ เร่ืองใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เก่ียวกับการจัดทําเอกสาร

หลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแหงตองใชเหมือนกัน เพื่อประโยชนในการสื่อความเขาใจที่ตรงกัน

และสงตอ และเพื่อประโยชนในการควบคุมการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

กระทรวงศกึษาธิการจึงกําหนดแบบพมิพ การซ้ือ และการออกประกาศนยีบัตรตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) ดังตอไปนี้

 ๑. ประกาศนียบัตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนเอกสารหลักฐานแสดง

วุฒิการศึกษาของผูเรียนเพื่อการศึกษาตอ สมัครเขาทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดที่ตองแสดงวุฒิการศึกษา

สถานศึกษาตองออกประกาศนียบัตรใหแกผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓) และผูสําเร็จ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

โดยใชแบบพิมพเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเทานั้น 

 ๒. ลักษณะแบบพิมพประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) จําแนกเปน 

๒ แบบ คือ

  ๒.๑ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒ : บ) สําหรับผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓) 

  ๒.๒ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒ : พ) สําหรับผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖)   

 ๓. การพิมพและการสัง่ซ้ือแบบพมิพประกาศนยีบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (ปพ.๒) 

  ๓.๑ การพิมพ ใหองคการคาของ สกสค. จัดพิมพแบบพิมพประกาศนียบัตรตามแบบที่

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

  ๓.๒ การสัง่ซือ้แบบพมิพ ใหผูอาํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเปนผูสัง่ซือ้ใหสถานศกึษา

ทุกแหงทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ
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182 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ๔. การออกประกาศนียบัตร

  ๔.๑ ใหสถานศึกษาออกประกาศนียบัตรใหผูสําเร็จการศึกษาตามขอ ๒ ทุกคน และกรอก

รายการในประกาศนียบัตรใหปฏิบัติตามคําอธิบายทายคําสั่งนี้

  ๔.๒ กรณีผูสําเร็จการศึกษามิไดมารับประกาศนียบัตรตามเวลาที่สถานศึกษากําหนด 

ผูสําเร็จการศึกษาจะตองยื่นคํารองและขอรับประกาศนียบัตรดวยตนเอง

  ๔.๓ ใหผูดํารงตําแหนงหัวหนาสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปนผูมีอํานาจลงนามในประกาศนียบัตร

   กรณีสถานศึกษาเลิกลมกิจการ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเก็บรักษา

หลักฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นไว เปนผูมีอํานาจลงนามในประกาศนียบัตร

 ๕. กรณีที่ผูสําเร็จการศึกษารับประกาศนียบัตรไปแลว เกิดชํารุดหรือสูญหาย ใหสถานศึกษา

ออกใบแทนประกาศนียบตัรให และเก็บคาธรรมเนยีมฉบบัละ ๒๐ บาท ถาผูสาํเรจ็การศกึษาขอรบัเมือ่พนกาํหนด 

๑๐ ป นับตั้งแตวันออกประกาศนียบัตร ใหเก็บคาธรรมเนียมฉบับละ ๓๐ บาท โดยใหผูสําเร็จการศึกษา

เปนผูยื่นคํารองและขอรับใบแทนดวยตนเอง

  ๕.๑ การออกใบแทนกรณีประกาศนียบัตรสูญหาย ใหนําใบแจงความตอพนักงานเจาหนาที่

มายื่นประกอบคํารองขอรับใบแทน

  ๕.๒ การออกใบแทนกรณีประกาศนียบัตรชํารุด ใหนําประกาศนียบัตรที่ชํารุดมาย่ืนประกอบ

คํารองขอรับใบแทน

  ๕.๓ ใบแทนประกาศนียบัตร ใหใชแบบพิมพที่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพตามที่กําหนด

ไวทายคําสั่งนี้ การจัดพิมพ การสั่งซื้อ และการออกใบแทนประกาศนียบัตร ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับ

ประกาศนียบัตร

 ๖. ใหสถานศกึษาจัดทาํแบบรายงานการออกประกาศนยีบตัร ตามแบบทายคําสัง่นี ้โดยจัดทาํ ๒ ชดุ 

เก็บรักษาไวที่สถานศึกษา ๑ ชุด และเก็บที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑ ชุด    

 ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่   ๓๐   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

      

   (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ)

   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 183

กระทรวงศึกษาธิการ
แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่...........ปการศึกษา.....................

โรงเรียน...................................

ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด..............................

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................

  เลขที่   วันอนุมัติ
 ลําดับที่  ชื่อ-ชื่อสกุล วัน เดือน ปเกิด  หมายเหตุ
  ประกาศนียบัตร   การจบหลักสูตร

สรุปจํานวนนักเรียน ชาย หญิง รวม
    เอกสารชุดนี้ มีจํานวน..............แผน
ที่จบการศึกษา

 ............................................ผูกรอก

 ............................................ผูทาน ............................................

 ............................................ผูตรวจ (............................................)

     นายทะเบียน

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

     (............................................)

     ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ

     วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ..........

หนา…………
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184 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนา…………

การออกประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่.............ปการศึกษา...........................

  เลขที่   วันอนุมัติ
 ลําดับที่  ชื่อ-ชื่อสกุล วัน เดือน ปเกิด  หมายเหตุ
  ประกาศนียบัตร   การจบหลักสูตร

 ............................................ผูกรอก

 ............................................ผูทาน   ............................................

 ............................................ผูตรวจ   (............................................)

     นายทะเบียน
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 185

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ สพฐ. ๖๑๘/๒๕๕๒

เรื่อง การจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓)

 เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม 

๒๕๕๑ เร่ืองใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เก่ียวกับการจัดทําเอกสาร

หลักฐานการศกึษาท่ีสถานศกึษาทุกแหงตองใชเหมอืนกนั เพ่ือประโยชนในการสือ่ความเขาใจท่ีตรงกัน การสงตอ

และเพื่อประโยชนในการควบคุมการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดแบบพิมพ การพิมพ การซื้อ และจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ดังตอไปนี้

 ๑. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เปนเอกสารสําหรับสถานศึกษาใชตัดสินและอนุมัติ

ผลการเรียนใหผูเรียนเปนผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

โดยบันทึกขอมูลของผูเรียนท่ีจบการศึกษาในรุนเดียวกัน สถานศึกษาตองจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา 

(ปพ.๓) โดยใชแบบพิมพเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเทานั้น 

 ๒. ลักษณะแบบพิมพแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ปพ.๓) 

  ๒.๑ แบบพิมพแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ปพ.๓) จําแนกเปน ๓ แบบ คือ

   ๒.๑.๑  แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับประถมศึกษา (ปพ.๓ : ป)

   ๒.๑.๒ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.๓ : บ)

   ๒.๑.๓ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : พ)
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186 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

   การจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ปพ.๓) สถานศึกษาจะตองใชแบบพิมพใหถูกตองตรงกับระดับการศึกษาที่จัดทํา

  ๒.๒ แบบพิมพแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ปพ.๓) ทุกระดับ จัดทําไว ๒ ประเภท ไดแก 

   ๒.๒.๑  แบบพิมพปกติ มีลักษณะเปนแบบพิมพสมบูรณ ครบถวน สําหรับใชกรอก

ขอมูลดวยการเขียนหรือพิมพดีด 

   ๒.๒.๒ แบบพิมพสําหรับใชกับคอมพิวเตอร มีลักษณะเปนกระดาษวาง พิมพเฉพาะ

ชื่อเอกสารและขอมูลบางสวนที่สําคัญ สถานศึกษาเลือกใชใหเหมาะสมกับวิธีการจัดทําเอกสารของตน

 ๓. การพิมพและการสัง่ซือ้แบบพิมพแบบรายงานผูสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) 

  ๓.๑ การพิมพ ใหองคการคาของ สกสค. จัดพิมพ ภายใตการควบคุมของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  ๓.๒ การสั่งซ้ือแบบพิมพ ใหสถานศึกษาสามารถสั่งซ้ือไดโดยตรง โดยหัวหนาสถานศึกษา

เปนผูรับผิดชอบในการสั่งซื้อ และเก็บรักษาแบบพิมพที่สั่งซื้อแลว  

 ๔. การจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ใหสถานศึกษาดําเนินการดังนี้

  ๔.๑ แตงตัง้นายทะเบยีนของสถานศึกษาอยางเปนทางการ เพือ่รบัผดิชอบการจดัทาํแบบรายงาน

ผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) และเอกสารสําคัญอื่น ๆ ของสถานศึกษา

  ๔.๒ แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ .๓) 

เปนคราว ๆ ไป ประกอบดวยผูเขียน/พิมพ ผูทาน และผูตรวจ การดําเนินงานจัดทําใหปฏิบัติตามคําอธิบาย

การจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) แนบทายคําส่ังน้ีอยางถูกตอง ภายใตการกํากับดูแลของ

นายทะเบียน

  ๔.๓ เม่ือจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เสร็จเรียบรอยแลว ใหกรรมการ

ทุกคนและนายทะเบียนลงนามไวที่ดานหนาของเอกสารในชองที่กําหนดไวทุกแผนกอนเสนอใหผูอํานวยการ 

หรืออาจารยใหญ หรือครูใหญ แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติการจบการศึกษา

  ๔.๔ ผูอํานวยการ หรืออาจารยใหญ หรือครูใหญควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

งานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ที่จัดทําเสร็จเรียบรอยแลว 

เพื่อความถูกตอง สมบูรณ และรอบคอบกอนลงนามอนุมัติผลการจบการศึกษา

  ๔.๖ สถานศึกษาตองจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ภายในเวลา ๓๐ วัน นับจาก

วันอนุมัติผลการเรียนและสําเร็จการศึกษาแตละครั้ง โดยระดับประถมศึกษา จัดทําครั้งละ ๒ ชุด เก็บรักษาไว

ที่สถานศึกษา ๑ ชุด สงเก็บรักษาท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตนสังกัดของสถานศึกษา ๑ ชุด สําหรับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหจัดทําครั้งละ ๓ ชุด เก็บรักษาไวที่สถานศึกษา 
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 187

๑ ชุด สงเก็บรักษาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของสถานศึกษา ๑ ชุด และสงเก็บรักษาที่สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๑ ชุด เพื่อใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ

วุฒิการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา 

 ๕. การจัดเก็บรักษาแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ใหสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาตนสงักดัของสถานศกึษา จดัเก็บรกัษาแบบรายงานผูสาํเรจ็การศกึษา (ปพ.๓) ไวในท่ีปลอดภยัตลอดไป 

อยาใหชํารุดเสียหาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลได 

  กรณีขอมูลในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ .๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เก็บรักษาไวที่หนวยงานตาง ๆ  มีขอมูลไมตรงกัน ใหยึดขอมูลในเอกสารหลักฐาน

ฉบับที่เก็บรักษาไวที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนขอมูลที่ถูกตอง

 ๖. การแกไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา 

(ปพ.๓) ที่สงไปเก็บรักษาที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการแลว ใหดําเนินการดังนี้

  ๖.๑ สถานศึกษาย่ืนคํารองขอแกไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมรายชื่อตอผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

  ๖.๒ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง

ในการขอแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายชื่อของผูสําเร็จการศึกษา

  ๖.๓ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดขอเท็จจริงประการใดแลว ใหรายงานผลการสอบสวน

ขอเท็จจริง พรอมหลักฐานตาง ๆ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป

 ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่   ๓๐   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

      

   (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ)

   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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188 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒

เรื่อง  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนในระยะตอเนื่อง

ระหวางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 อนุสนธิจากคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

เร่ืองใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งมีการกาํหนดมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัด โครงสรางเวลาเรียนและเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ ใชกับโรงเรียน

ในโครงการนํารองการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และปการศึกษา ๒๕๕๓ 

ใชกับโรงเรียนทั่วไป โดยใชพรอมกันทุกชั้นป ในระดับประถมศึกษาปที่ ๑-๖ สําหรับระดับมัธยมศึกษาเร่ิมใช

ในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ ๔ และเพิ่มขึ้นปละชั้น จนถึงปการศึกษา ๒๕๕๕ สถานศึกษาทุกแหงจะมีการใช

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครบทุกชั้นป

 เพ่ือใหการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานของสถานศึกษาทกุสังกัดในระยะตอเน่ืองระหวางหลกัสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดําเนินไปดวย

ความเรยีบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ จงึเหน็สมควรกาํหนดแนวปฏิบตักิารวดัและประเมนิผลการเรยีนในระยะตอเน่ือง

ระหวางหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พทุธศักราช ๒๕๕๑ เนือ่งจากการเปลีย่นหลักสตูรของสถานศึกษา การยายสถานศึกษาท่ีใชหลกัสตูรตางกัน และ

การแกไขผลการเรียนเมื่อสถานศึกษาเปลี่ยนหลักสูตร ดังนี้

 ๑. การบันทึกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เพื่อแสดงหลักฐานการจบหลักสูตรของผูเรียน 

เมื่อสถานศึกษาเปลี่ยนมาใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใหนําผลการเรียนของ

ผูเรยีนจากหลักสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๔๔ ทัง้หมดในทุกชัน้ปของชวงช้ันนัน้มานับตอเนือ่งกับ

ผลการเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามจํานวนชั้นปที่เหลืออยู 
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 189

  การออกระเบยีนแสดงผลการเรยีน ใหใชระเบยีนแสดงผลการเรยีนหลกัสูตรแกนกลางการศกึษา

ขัน้พ้ืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ พรอมระบใุนชองหมายเหตุวาดําเนนิการตามคาํส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ที ่สพฐ. 

๖๑๙/๒๕๕๒

 ๒. การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ของผูเรียนทุกระดับท่ีจําเปนตองยายระหวาง

สถานศึกษาท่ีใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับสถานศึกษาที่ใชหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ใหใชระเบียนแสดงผลการเรียนเดิมแนบไวกับระเบียนแสดง

ผลการเรียนใหม โดยใหดําเนินการตามแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับการจบหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑการจบหลักสูตรของสถานศึกษาที่ผูเรียน

จบหลักสูตร

 ๓. สถานศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หากมีผูเรียน

ตองแกไขผลการเรียนและ/หรือเรียนซํ้ารายวิชาของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ 

ใหสถานศึกษาจัดใหแกไขผลการเรียนและ/หรือเรียนซํ้ารายวิชาจากรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยพิจารณาผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชานั้น ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เทียบเคียงกับตัวชี้วัดของรายวิชานั้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หากไมครบถวนใหจัดเพิ่มเติมใหครบตามเกณฑหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๔๔ ทั้งน้ี ตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในปการศึกษาแรกของช้ันปที่ใชหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่   ๓๐   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

      

   (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ)

   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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190 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ สพฐ. ๕/๒๕๕๖

เรื่อง การปรับแบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)

---------------------------------

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งที่ สพฐ. ๖๑๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เร่ือง การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๑) เพ่ือใหสถานศึกษา

จดัทําระเบียนแสดงผลการเรยีนไดถกูตองในแนวทางเดียวกันอันจะกอใหเกิดประโยชนในการส่ือสาร ความเขาใจ

ที่ตรงกัน นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศใหใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

เปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อเปนผลสะทอนคุณภาพผูเรียน ซึ่งเริ่มใชตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป

โดยใหบันทึกผลการเรียนของผูเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานในสัดสวนท่ีกําหนดไวในระเบียน

แสดงผลการเรียน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองปรับแบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ทั้ง ๓ แบบ คือ

 ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป)

 ๒. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

(ปพ.๑ : บ)

 ๓. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ปพ.๑ : พ)

 จึงใหสถานศึกษาจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.๑) 

ใหผูเรียนตามแบบพิมพที่ปรับใหม โดยปฏิบัติตามคําอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 

ที่แนบทายคําสั่งนี้

 ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่   ๔   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๖

 (นายพงศเทพ เทพกาญจนา)

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การใชผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐานเปนองคประกอบหนึง่ในการตดัสนิผลการเรยีน

 ของผูเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

------------------------------

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ซึ่งเปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standards-Based Curriculum) เพื่อใหสถานศึกษาใชมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัดเปนกรอบแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามบริบทของ

สถานศึกษาเปนการกระจายอํานาจดานวิชาการไปสูสถานศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเปนส่ิงท่ีสะทอน

ถึงคุณภาพผูเรียนที่สถานศึกษาตองรับผิดชอบ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะตองไดมาจากวิธีการประเมินที่มี

มาตรฐาน

 ปจจบุนัสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหงชาต ิ(องคการมหาชน) ไดดาํเนินการทดสอบนกัเรยีนทกุคน

ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มัธยมศึกษาปที่ ๓ และมัธยมศึกษาปที่ ๖ ในชวงกอนจบการศึกษาตามหลักสูตร 

ดังน้ัน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) จึงเปนเคร่ืองบงบอกคุณภาพของผูเรียน

ที่เกิดจากการจัดการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยรวม และเปนผลสะทอนท่ีสถานศึกษา

สามารถแสดงความรับผิดชอบไดอยางเปนรูปธรรม

 ดงัน้ัน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบญัญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใหใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของ

ผูเรยีนเปนองคประกอบหนึง่ในการตดัสนิผลการเรยีนของผูเรียนทีจ่บการศึกษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ขัน้พ้ืนฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ ทัง้ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทั้งนี้ ในระยะเริ่มแรกใหใชผลการเรียนของผูเรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ

ชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในสัดสวน ๘๐ : ๒๐ โดยอาจปรับสัดสวนเพิ่มขึ้นไดตามความเหมาะสมในโอกาสตอไป

 ทั้งนี้ ใหสถานศึกษาดําเนินการตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่   ๒๑   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๕

 (ศาสตราจารยสุชาติ ธาดาธํารงเวช)

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสิน

ผลการเรียนของผูเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ

---------------------------------

 ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการไดประกาศใหสถานศกึษาท่ีจดัการศกึษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษา

ขัน้พ้ืนฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ ใชผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พ้ืนฐานเปนองคประกอบหน่ึงในการ

ตัดสินผลการเรียนของผูเรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในระยะเริ่มแรกใหใช

ผลการเรียนของผูเรยีนทีป่ระเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-net) 

ในสัดสวน ๘๐ : ๒๐ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไปนั้น ทําใหการจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ

ที่มีความแตกตางในดานเปาหมาย การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมทั้งการบริหารจัดการ ซึ่งเปนไปตาม

ปรัชญา จุดเนนหรือศักยภาพและความตองการของผูเรียนที่แตกตางกันไดรับผลจากประกาศฉบับดังกลาวดวย

 กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรประกาศเพิ่มเติม สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ โดยกําหนดใหเปน

ทางเลือกในการจัดใหผูเรียนไดรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน และการใชผลการทดสอบ

ทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐานเปนองคประกอบหน่ึงในการตัดสนิผลการเรยีนของผูเรยีนทีจ่บการศกึษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงสิทธิ โอกาส และประโยชนสูงสุด

ของผูเรียนเปนสําคัญ

 ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่   ๑๘   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๕

 (ศาสตราจารยสุชาติ ธาดาธํารงเวช)

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การปรับสัดสวนการใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

เปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนที่จบการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

------------------------------

 ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ เร่ือง การใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐานเปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดใหสถานศึกษา

ทีจ่ดัการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ใชผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของผูเรยีนเปนองคประกอบหน่ึงในการตดัสนิผลการเรียนของผูเรยีนท่ีจบการศกึษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในระยะเริ่มแรกใหใชผลการเรียนของผูเรียนที่ประเมิน

โดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในสัดสวน ๘๐ : ๒๐

โดยอาจปรับสัดสวนเพิ่มขึ้นไดตามความเหมาะสมในโอกาสตอไป นั้น

 เพ่ือใหมคีวามเหมาะสมและเปนไปตามลาํดับข้ันในการปรบัสัดสวนของแนวทางการใชผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียน

ทีจ่บการศึกษาตามหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ อาศยัอาํนาจตามมาตรา ๘ และ

มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการ

จึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน

เปนองคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และใหใชประกาศนี้แทน โดยให

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใชผลการทดสอบ
ทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของผูเรยีนเปนองคประกอบหนึง่ในการตดัสนิผลการเรียนของผูเรยีน

ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ ในปการศึกษา ๒๕๕๗ ใหใชผลการเรียนของผูเรียน
ที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสัดสวน ๗๐ : ๓๐ 

และในปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป ใหใชผลการเรียนของผูเรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสัดสวน ๕๐ : ๕๐

0675_57.indd   p1930675_57.indd   p193 6/10/2558   9:22:036/10/2558   9:22:03



194 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ทั้งนี้ ใหสถานศึกษาดําเนินการ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่   ๔   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖

 (นายจาตุรนต ฉายแสง)

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การเพิ่มวิชาหนาที่พลเมืองเปนรายวิชาเพิ่มเติม

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

---------------------------------

 ตามนโยบายคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) และนโยบายรฐับาลท่ีตองการใหมีการสงเสรมิเดก็

และเยาวชนของชาติ ไดมีความรูความเขาใจในเรื่องประวัติศาสตรความเปนไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย และเปนพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดอง สมานฉันท เพื่อสันติสุข

ในสังคมไทย นั้น

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศกําหนดใหสถานศึกษาทุกสังกัดเพิ่ม 

“วชิาหนาทีพ่ลเมอืง” ลงในหลักสตูรสถานศึกษา โดยจดัเปนรายวิชาเพิม่เตมิ ในกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศกึษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้นและทุกชวงชั้น ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 อนึง่ กระทรวงศึกษาธกิาร โดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ไดจดัทาํกรอบคาํอธบิาย

รายวิชาเพ่ิมเติม “วชิาหนาทีพ่ลเมือง” และแนวปฏบิตัเิกีย่วกับเรือ่งดังกลาวสําหรับใหสถานศกึษาท่ีจดัการเรยีนรู

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ นาํไปจัดทํารายละเอยีดในหลกัสูตรสถานศกึษา 

โดยมีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

 ทั้งนี้ ตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗

 พลเรือเอก

  (ณรงค พิพัฒนาศัย)

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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196 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๗๗๙ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ กทม.   ๑๐๓๐๐

 ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๗

เร่ือง แนวปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตรและหนาที่พลเมือง

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่สงมาดวย โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการมีนโยบายเกีย่วกับการปรับปรุงหลักสตูรการเรียนการสอน และการบรหิาร
จัดการศึกษา เร่ือง การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัย การมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ยึดม่ัน
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนการเรียนการสอน
ในวิชาประวัติศาสตรและหนาท่ีพลเมือง รวมถึงการสอนศีลธรรมแกนักเรียนซ่ึงเปนส่ิงสําคัญและควรสงเสริม
การเรียนใหเขมขน นั้น เพ่ือใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จึงกําหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
 ๑. การจัดการเรยีนการสอนประวตัศิาสตร ใหเปนไปตามโครงสรางเวลาเรยีนของหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 ๒. การจัดการเรียนการสอนหนาที่พลเมือง ใหสถานศึกษาจัดรายวิชาหนาที่พลเมืองเปนรายวิชา
เพิ่มเติม ทุกระดับชั้นและชวงชั้น โดยดําเนินการดังนี้
  ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖) และระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑ - ๓) ใหสถานศึกษาจัดรายวิชา “หนาที่พลเมือง” เปนรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน ๔๐ ชั่วโมงตอป
  ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย (ชัน้มัธยมศกึษาปที ่๔ - ๖) ใหสถานศึกษาจดัรายวิชา “หนาท่ีพลเมอืง”
เปนรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน ๘๐ ชั่วโมงตลอด ๓ ป (๒ หนวยกิต)

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจงใหสถานศึกษาทุกแหงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามแนวปฏิบัติ
ดังกลาว โดยดําเนินการตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ของปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะดําเนินการจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรูตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายอภิชาติ จีระวุฒิ)
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
กลุมพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐
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ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๑๒๓๙ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

 กระทรวงศึกษาธิการ กทม.   ๑๐๓๐๐

 ๑   กันยายน   ๒๕๕๗

เร่ือง ชี้แจงแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนหนาที่พลเมืองเพิ่มเติม

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อางถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๗๗๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน 

 ๒๕๕๗

 ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดมีหนังสือแจงแนวปฏิบัติ

ที่สอดคลองกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตรและหนาที่พลเมือง ดังนี้

 ๑. การจัดการเรยีนการสอนประวตัศิาสตร ใหเปนไปตามโครงสรางเวลาเรยีนของหลกัสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ๒. การจัดการเรียนการสอนหนาที่พลเมือง ใหสถานศึกษาจัดรายวิชาหนาที่พลเมืองเปนรายวิชา

เพิ่มเติม ทุกระดับชั้นและชวงชั้น โดยดําเนินการดังนี้

  ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖) และระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ ๑ - ๓) ใหสถานศึกษาจัดรายวิชา “หนาที่พลเมือง” เปนรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน ๔๐ ชั่วโมงตอป

  ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย (ชัน้มัธยมศกึษาปที ่๔ - ๖) ใหสถานศึกษาจดัรายวิชา “หนาท่ีพลเมอืง”

เปนรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน ๘๐ ชั่วโมงตลอด ๓ ป (๒ หนวยกิต) นั้น

 เพ่ือใหเปนไปตามแนวปฏิบัติดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอชี้แจง

เพิ่มเติมดังนี้

 ๑. ใหสถานศึกษาเพ่ิมรายวิชา “หนาทีพ่ลเมือง” ลงในหลกัสตูรของสถานศึกษาเปน “รายวิชาเพ่ิมเตมิ”

ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ
  ๑.๑ ระดบัประถมศึกษา (ชัน้ประถมศึกษาปที ่๑ - ๖) จาํนวน ๖ รายวชิา รายวชิาละ ๔๐ ชัว่โมง

ตอป

  ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓) จํานวน ๖ รายวิชา รายวิชาละ 
๒๐ ชั่วโมง (๐.๕ หนวยกิต) ตอภาคเรียน

  ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖) จํานวน ๔ รายวิชา รายวิชาละ 
๒๐ ชั่วโมง (๐.๕ หนวยกิต) ตอภาคเรียน (ตลอด ๓ ป ๒ หนวยกิต)
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198 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ๒. ใหสถานศึกษากําหนดรหัสรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใชรหัสรายวิชาหลักที่ ๑ - ๔ ตามที่กําหนด สวนหลักที่ ๕ และ ๖ ลําดับที่ของรายวิชา 

ใหเปนตามที่สถานศึกษากําหนด แลวนําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบ โดยสถานศึกษา

ทาํหมายเหตุทายโครงสรางหลักสูตรวา เพิ่มตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๗๗๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

 ๓. สําหรับภาคเรียนที ่๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ ใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม 

“หนาที่พลเมือง” ดังนี้

  ๓.๑ ระดับประถมศึกษา ใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนาที่พลเมือง

   - ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ จัดการเรียนการสอนรายวิชาหนาที่พลเมือง ๑

   - ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ จัดการเรียนการสอนรายวิชาหนาที่พลเมือง ๒

   - ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ จัดการเรียนการสอนรายวิชาหนาที่พลเมือง ๓

   - ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ จัดการเรียนการสอนรายวิชาหนาที่พลเมือง ๔

   - ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ จัดการเรียนการสอนรายวิชาหนาที่พลเมือง ๕

   - ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จัดการเรียนการสอนรายวิชาหนาที่พลเมือง ๖

   โดยใชเวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง ใหมีการวัดและประเมินผลโดยคิดเวลาเรียน ไมนอยกวา

รอยละ ๘๐ จากเวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง

  ๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนาที่พลเมือง

   - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จัดการเรียนการสอนรายวิชาหนาที่พลเมือง ๒ 

    เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง (๐.๕ หนวยกิต) ตอภาคเรียน

   - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ จัดการเรียนการสอนรายวชิาหนาที่พลเมือง ๔ 

    เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง (๐.๕ หนวยกิต) ตอภาคเรียน

   - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จัดการเรียนการสอนรายวิชาหนาที่พลเมือง ๖ 

    เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง (๐.๕ หนวยกิต) ตอภาคเรียน

   และใหมีการวัดและประเมินผลเปนรายวิชา
  ๓.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนาที่พลเมือง

   - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จัดการเรียนการสอนรายวิชาหนาที่พลเมือง ๑ 

    เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง (๐.๕ หนวยกิต) ตอภาคเรียน

   - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ จัดการเรียนการสอนรายวิชาหนาที่พลเมือง ๒ 

    เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง (๐.๕ หนวยกิต) ตอภาคเรียน
   - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ จัดการเรียนการสอนรายวิชาหนาที่พลเมือง ๔ 

    เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง (๐.๕ หนวยกิต) ตอภาคเรียน

   และใหมีการวัดและประเมินผลเปนรายวิชา
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 199

 ตัง้แตปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป ใหสถานศกึษาจัดการเรยีนการสอนรายวชิาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง

เปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีปรับปรุงแลว ทั้งน้ี สถานศึกษาสามารถดาวนโหลดขอมูลไดจากเว็บไซต 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (http://www.obec.go.th) และหนวยงานที่เกี่ยวของ

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจงใหสถานศึกษาทุกแหงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตาม

แนวปฏิบัติดังกลาว

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายกมล รอดคลาย)

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

กลุมพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๘  โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐
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200 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

การกําหนดรหัสรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง

 เพ่ือใหการกําหนดรหัสรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง เปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงกําหนด
รหัสตัวเลขแสดงลําดับรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง ดังนี้
 หลักที่ ๑ ส รหัสตัวอักษรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 หลักที่ ๒ รหัสตัวเลขแสดง ระดับการศึกษา
  ๑ ระดับประถมศึกษา
  ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
  ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 หลักที่ ๓ รหัสตัวเลขแสดง ปที่เรียนของรายวิชา
  ๐ รายวิชาที่ไมกําหนดปที่เรียน
  ๑ รายวิชาที่เรียนในปที่ ๑
  ๒ รายวิชาที่เรียนในปที่ ๒
  ๓ รายวิชาที่เรียนในปที่ ๓
  ๔ รายวิชาที่เรียนในปที่ ๔
  ๕ รายวิชาที่เรียนในปที่ ๕
  ๖ รายวิชาที่เรียนในปที่ ๖
 หลักที่ ๔ รหัสตวัเลขแสดง ประเภทรายวิชา
  ๑ รายวิชาพื้นฐาน
  ๒ รายวิชาเพิ่มเติม
 หลักที่ ๕ และหลักที่ ๖ เปนรหัสตัวเลขแสดง ลําดับรายวิชา โดยกําหนดรหัสตัวเลขแสดงลําดับ
   รายวิชา ดังนี้
  ลําดับที่ ๓๑ - ๓๖ แสดงลําดับรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมืองในระดับประถมศึกษา
   และระดับมัธยมศึกษาตอนตน
  ลําดับที่ ๓๑ - ๓๔ แสดงลําดบัรายวิชาเพิม่เตมิหนาทีพ่ลเมอืงในระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย

ตัวอยาง การกําหนดรหัสรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง

 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ส๑๑๒๓๑ รายวิชาหนาที่พลเมือง ๑ ส๒๑๒๓๑ รายวิชาหนาที่พลเมือง ๑ ส๓๐๒๓๑ รายวิชาหนาที่พลเมือง ๑

 ส๑๒๒๓๒ รายวิชาหนาที่พลเมือง ๒ ส๒๑๒๓๒ รายวิชาหนาที่พลเมือง ๒ ส๓๐๒๓๒ รายวิชาหนาที่พลเมือง ๒

 ส๑๓๒๓๓ รายวิชาหนาที่พลเมือง ๓ ส๒๒๒๓๓ รายวิชาหนาที่พลเมือง ๓ ส๓๐๒๓๓ รายวิชาหนาที่พลเมือง ๓

 ส๑๔๒๓๔ รายวิชาหนาที่พลเมือง ๔ ส๒๒๒๓๔ รายวิชาหนาที่พลเมือง ๔ ส๓๐๒๓๔ รายวิชาหนาที่พลเมือง ๔

 ส๑๕๒๓๕ รายวิชาหนาที่พลเมือง ๕ ส๒๓๒๓๕ รายวิชาหนาที่พลเมือง ๕

 ส๑๖๒๓๖ รายวิชาหนาที่พลเมือง ๖ ส๒๓๒๓๖ รายวิชาหนาที่พลเมือง ๖
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 201

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา

สําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน

---------------------------------

 เพ่ือใหการจดันักเรยีนเขาช้ันเรียนไดอยางเหมาะสม และเพือ่ใหสถานศกึษา ผูปกครองและนกัเรียน

องคกรเอกชนที่ดําเนินโครงการแลกเปลี่ยน และสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สามารถดําเนินการ

ในสวนที่เก่ียวของกับการเทียบชั้นการศึกษาไดอยางถูกตองและมีแนวเดียวกัน จึงใหยกเลิกหลักการ

เทียบชั้นการศึกษาสําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปล่ียนไปศึกษาตอตางประเทศในระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย ที่กําหนดไวกอนใชประกาศฉบับนี้ และใหใชหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้น

การศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เขารวมโครงการแลกเปล่ียนไปศึกษาตอ

ตางประเทศเปนระยะเวลา ๑ ปการศึกษา ทุกโครงการ ดังนี้

 หลักการ

 ๑. การเทียบชั้นการศึกษาใหพิจารณาจากองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้

  ๑.๑ พื้นความรูเดิมของนักเรียนกอนเดินทาง

  ๑.๒ หลักฐานการศึกษาที่ไดรับจากตางประเทศ เปนใบแสดงผลการเรียนเปนรายวิชา

ที่ไดรับการประเมินผลการเรียนแลว

  ๑.๓ สถานศึกษาในตางประเทศท่ีจะเทียบชั้นการศึกษาใหจะตองเปนสถานศึกษาของรัฐ 

หากเปนสถานศึกษาของเอกชนจะตองไดรับการรับรองมาตรฐาน (Accredited) จากรัฐบาลหรือองคกร

ทีม่หีนาท่ีในการรับรองมาตรฐานท่ีไดรบัการยอมรบัเปนสากล หรือเปนสถานศกึษาท่ีเปดสอนตามหลกัสูตร

ของรัฐ

 ๒. ใหเทียบช้ันการศึกษาตามลําดับช้ันตอเน่ืองจากที่ไดเรียนอยูในประเทศไทย ไมวาจะเปน

การเรียนตอเนื่อง การเรียนซํ้าชั้น หรือการเรียนขามชั้น ในตางประเทศ

 ๓. การพิจารณาเทียบชั้นการศึกษาใหพิจารณาเปนรายกรณี ตามตารางเทียบชั้นการศึกษา

สําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนไปศึกษาตอตางประเทศ

 ๔. ใหนับเวลาเรียนตอเนื่องในตางประเทศและในประเทศ โดยไมถือวาขาดเรียน

 ๕. ชั้นที่ไดเรียนในตางประเทศ ใหโอนหนวยการเรียนภายในปการศึกษาเดียวกัน ยกเวน

ภาคเรียนที่ ๒ ชั้น ม.๖ ไมใหโอนหนวยการเรียน
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202 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ๖. รายวิชาในชั้นเรียน/ภาคเรียนท่ีไดเรียนในตางประเทศจะไดรับการยอมรับผลการเรียน

ใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหโอนหนวยการเรียนตามแผนการเรียนในประเทศ 

แตไมตองนําหนวยการเรียนท่ีโอนมาคิดระดับผลการเรียนเฉล่ียเพ่ือประกอบการอนุมัติการจบหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย หากจะคิดระดับผลการเรียนเฉล่ียเพื่อประกอบการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

หรือเพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพ ใหเปนดุลยพินิจของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือหนวยงาน 

ที่รับสมัคร ที่จะคิดระดับผลการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑสากล โดยพิจารณาจากใบแสดงผลการเรียนที่ไดรับ

จากตางประเทศ

 ๗. ปการศึกษาท่ีอยูระหวางศึกษาตอในตางประเทศ หากรายวิชาในภาคเรียนใดในประเทศ

ที่มีระดับผลการเรียนแลว ไมตองโอนหนวยการเรียนในภาคเรียนนั้นซํ้าอีก

 ๘. โรงเรียนสามารถจัดสอบปลายภาคเรียนใหกับนักเรียน กอนกําหนดเดินทางไปตางประเทศ

 ๙. ใหประเมินความรูความสามารถ หลังการจัดเขาชั้นเรียน เพื่อเตรียมพื้นฐานการเรียน

 ๑๐. การอนุญาตลาพักการเรียน การจัดสอบปลายภาคใหกับนักเรียนกอนเดินทาง การประเมิน

ความรูความสามารถหลังจากนักเรียนเดินทางกลับ และการจัดเขาช้ันเรียน ใหเปนอํานาจหนาท่ีของ

สถานศึกษา และใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา

 ๑๑. นักเรียนที่ไดเรียนจบเกรด ๑๒ ในตางประเทศ แตไมไดประกาศนียบัตร/Transcript 

ที่แสดงการจบหลักสูตร High School โดยสมบูรณ ไมสามารถขอเทียบความรูเทามัธยมศึกษาตอนปลาย 

สวนนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติครบตามเกณฑการเทียบความรูเทามัธยมศึกษาตอนปลาย หากประสงค

จะขอใบเทยีบความรู ใหยืน่คํารองขอทีก่รมวิชาการ พรอมแสดงประกาศนยีบัตรและ/หรือใบแสดงผลการเรยีน

(Transcript) ทีึ่จบการศึกษาโดยสมบูรณตามรูปแบบเฉพาะของหลักฐานการศึกษาของประเทศนั้น ๆ

 แนวปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา

 ๑. ใหประสานงานกับองคกรเอกชนที่จัดโครงการแลกเปล่ียน เพื่อการจัดสงขอมูลที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินกิจการโครงการแลกเปลี่ยน ในดานการจัดกิจกรรมในประเทศและตางประเทศ รวมทั้ง

สํานักงานเครือขายในตางประเทศที่เปนผูดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศตลอดระยะเวลา ๑ ปการศึกษา

เพื่อความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน และเพื่อการบริการขอมูลขาวสารที่ถูกตอง

 ๒. จัดใหมีบริการขอมูลขาวสาร การใหคําแนะนํา คําปรึกษา อยางเปนระบบแกนักเรียน

และผูปกครองที่สนใจ

 ๓. ใหโรงเรียนกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียนท่ีเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน 

และจัดทําขอตกลงรวมกันเปนลายลักษณอักษร ระหวางโรงเรียนและนักเรียน/ผูปกครอง ในเร่ืองการลา

พักการเรียน การจัดเตรียมหลักฐานการศึกษากอนเดินทาง การายงานตัวเพ่ือกลับเขาช้ันเรียน และการเทียบช้ัน

การศึกษาเพื่อการเรียนตอเนื่อง
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 ๔. ใหโรงเรียนแจงใหนักเรียนทราบแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน

 ๕. ใหโรงเรียนรายงานใหกรมตนสงักดัทราบในการอนุญาตใหนกัเรียนเขารวมโครงการแลกเปล่ียน

พรอมทั้งใหขอมูลที่เกี่ยวของของโครงการแลกเปลี่ยน โดยจัดเก็บเปนขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการปรับปรุง

หรือเพื่อการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนสูงสุด

 ๖. ใหโอนหนวยการเรียนตามแผนการเรียนท่ีนกัเรียนเลือกเรยีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในประเทศไทยภายในปการศึกษาเดยีวกนัในภาคเรียนท่ีไปเรยีนในตางประเทศและยังไมมรีะดบัผลการเรียน

ในประเทศไทย ยกเวนภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖

 ๗. ในกรณีทีม่คีวามจําเปนตองจดัสอบกอนกาํหนดเวลาสอบปลายภาคเรยีนใหกบันักเรยีนกอน

เดนิทาง ใหสถานศึกษาจดัสอนจนครบจํานวนคาบเรียนและจดัสอบใหครบทกุรายวิชาในภาคเรยีนน้ัน และ

ใหระบรุะดบัผลการเรียนในรายวชิาทีไ่ดจดัสอบ ตามแนวการประเมินผลการเรยีนตามหลกัสตูรมธัยมศึกษา

ตอนปลาย

 ๘. หลังจากที่นักเรียนเดินทางกลับจากเขารวมโครงการแลกเปล่ียนและไดรายงานตัวกลับเขา

ชั้นเรียน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในการเรียนตอในชั้นสูงขึ้น สถานศึกษาสามารถจัด

สอนซอมเสริมเพื่อเสริมพื้นฐานใหเพยีงพอ ในกรณีที่ผลการประเมินบางรายวิชาอยูในระดับไมนาพอใจ

 ๙. นักเรยีนทีึจ่บมธัยมศึกษาปที ่๕ แลว หรือกําลังเรยีนมธัยมศึกษาปที ่๖ หากไปเรยีนหลักสูตร 

มธัยมศึกษาตอนปลายในตางประเทศ และไมไดประกาศนยีบัตรและใบแสดงผลการเรยีนเปนรายวชิา ใหโอน

หนวยการเรยีนใหในภาคเรยีนทีย่งัไมมผีลการเรยีนของชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖ และโรงเรียนจะตองประเมนิผล

การเรยีนในรายวชิาของภาคเรยีนที ่๒ ชัน้มัธยมศกึษาปที ่๖ ตามแนวการประเมนิผลการเรยีนตามหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย จึงจะอนุมัติใหจบการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน

 ๑๐. ในการพิจารณาเทียบชั้นการศึกษาในแตละชั้นมีแนวปฏิบัติดังตารางตอไปนี้        
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พื้นความรู ชั้นเรียนในตางประเทศ แนวปฏิบัติในการรับเขาเรียน

๑. กําลังเรียน ม.๔ ช้ันเดิม หรือสูงกวา ๑. โอนหนวยการเรียนชั้น ม.๔ ในภาคเรียนที่ยังไมมีผลการเรียน 

แตไมใหระดับผลการเรียน

๒. รับเขาเรียน ม.๕ ตามปกติ ในภาคเรียนที่ ๑

๓. ประเมินความรูความสามารถชั้น ม.๔ เพื่อการสอนซอมเสริม 

ในกรณีที่ผลการประเมินอยูในระดับตํ่า

๒. จบ ม.๔ ช้ันเดิม หรือสูงกวา ๑. โอนหนวยการเรียนชั้น ม.๕ แตไมใหระดับผลการเรียน

๒. รับเขาเรียน ม.๖ ตามปกติ ในภาคเรียนที่ ๑

๓. ประเมินความรูความสามารถชั้น ม.๕ เพื่อการสอนซอมเสริม 

ในกรณีที่ผลการประเมินอยูในระดับตํ่า

๓. กําลังเรียน ม.๕ ช้ันเดิม หรือตํ่ํากวา หรือสูงกวา

 

๑. โอนหนวยการเรียนชั้น ม.๕ ในภาคเรียนที่ยังไมมีผลการเรียน

 แตไมใหระดับผลการเรียน

๒. รับเขาเรียน ม.๖ ตามปกติ ในภาคเรียนที่ ๑

๓. ประเมินความรูความสามารถชั้น ม.๕ เพื่อการสอนซอมเสริม

ในกรณีที่ผลการประเมินอยูในระดับตํ่า

๔. จบ ม.๕ ช้ันเดิม หรือตํ่ากวา หรือสูงกวา ๑. โอนหนวยการเรียนชั้น ม.๖ ในภาคเรียนที่ ๑ แตไมใหระดับ

ผลการเรียน

๒. รับเขาเรียน ม.๖ ภาคเรียนที่ ๒ กรณีกลับมาภาคเรียนที่ ๒ 

หรือ จัดสอบทุกรายวิชาของภาคเรียนที่ ๒ เพื่ออนุมัติการจบ

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหเปนกรณีพิเศษ โดยไมตอง

รอจนถึงปลายภาค กรณีที่กลับมาหลังจากโรงเรียนจัดสอบ

ปลายภาคแลว

๕. กําลังเรียน ม.๖  

ภาคเรียนที่ ๑

ชั้นที่ตํ่ากวาหรือสูงกวาหรือชั้นสูงสุด 

ของมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แตคุณสมบัติไมครบในการ

ขอเทียบความรูเทามัธยมศึกษาตอนปลาย

๑. โอนหนวยการเรียนชั้น ม.๖ ภาคเรียนที่ ๑ ในกรณีที่ยังไมมี

ระดับผลการเรียน แตไมใหระดับผลการเรียน

๒. จัดสอบทุกรายวิชาของภาคเรียนที่ ๒ ใหเปนกรณีพิเศษ เพื่อ

อนุมัติการจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไมตองรอ

จนถึงปลายภาค และใหระดับผลการเรียนดวย หรือรับเขาเรียน

ตอเนื่องในชั้น ม.๖ ภาคเรียนที่ ๑ ตามปกติ หากนักเรียน

ประสงคจะเรียนซํ้าทั้งป

๖. กําลังเรียน ม.๖ 

ภาคเรียนที่ ๒

ชั้นที่ตํ่ากวาหรือสูงกวาหรือชั้นสูงสุด 

ของมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แตคุณสมบัตไิมครบในการขอเทียบ

ความรูเทามัธยมศึกษาตอนปลาย

รับเขาเรียนตอเนื่องในภาคเรียนที่ ๒ หรือจัดสอบทุกรายวิชา

ของภาคเรียนที่ ๒ ใหเปนกรณีพิเศษ เพื่ออนุมัติการจบหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีที่กลับมาหลังจากโรงเรียนจัดสอบ

ปลายภาคแลว
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 แนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน
 ๑. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินกิจการขององคกรท่ีดําเนินโครงการแลกเปล่ียน
ใหมีความชัดเจน ทั้งรายละเอียดของการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบกิจกรรมในประเทศและตางประเทศ 
และสํานักงานเครือขายที่เปนผูรับผิดชอบในการดูแลนักเรียนในตางประเทศ
 ๒. ศึกษาขอมูลขาวสาร หลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่โรงเรียนกําหนด หลักการและแนวปฏิบัติ
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่จําเปนตองทราบและที่จะตองปฏิบัติ
อยางละเอียด โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับและส่ิงที่อาจจะเสียประโยชน จากแหลงขอมูลตาง ๆ 
เชน สถานศึกษา องคกรเอกชนที่จัดโครงการแลกเปลี่ยน
 ๓. ในกรณีที่นักเรียนประสงคจะเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติสําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนตามที่โรงเรียนกําหนด
 ๔. ศึกษาระบบการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การออกหลักฐานการศึกษา ชวงเวลาเปด
ปดภาคเรยีน ของสถานศกึษาในตางประเทศท่ีจะไปศึกษาตอเพือ่ใหมคีวามตอเนือ่งกบัการศึกษาในประเทศ
 ๕. นักเรยีนที่ตัดสินใจเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ควรปฏิบัติดังนี้
  ๕.๑ ใหนักเรียนย่ืนคํารองเปนการลวงหนา เพ่ือแสดงความจํานงในการเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน ตามแบบคํารองที่โรงเรียนกําหนด พรอมแนบเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
  ๕.๒ ศึกษาขอมูลทางการศึกษาของประเทศที่ประสงคจะไปศึกษาตออยางละเอียด
เปนการลวงหนา
  ๕.๓ รวมประสานเช่ือมโยงขอมลูระหวางโครงการแลกเปลีย่นกับสถานศึกษาเพือ่การเตรียมตัว
ตรวจสอบขอมูล และทําความเขาใจใหถูกตองตรงกัน โดยเฉพาะหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้น
การศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีเขารวมโครงการแลกเปลีย่นกอนการเดนิทางเสยีแตเน่ิน ๆ  และเม่ือเดินทางกลบั
ตองรายงานตัวกลับเขาชั้นเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด
  ๕.๔ จดัเตรยีมใบแสดงผลการเรียนเปนรายวชิา (Transcript) ของหลักสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย 
ที่ไดผานการประเมินผลการเรียนแลว เพื่อนําติดตัวไปยังตางประเทศ
  ๕.๕ การเลือกรายวิชาเรียนในตางประเทศ ควรสอดคลองกับแผนการเรียนในประเทศ 
และเปนรายวิชาพื้นฐานในสาขาวิชาที่จะเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษา
  ๕.๖ จดัเตรียมหลักฐานการศึกษาท่ีไดรบัจากตางประเทศ เพือ่ประโยชนในการขอเทียบชัน้
การศึกษา หรือขอเทียบความรูเทามัธยมศึกษาตอนปลาย

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕

 

 

 (นายสุวิทย คุณกิตติ)

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับตํ่ากวาปริญญา

---------------------------------

 เพ่ือใหสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและระดับอุดมศกึษา ระดับต่ํากวาปริญญาสามารถ

ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยการเช่ือมโยงผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งผลการเรียนรูจากนอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือ

จากประสบการณการทํางาน เพ่ือใหเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตอเนื่องในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงใน

สถานศึกษา จึงกําหนดหลักการและแนวทางในการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับตํ่ากวาปริญญา ดังนี้

 ๑. หลักการเทียบโอนผลการเรียน

  ๑.๑ ยึดหลักการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา โดยดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน

ในรูปคณะกรรมการ

  ๑.๒ คํานึงถึงหลักความเปนธรรม โปรงใส และมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ

  ๑.๓ การเทียบโอนผลการเรยีนใหพจิารณาจากเอกสาร หลักฐานการศกึษา หรือหลักฐานอืน่

หรือประเมินจากความรู ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณของผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธีการ

ที่หลากหลาย ไมซํ้าซอน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนของผูขอเทียบโอนผลการเรียนเปนสําคัญ

  ๑.๔ พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือการศึกษาตอ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษา

และหลักสูตรที่อยูในระดับเดียวกัน

 ๒. แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน

  ๒.๑ การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษา ลักษณะการจัด

หลักสูตร และสาระการเรียนรู ซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน

  ๒.๒ ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการได ๒ กรณี ดังนี้

   ๒.๒.๑ กรณีที่ ๑ การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณตาง ๆ ไดแก 

การยายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การละท้ิงการศึกษาและขอกลับ

เขาศึกษาตอ การศึกษาจากตางประเทศและขอเทียบโอนเขาศึกษาตอในประเทศ ใหดําเนินการในชวง
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กอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกท่ีสถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนนักเรียน/นักศึกษา เพ่ือ

การวางแผนการเรียน ทั้งนี้ สถานศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหแลวเสร็จภายใน ๑ ภาคเรียน 

ถามีเหตุจําเปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนไดภายในชวงเวลาท่ีกําหนด ใหอยูในดุลยพินิจ

ของสถานศึกษา

   ๒.๒.๒ กรณทีี ่๒ การเทียบโอนความรู ทกัษะ หรือประสบการณจากแหลงการเรยีนรู

อื่น ๆ เชน สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนา สถาบันฝกอบรมอาชีพ 

บานเรียน (Home School) ฯลฯ ใหดําเนินการตนภาคเรียนหรือกอนเปดภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับ 

เทยีบโอนกาํหนดรายวิชา/หมวดวิชา จาํนวนหนวยกิต/หนวยการเรยีน ทีจ่ะรบัเทียบโอนตามความเหมาะสม

รวมทั้งกรณีของผูที่กําลังเรียนและประสงคจะไปศึกษาจากแหลงการเรียนรูอื่น ๆ ซึ่งจะตองไดรับอนุญาต

จากหัวหนาสถานศึกษากอน

  ๒.๓ การกําหนดอายุของผลการเรียนท่ีขอเทียบโอน ใหอยูในดุลยพินจิของสถานศกึษาท่ีรบั

เทียบโอน โดยพิจารณาบนพ้ืนฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตุการณ และสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน

  ๒.๔ การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาท่ีไดจากการเทียบโอนผลการเรียน

ใหผลการเรียนตามหลักฐานเดิมที่ปรากฏ หรือใหผลการเรียนใหมที่ไดจากการประเมินดวยเคร่ืองมือ

และวิธีการที่หลากหลาย

  ๒.๕ นกัเรียน/นกัศึกษาท่ีไดรบัการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเน่ืองในสถานศึกษา

ที่รับเทียบโอน อยางนอย ๑ ภาคเรียน

  ๒.๖ การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอนผลการเรียน การใหหนวยกิต/หนวยการเรียน

ใหเปนไปตามเกณฑการจบหลักสตูรของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนด

  ๒.๗ การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปล่ียนเยาวชน/

วัฒนธรรมในตางประเทศเปนเวลา ๑ ปการศึกษา ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษา

ที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกําหนดไวแลว

  ๒.๘ การเทียบโอนผลการเรยีนเขาสูหลกัสตูรเดิมของกระทรวงศกึษาธิการ ใหถอืปฏบิตัติาม

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีระเบียบ/คําสั่งกําหนดไวแลว

  ๒.๙ สถานศึกษาเปนผูจัดทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการเทียบโอน

ผลการเรียน โดยบันทึกผลการเทียบโอนไวเปนหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผูยื่น

ความจํานง และจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของกับการเทียบโอน พรอมทั้งจัดทําทะเบียนผูขอเทียบโอน

ผลการเรียนไวเพื่อการอางอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกขอมูลการเทียบโอนไวในชองหมายเหตุ 

โดยไมตองกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียน และแนบเอกสารแสดงผลการเรียนจาก

แหลงการเรียนรูเดิมที่นํามาขอเทียบโอนไวดวยกัน
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  ๒.๑๐ ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียน/นักศึกษาของ

สถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน

 ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแนวปฏิบัติและรายละเอียดในการเทียบโอนผลการเรียน 

ระหวางหลักสูตรและระหวางรูปแบบการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนสําหรับ

สถานศึกษาไวแลว ดังปรากฏใน “เอกสารแนวดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับตํ่ากวาปริญญา”

 ประกาศ ณ วันที่   ๑๐   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๔๖

 

 

  (นายปองพล อดิเรกสาร)

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

วาดวยการแกวัน เดือน ปเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๗

---------------------------------

 โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแกวัน เดือน ปเกิด 

ของนักเรียนและนักศึกษา ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ

 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการแกวัน เดือน ปเกิด 

ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแกวัน เดือน ปเกิด ของนักเรียน

และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๕

 ขอ ๔ ในระเบียบนี้ คําวา “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาในสังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการและใหหมายความรวมถึงสถานศึกษาที่อยูในกํากับดูแล และหรืออยูในความควบคุมของกระทรวง

ศึกษาธิการดวย

 ขอ ๕ การขอแกวัน เดือน ปเกิด ของนักเรียนและนักศึกษาใหถือปฏิบัติดังนี้

  (๑) ในกรณ ีวนั เดอืน ปเกดิ ของนักเรียนและนักศกึษาผิดพลาดไมตรงกับความเปนจริง

ดวยเหตุทีเ่จาหนาทีข่องสถานศึกษาเขียนผิดพลาดหรอืเขียนตก ใหหวัหนาสถานศกึษาเปนผูแกไขใหถกูตอง

ตามท่ีเปนจรงิในหลักฐาน และการแกไขตกเตมิใหขดีฆาดวยเสนหมกึสแีดงโดยประณีตแลวเขยีนเติมลงใหม

ดวยเสนหมึกสีแดง โดยลงนามผูแก และวัน เดือน ป ยอกํากับไวดวยทุกแหง

   (๒) ในกรณีที่ วัน เดือน ปเกิด ของนักเรียนและนักศึกษาผิดพลาดและมีผูรองขอใหแก

ผูรองจะตองสงคํารองตามแบบทายระเบียบนี้ และเอกสารหลักฐานมาแสดงตอสถานศึกษาเพื่อประกอบ

การพิจารณาวินิจฉัย วัน เดือน ปเกิด ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ คือ

    (ก) สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด

    (ข) ถาหากเอกสารหลักฐานตามขอ (ก) สูญหายหรือถูกทําลายก็ใหสงเอกสารอื่น ๆ

ที่หนวยราชการออกให เชน สําเนาทะเบียนบาน ทะเบียนทหาร ทะเบียนคนตางดาว บัตรประจําตัว

ประชาชน 
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    (ค) ในกรณีที่ปรากฏวาเอกสารหลักฐานตามขอ (ข) ที่หนวยราชการออกใหนั้น

วัน เดือน ปเกิด ไมตรงกัน ใหพิจารณาขอเท็จจริงเปนราย ๆ ไป

   (๓) เมื่อทางสถานศึกษาไดพิจารณาวินิจฉัยเอกสารตามขอ ๕ (๒) (ก) หรือขอ ๕ (๒) 

(ข) หรือไดทําการสอบสวนตามขอ  ๕ (๒) (ค) แลว ถาปรากฏชัดแจงวา วัน เดือน ปเกิด ผิดพลาดไมตรง

กับหลักฐานความเปนจริง ใหทํารายงานสงคํารองขอแกวัน เดือน ปเกิด พรอมดวยเอกสารหลักฐาน

ดังกลาวขางตน และสําเนาการสอบสวน (ถามี) ไปตามระเบียบราชการเพ่ือใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป

ชั้นหนึ่งเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบแกไขเปนราย ๆ ไป

 ขอ ๖ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้

 

 ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๗

  อดิศัย โพธารามิก

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

วาดวยสมุดหมายเหตุรายวัน

พ.ศ. ๒๕๔๙

---------------------------------

 โดยท่ีเห็นสมควรปรับปรุงขอบังคับกระทรวงธรรมการวาดวยสมุดหมายเหตุรายวัน ใหมี

ความเหมาะสมกับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสมุดหมายเหตุรายวัน 

พ.ศ. ๒๕๔๙”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

 ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับกระทรวงธรรมการวาดวยสมุดหมายเหตุรายวัน

 ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพิื้นฐาน

 “หวัหนาสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอาํนวยการหรือหัวหนาสถานศึกษา

ที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งปฏิบัติหนาที่ลักษณะเดียวกับครูใหญ อาจารยใหญหรือผูอํานวยการหรือผูรักษาราชการแทน

 ขอ ๕ สถานศึกษาตองใชสมุดหมายเหตุรายวันตามแบบทายระเบียบนี้

 ขอ ๖ สถานศึกษาตองรักษาสมุดหมายเหตุรายวันนี้ไวใหดี อยาใหฉีกขาดสูญหาย

 ขอ ๗ ใหสถานศกึษาเขยีนชือ่สถานศกึษาและลงรายการตาง ๆ  ทีห่นาปกสมดุหมายเหตรุายวนั 

ใหบริบูรณไมยอ ไมตัด และในใบหนาตองลงวัน เดือน ป ที่เริ่มใชสมุดหมายเหตุรายวันเปนตัวอักษร

 ขอ ๘ สมุดหมายเหตุรายวัน สถานศึกษาตองใหบุคคลดังตอไปนี้ ลงชื่อกํากับ

  (๑) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายลงชื่อกํากับ

  (๒) สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 

องคการบริหารสวนตําบล หรือองคกรปกครองทองถิ่นอื่น ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูบริหารของ

องคกรปกครองทองถิ่นที่เรียกชื่ออยางอื่น หรือผูที่ไดรับมอบหมายลงชื่อกํากับ
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   (๓) สถานศกึษานอกจาก (๑) และ (๒) ใหหวัหนาสวนราชการตนสงักดัหรือผูกาํกบัดแูล 

หรือผูที่ไดรับมอบหมายลงชื่อกํากับ

 ขอ ๙ สมุดหมายเหตรุายวันตองใหมเีลขท่ีเปนลําดับไปทุกหนาหามมิใหแทรกหนาหรือฉีกหนา

ออกเปนอันขาดและหามมิใหเวนที่วางไว

 ขอ ๑๐ การลงหมายเหตุในสมุดหมายเหตุรายวันใหลงเปนปจจุบันทุกวัน ขอความที่ลงแลว จะ

คัดลอกขึ้นหนาใหม หรือขึ้นเลมใหมไมได นอกจากไดรับอนุญาตจากบุคคลตามขอ ๘

 ขอ ๑๑ การลงสมดุหมายเหตรุายวนั ตองลงดวยเสนหมกึสดีาํหรอืสีนํ้าํเงนิ ถามผีดิตกทีใ่ด หามขดู

ลบเพิม่เตมิ แตใหขดีฆาดวยเสนหมกึสแีดงโดยประณีต แลวเขยีนเตมิลงใหมดวยเสนหมกึสแีดงเชนเดยีวกนั 

การแกไขจากเดมิแหงใด ผูแกตองลงชือ่และวนัเดอืนปยอกํากับไวทีร่มิกระดาษทกุแหง ถามีขอความตกเตมิ

ใหผูตกเติมลงลายมือชื่อหรือชื่อยอไวเปนสําคัญ

 ขอ ๑๒ ใหหัวหนาสถานศึกษามีหนาที่จดขอความลงในสมุดหมายเหตุรายวัน

 ขอ ๑๓ เร่ืองท่ีจะเขียนลงในสมุดหมายเหตุรายวัน ไดแก ประวัต ิระเบยีบหรือขอบังคับ การเปล่ียนแปลง 

การระดมทรัพยากร ผลการเรียน การแกไขหลกัฐานทางทะเบยีน การมาปฏิบตังิานและบําเหน็จความชอบ

ของบุคลากร การลงโทษนักเรียนและเหตุภยันตรายอื่น ๆ

 นอกจากนี้ เร่ืิองอ่ืน ๆ ที่จะเขียนลงในสมุดหมายเหตุรายวันใหเปนดุลยพินิจของหัวหนา

สถานศกึษา ถาวนัใดไมมเีหตกุารณอะไร กใ็หลงวา “ปกต”ิ ตองเขยีน วนั เดอืน ป และลงช่ือหวัหนาสถานศกึษา

กํากับไวดวย

 ขอ ๑๔ สมุดหมายเหตุรายวันท่ีใชอยูกอนระเบียบน้ี ใหยังคงใชเปนสมุดหมายเหตุรายวันของ

สถานศึกษาตามระเบียบนี้ตอไป

 ขอ ๑๕ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

 

 ประกาศ ณ วันที่   ๒๘   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๔๙

 (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 ผูใชอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

วาดวยปการศึกษา การเปดและปดสถานศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๙

---------------------------------

 โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยปการศึกษา การเปดและปด

สถานศึกษาใหมีความเหมาะสมกับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยปการศึกษา การเปดและปด

สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

 ขอ ๓ ใหยกเลิก

  (๑) ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ ลงวันท่ี ๑๐ มนีาคม ๒๕๒๐ เร่ือง กาํหนดปการศึกษา

  (๒) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป ๔๕๘/๒๕๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๗ 

เรื่อง กําหนดวันเปดปดภาคเรียนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

   (๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๒๙ เร่ือง การส่ังปด

สถานศึกษาชั่วคราว เปนกรณีพิเศษ

   (๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๐ เร่ือง การสั่งปด

สถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษหรือสาธารณภัย

   (๕) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ อศ ๒๖๑/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๓ 

เรื่อง กําหนดวันเปดปดภาคเรียนสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา

   (๖) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยปการศึกษา การเปดเรียนและปดสถานศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๓๘

   (๗) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยปการศึกษา การเปดและปดสถานศึกษา 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

   บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและคําส่ังอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
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 ขอ ๔ สาํหรบัสถานศกึษาท่ีมกีฎหมาย ขอบังคับและระเบยีบกาํหนดในเรือ่งนีไ้วเปนการเฉพาะ

แลว ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบนั้น

 ขอ ๕ ในระเบียบนี้

 “กรณีพิเศษ” หมายความวา กรณีจําเปนตองใชสถานศึกษาเพ่ือประชุม สัมมนา ฝกอบรม 

จัดสอบ พักแรม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมอื่นใดที่เปนประโยชนตอชุมชนหรือเหตุจําเปนอื่น

ที่ไมอาจเปดเรียนไดตามปกติ

 “เหตุพิเศษ” เปนเหตุที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติสาธารณะ

 “เลขาธิการ” หมายความรวมถึงอธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ

เปนกรมดวย

 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนศูนยการศึกษาพิเศษ 

ศูนยการเรียน วิทยาลัย หรือสถานศึกษาที่เรียกช่ืออยางอื่นของรัฐหรือเอกชน ที่มีอํานาจหนาท่ีหรือ

มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและตามประกาศกระทรวง

 “หวัหนาสถานศกึษา” หมายความวา ครใูหญ อาจารยใหญ ผูอาํนวยการ อธกิารบด ีหรอืตาํแหนง 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นในลักษณะเดียวกัน

 “นักเรียนและนักศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งกําลังรับการศึกษาอยูในสถานศึกษา

 ขอ ๖ ในรอบปการศึกษาหน่ึง วนัเร่ิมตนปการศึกษา คอืวนัที ่๑๖ พฤษภาคม และวันสิน้ปการศึกษา 

คือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ของปถัดไป

 ขอ ๗ ใหสถานศึกษาเปดและปดภาคเรียนตามปกติในรอบปการศึกษาหนึ่งตามท่ีกําหนดไว 

ดังตอไปนี้

   (๑) ภาคเรียนท่ีหนึ่ง วันเปดภาคเรียน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม วันปดภาคเรียน

วันที่ ๑๑ ตุลาคม

   (๒) ภาคเรียนที่สอง วันเปดภาคเรียน วันที่ ๑ พฤศจิกายน วันปดภาคเรียนวันที่ ๑ 

เมษายน ของปถัดไป

   สถานศกึษาใดประสงคจะเปดและปดภาคเรียนแตกตางไปจากทีก่าํหนดไวตามวรรคหนึง่

ใหสวนราชการเจาสังกัดเปนผูกําหนดตามที่เห็นสมควร

 ขอ ๘ ผูมีอํานาจสั่งปดสถานศึกษาเปนกรณีพิเศษ คือ

   (๑) หัวหนาสถานศึกษา สั่งปดไดไมเกินเจ็ดวัน

   (๒) ผูอาํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา สัง่ปดไดไมเกินสิบหาวัน สวนสถานศึกษา

ที่ไมไดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหขอตอสวนราชการเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น

   เม่ือไดสัง่ปดสถานศกึษาไปแลว สถานศึกษาตองทาํการสอนชดเชยใหครบตามจาํนวนวัน

ที่ปดนั้น
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 ขอ ๙ การปดสถานศึกษาเน่ืองจากเหตุพิเศษ ใหสั่งปดสถานศึกษาชั่วคราวเพื่อระงับเหตุ

หรือเพื่อปองกันภยันตรายอันอาจจะเกิดขึ้น โดยใหปฏิบัติดังนี้

   (๑) หัวหนาสถานศึกษาสั่งปดไดไมเกินสิบหาวัน

   (๒) ผูอาํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา สัง่ปดไดไมเกินสามสบิวัน สวนสถานศึกษา 

ที่ไมไดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหขอตอสวนราชการเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น

   เม่ือไดสัง่ปดสถานศกึษาไปแลว สถานศึกษาตองทาํการสอนชดเชยใหครบตามจาํนวนวัน

ที่ปดนั้น

 ขอ ๑๐ เมื่อผูมีอํานาจสั่งปดสถานศึกษา ตามขอ ๙ ไดสั่งปดสถานศึกษาไปแลว แตเหตุการณ

ที่เกิดขึ้นยังไมสงบหรือมีเหตุจําเปนที่จะตองสั่งปดตอไปอีก ใหอยูในดุลยพินิจหัวหนาสถานศึกษา

 ขอ ๑๑ ในระหวางปดสถานศกึษาช่ัวคราวเปนกรณีพเิศษตามขอ ๘ หรือในระหวางปดสถานศึกษา

ชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษตามขอ ๙ หัวหนาสถานศึกษาอาจสั่งใหครู อาจารย และเจาหนาท่ี

ประจําสถานศึกษานั้น ๆ มาปฏิบัติงานตามปกติหรือตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายก็ได

 ขอ ๑๒ การสัง่ปดสถานศกึษาชัว่คราวใหทาํคาํสัง่เปนหนังสอื เวนแตการสัง่ดวยวาจาหรือการส่ัง

โดยการสือ่ความหมายในรูปแบบอ่ืน เม่ือผูมอีาํนาจไดสัง่ปดสถานศกึษาชัว่คราว แลวใหทาํคําส่ังเปนหนงัสือ

ภายในสามวันนับแตวันที่สั่งการดวยวาจาหรือสั่งโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่ีน

 ขอ ๑๓ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้

 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๙

 (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 ผูใชอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-----------------------------

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบ

ใหสัมพันธเชื่อมโยงกันระหวางหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล เพื่อใหนักเรียนสามารถ

คิดวิเคราะห แกปญหา และเรียนรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่อง มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสตูร และมี

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ และคาดหวังวาผลการจัดอันดับการศึกษาไทยจากผลการทดสอบ PISA 

(Programme of International Student Assessment) ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ อยูในอนัดบัทีส่งูขึน้ อกีทัง้สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดจุดเนนการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูหลักเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ ๓ นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเปนไทย 

มีจิตสาธารณะ อยูอยางพอเพียง มีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงใน

สังคมพหุวัฒนธรรม

 ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพนักเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดแนวปฏิบัติใหสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ทุกแหงดําเนินการ ดังนี้

 ๑. จัดกิจกรรมหนาเสาธงใหครบถวน ทั้งดานการสงเสริมใหผูเรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

และสํานึกถึงบุญคุณบุคคลที่ทําคุณประโยชนใหกับชุมชนและสังคม

 ๒. จัดกิจกรรมแกไขปญหานักเรียนที่อานไมออกเขียนไมได ดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและถูกหลัก

การสอนภาษาไทย เชน ฝกอานแจกลูกจากหนังสือแบบเรียนเร็ว หนังสือท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานจัดให หรือส่ือท่ีสถานศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาพัฒนาขึ้นเอง จัดหองเรียนพิเศษหรือจัดเขาคาย

เพื่อแกปญหาการอานเขียนโดยเฉพาะ เปนตน รวมทั้งสงเสริมใหนักเรียนสามารถเขียนสรุปความและยอความ

ใหมากขึ้น

 ๓. จดักจิกรรมเสรมิเพือ่พฒันาศกัยภาพนักเรยีนดานการอาน เขยีน และคดิวิเคราะห โดยใชองคความรู

จากผลการทดสอบ PISA เชน ระดับสมรรถนะดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร แนวการตั้งคําถาม

ของขอสอบ แนวการตอบคําถาม เกณฑการใหคะแนน เปนตน โดยใหสถานศึกษาจัดในชวงกอนเขาเรียน

พักกลางวัน หรือหลังเลิกเรียนอยางนอย ๒ คาบเรียน ตอสัปดาห หรือตามความเหมาะสม
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 ๔. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห และเรียนรูไดดวยตนเอง

ในทุกกลุมสาระการเรียนรู เชน เรียนรูจากการทําโครงงาน เรียนรูดวยวิธีสืบคนขอมูล เรียนรูจากขอสงสัย

หรือความสนใจของนักเรียน และเรียนรูจากปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน เปนตน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงชวงวัย

และระดับชั้นของนักเรียน

 ๕. จัดใหนักเรียนไดเพ่ิมพูนการฝกทักษะการใชภาษาตางประเทศดานการฟง พูด เชน ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจนี ภาษาเกาหลี ภาษาทีใ่ชในกลุมอาเซยีน ใหมากขึน้ โดยเนนใหนกัเรยีนสามารถส่ือสารได (Communicative

Language) เชน เพิ่มชั่วโมงฝกการฟง พูด (Communicative Class) จัดคายฝกการใชภาษา เนนการฟง พูด 

ทั้งระยะสั้นและระยะยาวหรือภาคฤดูรอน

 ๖. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนใหนักเรียนเกิดจิตสํานึกรักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ เห็นแก

ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน รวมถึงเขาใจหลักการของประชาธิปไตย และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติไดอยางถูกตอง

 ๗. ใหเพิม่การใชขอสอบแบบเขยีนตอบท้ังการเขียนตอบแบบส้ันและแบบยาวเมือ่จบหนวยการเรียน 

ในการสอบระหวางภาคเรียนและในการสอบปลายภาค อยางนอยรอยละ ๓๐ ของการสอบแตละครั้ง

 ๘. ใหใชขอสอบกลางท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ในการสอบปลายป

รอยละ ๒๐ ของคะแนนสอบท้ังหมด ในช้ันประถมศึกษาปที่ ๒, ๔, ๕ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑, ๒

โดยช้ันประถมศกึษาปที ่๒ ใหใชขอสอบกลางเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปที ่๔ และ ๕

ใหใชขอสอบกลางในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑

และ ๒ ใหใชขอสอบกลางในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗

 (นายอภิชาติ  จีระวุฒิ)

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง)

------------------------------

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดจัดโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

เพื่อเปนนวัตกรรมการจัดการศึกษาเรงดวนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหเทียบเทาสากล 

ซึ่งเริ่มดําเนินการในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวน ๕๐๐ โรงเรียน ตั้งแต

ปการศึกษา ๒๕๕๓ โดยใหมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรูตามที่กําหนดในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีรายวิชาเพิ่มเติมที่เปนสากล จํานวน ๔ รายวิชา คือ 

ทฤษฎีความรู (TOK : Theory of Knowledge) การเขียนความเรียงขั้นสูง (EE : Extended - Essay) โลกศึกษา 

(GE : Global Education) และกิจกรรมสรางสรรคประโยชน (CAS : Creativity Action and Service) นั้น

 เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนไป

อยางมปีระสทิธิภาพ สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน จงึกําหนดแนวทางการจดัการเรยีนการสอน

ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง) ขึ้น โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง เรียกวา “บันได 

๕ ขั้น ของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล” ไดแก

 ๑. การตั้งประเด็นคําถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation)

 ๒. การสืบคนความรูจากแหลงเรียนรูและสารสนเทศ (Searching for Information)

 ๓. การสรุปองคความรู (Knowledge Formation)

 ๔. การสื่อสารและการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

 ๕. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service)
 ทั้งนี้ กระบวนการจัดการเรียนรูดังกลาวใหจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม “การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(IS : Independent Study)” ซึ่งประกอบดวยสาระการเรียนรู ๓ สาระ ดังนี้

 ๑. การศึกษาคนควาและสรางองคความรู (IS 1 : Research and Knowledge Formation)

 ๒. การสื่อสารและการนําเสนอ (IS 2 : Communication and Presentation)

 ๓. การนําองคความรูไปใชบริการสังคม (IS 3 : Social Service Activity)
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การจัดสาระการเรียนรูในแตละระดับการศึกษา

ระดับประถมศึกษา

 ๑. ประถมศึกษาช้ันปที่ ๑ - ๓ จัดเปนหนวยการเรียนรูเฉพาะในรายวิชาพ้ืนฐาน ใหมีกระบวน

การเรียนรูครอบคลุมทั้ง IS 1 และ IS 2 และจัด IS 3 ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 ๒. ประถมศึกษาช้ันปที่ ๔ - ๖ จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม ๑ รายวิชา คือ การศึกษาเพ่ือเรียนรู 

(Knowledge Inquiry) ใหมีกระบวนการเรียนรูครอบคลุมทั้ง IS 1 และ IS 2 ใชเวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ป 

หรือ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห และจัดสาระ IS 3 ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ซึ่งเปนสวนหน่ึง

ของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ระดับมัธยมศึกษา

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม ๒ รายวิชา คือ 

การศึกษาคนควาและสรางองคความรู (Research and Knowledge Formation : IS 1) และการสื่อสารและ

การนําเสนอ (Communication and Presentation : IS 2) แตละรายวิชามีจํานวนหนวยกิต ๑ - ๑.๕ หนวยกิต 

โดยใหทั้ง ๒ รายวิชา เปนรายวิชาท่ีเรียนตอเน่ืองกันในแตละระดับการศึกษาของระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งน้ี การจัดเน้ือหาสาระของการศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS : Independent 

Study) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควรมีความเขมขนมากกวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และจัดใหเรียน 

IS 3 ในกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ซึ่งเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในชั้นปเดียวกัน

กับที่เรยีน IS 2

การดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ปการศึกษา ๒๕๕๕

 ๑. สําหรับผูเรียนท่ียังไมไดเรียนรายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากลเดิม ๔ รายวิชา ใหสถานศึกษา

จัดการเรียนการสอน การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS : Independent Study) ตามแนวทางที่สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด

 ๒. สําหรับผูเรียนท่ีเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมมาตรฐานสากลเดิมครบ ๔ รายวิชา ตามขอกําหนดแลว 
สถานศึกษาไมตองจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS : Independent Study)

 ๓. สําหรับผูเรียนท่ีเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมมาตรฐานสากลเดิม ๔ รายวิชา ไมครบตามขอกําหนด
ใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS : Independent Study) 

แทนในสวนที่ยังจัดไมครบ

การกําหนดชื่อรายวิชาและรหัสวิชา

 ๑. สถานศึกษาท่ีจัดรายวิชาเพ่ิมเติมมาตรฐานสากลตามแนวทางเดิมใน ๒ ปการศึกษาท่ีผานมา 
ใหเปล่ียนช่ือรายวิชาในเอกสารใบรายงานผลการเรียน (ปพ.)  ฉบับภาษาอังกฤษใหม และใหใชรหัสวิชา
ตามกลุมสาระที่กําหนดไวเดิม ดังนี้
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220 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ เดิม ชื่อภาษาอังกฤษ ใหม

 ทฤษฎีความรู Theory of Knowledge Knowledge Formation

 โลกศึกษา Global Education Global Education

 การเขียนความเรียงขั้นสูง Extended - Essay Academic Writing

 กิจกรรมสรางสรรคประโยชน Creativity, Action, Service Social Service

 ๒. สถานศึกษาที่จัดรายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS : Independent Study) 

ใหใชรหัสตัวอักษร “I” เปนภาษาอังกฤษ สําหรับหลักที่ ๒ - ๖ ที่เปนตัวเลขอารบิกใหใชตามที่กําหนดไวเดิม

 ๓. การเทียบเคียงรายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากลเดิมและใหม

 
รายวิชาเพิ่มเติม เดิม

 รายวิชาเพิ่มเติม ใหม

 
(ปการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔)

 (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕)

  ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

 ทฤษฎีความรู  การศึกษาคนควา
 (TOK : Theory of Knowledge)  และสรางองคความรู

 โลกศึกษา รายวิชา................... (Research and Knowledge

 (GE : Global Education) (Knowledge Inquiry) Formation) (IS 1)

 
การเขียนความเรียงขั้นสูง

 (IS 1 และ IS 2) การสื่อสารและการนําเสนอ

 
(EE : Extended - Essay)

  (Communication and

   Presentation) (IS 2)

 กิจกรรมสรางสรรคประโยชน กิจกรรมเพื่อสังคม กจิกรรมเพื่อสังคมและ

 (CAS : Creativity, Action, และสาธารณประโยชน สาธารณประโยชน
 Service) (Social Service Activity) (Social Service Activity)

  (IS 3) (IS 3)

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดใหสถานศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลทุกโรงเรียน ใชแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง) 

ตามประกาศฉบับนี้ เปนแนวทางในการปฏิบัติ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕

 (นายชินภัทร ภูมิรัตน)

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 221

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๑๕๓๑    สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

       กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

      ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๓

เร่ือง   ซักซอมความเขาใจการรับโอนผลการเรียนกรณียายสถานศึกษา

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่สงมาดวย ๑. คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒ เรื่องแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล

   การเรียนในระยะตอเนือ่ง ระหวางหลกัสตูรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๔๔ และ

   หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ลงวนัที ่๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

  ๒. คําอธิบายแนวปฏิบัติตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒

 ตามทีก่ระทรวงศึกษาธกิารมคีาํสัง่กระทรวงศึกษาธกิารที ่สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒ เรือ่ง แนวปฏิบตักิารวดั

และประเมินผลการเรียนในระยะตอเน่ือง ระหวางหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และไดจัดสง

คําสั่งดังกลาวใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ แลวนั้น ไดมีผูปกครองหลายทาน

รองเรียนไปท่ีสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐานในกรณมีคีวามจาํเปนท่ีจะใหบตุรหลานยายสถานศกึษา

ที่ใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ไปเรียนสถานศึกษาท่ีใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เนื่องจากยายถิ่นฐาน แตมีสถานศึกษาบางแหงปฏิเสธไมรับยายแตใหนักเรียน

เรียนซํ้าชั้น โดยอางวาเรียนคนละหลักสูตรกัน

 ฉะน้ัน เพ่ือใหเกิดความเขาใจถูกตองและชัดเจนในแนวปฏิบัติตามคําส่ัง สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดจัดทําคําอธิบายแนวปฏิบัติตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒ 

(ดังส่ิงท่ีสงมาดวย ขอ ๒) เพ่ือใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบและดําเนินการแจงสถานศึกษาทุกแหง

ทุกสังกัดที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติตอไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการ

      ขอแสดงความนับถือ

      (นายชินภัทร ภูมิรัตน)

      เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๗-๖๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๕

ดวนมาก
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222 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คําอธิบายแนวปฏิบัติตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒

เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนในระยะตอเนื่องระหวางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

โดยในระดับประถมศึกษาปที่ ๑-๖ ใชพรอมกันทุกชั้นป สําหรับระดับมัธยมศึกษาเริ่มใชในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

และ ๔ และเพิม่ขึน้ปละช้ัน ทัง้นี ้ไดใชกบัโรงเรียนในโครงการนาํรองการใชหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ และใชกับโรงเรียนท่ัวไปต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๓ ฉะน้ัน 

เพือ่ใหการจดัการศกึษาข้ันพืน้ฐานของสถานศกึษาทกุสงักดัในระยะตอเนือ่งระหวางหลักสตูรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

พทุธศกัราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ เปนไปดวยความเรยีบรอย 

กระทรวงศึกษาธิการจึงมีคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒ เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมิน

ผลการเรียนในระยะตอเนื่องระหวางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

 ในการน้ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดทําคําอธิบายแนวปฏิบัติตามคําส่ัง

กระทรวงศึกษาธิการดังกลาว เพ่ือสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานที่เก่ียวของกับการออกเอกสาร

หลักฐานการศึกษา การยายสถานศึกษา และการรับโอนผลการเรียน ดังนี้

 ๑. การจัดทําเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) กรณีสถานศึกษาเปลี่ยนมาใชหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยที่ความขอ ๑ ของคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 

ที ่สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒ กาํหนดใหนบัผลการเรยีนตอเนือ่งระหวางหลักสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๔๔ 

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามจํานวนชั้นปที่เหลืออยู และบันทึกลงใน

แบบพิมพ ปพ.๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ผลการเรียนที่นับตอเนื่องนี้

ครอบคลมุทัง้ผลการเรียนของรายวิชาในกลุมสาระตาง ๆ  และกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน สถานศึกษาดําเนนิการ ดงันี้

  ๑.๑ นําผลการเรียนท่ีเรียนตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ 

ตามจํานวนชั้นปที่เรียนมา และผลการเรียนตามโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ ตามจํานวนชั้นปที่เหลือ บันทึกลงในแบบ ปพ.๑ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   กรณีระดับประถมศึกษา ใหปรับจํานวนหนวยน้ําหนักเปนจํานวนชั่วโมง โดย ๑ 

หนวยนํ้าหนัก มีคาเทากับ ๔๐ ชั่วโมง

  ๑.๒ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสวนท่ีเปนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ใหเปนไป

ตามโครงสรางเวลาที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนดใหผูเรียนแตละชั้นปเขารวมกิจกรรม การบันทึกเวลาเปนไป

ตามเวลาการเขารวมกิจกรรมจริงตามจํานวนชั้นปที่เหลืออยู
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  ๑.๓ ในชองหมายเหตุของระเบียนแสดงผลการเรียน ใหระบุขอความ “ดําเนินการตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒ เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนในระยะตอเนื่อง
ระหวางหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒” และขอความอื่นที่จําเปน เชน “ไดผลการเรียนเฉลี่ยของ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖..........” เปนตน
 ๒. การจัดทําเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) กรณีผูเรียนยายสถานศึกษา ระหวาง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑
  การยายสถานศึกษาของผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดไดทั้งเมื่อสิ้นปการศึกษา/
ภาคเรียน ซึ่งผูเรียนมีผลการเรียนที่ไดรับการตัดสินเรียบรอยแลว และระหวางปการศึกษา/ภาคเรียน ซึ่งผูเรียน
ยังไมไดรับการตัดสินผลการเรียน
  โดยที่ความขอ ๒ ของคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒ กําหนดใหดําเนินการ
ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ใหแนบระเบียนแสดงผลการเรียนเดิมไวกับระเบียนแสดงผลการเรียนใหม สถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้
  ๒.๑ สถานศกึษาพิจารณารบัโอนผลการเรยีนเดิมทัง้หมด และจดัเขาช้ันเรยีน/ภาคเรียนตอเนือ่ง
หากเปนการยายเม่ือส้ินปการศึกษา/ภาคเรียน ซ่ึงผูเรียนมีผลการเรียน ผลการเขารวมกิจกรรมท่ีไดรับ
การตัดสินผลแลว หรือจัดใหเรียนตอเนื่องในช้ันปการศึกษาเดิม/ภาคเรียนเดิม หากเปนการยายระหวาง
ปการศึกษา/ภาคเรียน ตามแตกรณี
  ๒.๒ ผลการเรียนของสถานศึกษาเดิมใหคิดตอเนื่องกับผลการเรียนของสถานศึกษาใหม
   อนึ่ง หากสถานศึกษาใหมพิจารณาเห็นวาผูเรียนจะมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑ
การจบหลักสูตรของสถานศึกษา ใหพิจารณาจัดใหผูเรียนไดลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม เพื่อใหมีคุณสมบัติ
ครบตามโครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา
  ๒.๓ การออกระเบียนแสดงผลการเรียน ใหแนบระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาเดิม
ไวกับระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาใหม
  ๒.๔ ในชองหมายเหตุของระเบียนแสดงผลการเรียน ใหระบุขอความ “ดําเนินการตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒ เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนในระยะตอเนื่อง
ระหวางหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒” และ “รับโอนผลการเรียน..........หนวยกิต” ในระดับ
มัธยมศึกษา
  ทั้งนี้ ในการเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙) ซึ่งไดจัดพิมพ
ไวแลวในเอกสารแนวปฏิบตักิารวัดและประเมนิผลการเรยีนรูของสํานกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๒๒๔ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

 กระทรวงศึกษาธิการ กทม.   ๑๐๓๐๐

 ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๖

เร่ือง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาควบคุมและบังคับแบบ

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต

อางถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๑๐๖

 ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เร่ือง การปรับแบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)

 ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดสงคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ สพฐ. ๕/๒๕๕๖ เรื่อง การปรับแบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ปพ.๑) ตัวอยางแบบพิมพ ปพ.๑ ทั้ง ๓ แบบ พรอมทั้งคําอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 

ความละเอียดแจงแลว นั้น นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพั้นฐานไดรับขอหารือจากสถานศึกษา
และสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาในบางประเด็นเกีย่วกับเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการควบคุม

และบังคับแบบ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจ ถูกตอง ชัดเจน และตรงกัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจึงขอซักซอมความเขาใจในประเด็นตอไปนี้

 ๑. แบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ฉบับ

ปรับปรุง เริ่มใชในปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป

  ๑.๑ กรณีสถานศกึษามีแบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน

(ปพ.๑) เปนแบบพิมพปกติ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบพิมพสมบูรณ ครบถวน สําหรับใชกรอกขอมูลดวยการเขียน
หรือพิมพดีด กรณีนี้ สถานศึกษาไมสามารถใชแบบพิมพที่มีอยูเดิมได ตองสั่งซื้อแบบพิมพฉบับปรับปรุงใหม

  ๑.๒ กรณีสถานศกึษามแีบบพิมพระเบยีนแสดงผลการเรียนหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

(ปพ.๑) ฉบับที่ใชกับคอมพิวเตอร กรณีนี้ สถานศึกษาสามารถใชแบบพิมพที่มีอยูเดิมได โดยใหขึ้นเลมใหม 

ไมควรใชตอจากเลมเดิมที่เหลือ เพื่อประโยชนในการควบคุมและตรวจสอบเอกสาร

 ๒. การสัง่ซ้ือแบบพิมพเอกสารหลักฐานการศึกษาทีก่ระทรวงศึกษาธกิารควบคมุและบังคับแบบ 
  ๒.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเปนผูดําเนินการจัดซ้ือแบบพิมพระเบียนแสดง

ผลการเรียน (ปพ.๑) และประกาศนียบัตร (ปพ.๒) จากองคการคาของ สกสค. ใหกับสถานศึกษาในสังกัด และ

สถานศึกษาสังกัดอื่นที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตนั้น

ดวนมาก
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  ๒.๒ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเปนผูดําเนินการจัดซื้อแบบพิมพระเบียนแสดง

ผลการเรียน (ปพ.๑) และประกาศนียบัตร (ปพ.๒) จากองคการคาของ สกสค. ใหกับสถานศึกษาในสังกัด

  ๒.๓ สถานศึกษาส่ังซือ้แบบรายงานผูสาํเรจ็การศึกษา (ปพ.๓) โดยตรงไดทีอ่งคการคาของ สกสค.

 ๓. การจัดเก็บแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)

  ๓.๑ การจัดเก็บแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ในระดับประถมศึกษาและระดับ

มัธยมศึกษา ใหดําเนินการดังนี้

   ระดับประถมศึกษา สถานศึกษาจัดทํา ๒ ชุด โดยเก็บรักษาไวที่สถานศึกษา ๑ ชุด และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด ๑ ชุด

   ระดับมัธยมศกึษา สถานศกึษาจดัทาํ ๓ ชดุ โดยเกบ็รกัษาไวทีส่ถานศกึษา ๑ ชดุ สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ ชุด และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาท่ีเปนตนสังกัด ๑ ชุด สําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา หมายรวมถึง 

โรงเรียนขยายโอกาสเดิม สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดอื่น สวนสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดเก็บเฉพาะสถานศึกษาในสังกัด

  ๓.๒ แบบรายงานผูสาํเร็จการศึกษา (ปพ.๓) หลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๔๔ 

ที่จัดเก็บไวเดิมที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากอนการกําหนดแกไขเปล่ียนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาใหจัดเก็บ

ที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เปนตนสังกัดของ

สถานศึกษา

  ทั้งนี้ ในการจัดเก็บแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ใหอยูในความดูแลรับผิดชอบของ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา

 ๔. การอนุมัติจบการศึกษา

  การอนุมัติจบการศึกษา สถานศึกษาสามารถอนุมัติจบการศึกษาใหผูเรียนไดตลอดป โดย

ไมตองรอจนถึงปลายภาคหรือปลายปการศึกษา ควรคํานึงถึงสิทธิประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ การอนุมัติ
ใหจบการศึกษาภายในวันเดือนปเดียวกันถือเปนการจบการศึกษารุนเดียวกัน วันอนุมัติจบการศึกษา ภาคเรียน

และปการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจะตองสอดคลองกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยปการศึกษาการเปด

และปดสถานศึกษา
  ๔.๑ การอนุมัติจบการศึกษาพรอมรุน

   ผูเรียนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑการจบการศึกษาในรุนปกติ สถานศึกษาตองจัดทํา
แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาฉบับเดียวกัน และอนุมัติใหจบการศึกษาภายในวันเดือนปเดียวกัน
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

  ๔.๒ การอนุมัติจบการศึกษาไมพรอมรุน

   ผูเรียนท่ีมีคุณสมบัติไมครบตามเกณฑการจบการศึกษาในรุนปกติ จําเปนตองเรียนตอ

เพื่อใหจบหลักสูตร เชน จบภาคฤดูรอน หรือตองแกไขผลการเรียน หรือดวยเหตุจําเปนบางประการ เมื่อผูเรียน

มีคุณสมบัติครบตามเกณฑการจบการศึกษาแลว สามารถอนุมัติใหจบได

 ๕. การรับรองจบการศกึษาเปนภาษาอังกฤษ

  การออกหนังสือรับรองการจบการศึกษาเปนภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในตางประเทศ เปน

อํานาจการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถนําไปใชควบคูกับใบแสดงผลการเรียน

เปนรายวิชา (Transcript) ที่สถานศึกษาออกใหแกผูรองขอเปนรายบุคคล

 ๖. การแตงตั้งเจาพนักงานทะเบียนของเขตพื้นที่การศึกษา

  การดําเนินงานทะเบียนและเอกสารหลักฐานการศึกษาจําเปนตองมีเจาพนักงานทะเบียนของ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังน้ัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตองแตงต้ังเจาพนักงานทะเบียนของ

เขตพื้นที่การศึกษาอยางเปนทางการ เพื่อดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานดังกลาว

 จงึแจงมาเพ่ือทราบและแจงใหสถานศึกษาในสงักดัและสังกดัอืน่ทีต่ัง้อยูภายในเขตของทานทราบและ

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นางเบญจลักษณ นํ้าฟา)

 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๗-๖๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๕
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ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๓๐๖๗    สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

       กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

      ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๓

เร่ือง   เอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต

สิ่งที่สงมาดวย ๑. เอกสาร “การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)”

  ๒. เอกสาร “ชื่อกลุมสาระการเรียนรู และรหัสตัวอักษรของกลุมสาระการเรียนรู”

 ตามที่มีสถานศึกษาหลายแหงไดรองขอเอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) 

ไปท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ทีจ่ะออกเอกสารดงักลาวใหแกนกัเรียนท่ีมคีวามประสงค

จะไปศกึษาตอในตางประเทศ นัน้ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐานพจิารณาแลว จงึไดจดัทาํเอกสาร

หลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พรอมท้ังช่ือกลุมสาระการเรียนรู และรหัสตัวอักษร มาเพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดทําเอกสาร

หลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ ดังสิ่งที่แนบมาพรอมนี้

 จงึเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจงสถานศึกษาทกุแหงทกุสงักดัทีร่บัผดิชอบทราบและดาํเนนิการตอไป

      ขอแสดงความนับถือ

      (นายชัยพฤกษ เสรีรักษ)

      รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

      เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๗-๖๘

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๘๕๘
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)

 เอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) เปนเอกสารที่สถานศึกษาออกใหแก
ผูรองขอ เพื่อใชสิทธิประโยชนในการศึกษาหรือสมัครงานท่ีหนวยงานตองการเปนภาษาอังกฤษ สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึไดจดัทาํตวัอยางแบบพิมพของเอกสารดงักลาวสาํหรบัสถานศกึษาใชเปน
แนวทางในการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) เอกสารหลักฐานการศึกษา 
ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้ เปนอยางนอย

 ๑. ขอมูลทั่วไป
  ๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน ไดแก ชื่อโรงเรียน (School Name) สถานที่ตั้งโรงเรียน (School 
Address)
  ๑.๒ ขอมูลเก่ียวกับนักเรียน ไดแก ชื่อ-ชื่อสกุลนักเรียน (Student Name) เพศ (Sex) 
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก (ID Number) สัญชาติ (Nationality) ศาสนา (Religion) วัน เดือน ปเกิด 
(Date of Birth) สถานที่เกิด (Place of Birth) ที่อยูปจจุบัน (Home Address) ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/มารดา หรือ
ผูปกครอง (Name of Parents or Guardian) วัน เดือน ปของวันที่ที่นักเรียนเขาเรียน (Date of Admission) 
ชื่อโรงเรียนเดิม (Name of Former School) และชั้นสุดทายที่นักเรียนเรียนในโรงเรียนเดิม (Grade)
  ๑.๓ ตําแหนงที่ติดรูปถาย (Photograph) ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร

 ๒. ขอมูลผลการเรียนรายวิชาและกิจกรรม
  ๒.๑ รหัสวิชา (Course Code)
  ๒.๒ รายวิชาที่เรียน (Course)
  ๒.๓ จํานวนชั่วโมงของรายวิชาตาง ๆ (Hour) สําหรับระดับประถมศึกษา
   หนวยกิตของรายวิชาตาง ๆ (Credit) สําหรับระดับมัธยมศึกษา
  ๒.๔ ระดับผลการเรียน/ผลการประเมินที่ได (Grade or Result)

 ๓. ขอมูลเกี่ยวกับการจบการศึกษา 
  ๓.๑ เกณฑการจบการศึกษา (Graduation Requirements)
   ระบุการจบการศึกษาตามเกณฑการจบการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนไปตามโครงสราง
หลักสูตร
  ๓.๒ ระบบการตัดสินผลการเรียน (Grading System)
   ระบุความหมายของระดับผลการเรียนรายวิชา และผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 ๔. สรุปผล (Summary of Result)
  ระบุผลสรุปการประเมินของผูเรียน ประกอบดวย
  ๔.๑ ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติม (Result of Core Course/Selective 
Course)
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  ๔.๒ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน (Result of Reading, Analytical 
Thinking and Writing Skills)
  ๔.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (Result of Desired Characteristics)
  ๔.๔ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (Result of Learner Development Activities)
  ๔.๕ จํานวนชั่วโมงที่ทํากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน (Community Service)

 ๕. ขอมูลเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษา การลงนามและการประทับตราสถานศึกษา
  ระบุขอมูลการจบการศึกษาของผูเรียน ประกอบดวย
  ๕.๑ วันอนุมัติการจบการศึกษา (Date of Graduation)
  ๕.๒ วันออกจากโรงเรียน (Date of Leaving)
  ๕.๓ ลายเซน็ของนายทะเบยีน (Registrar) และผูบรหิารสถานศกึษา (Director) และวนั/เดอืน/ป
ที่ลงนาม (Date)
  ๕.๔ การประทับตราสถานศึกษา ใหประทับตรา ๒ แหง คือ
   ๕.๔.๑ ดานหนา ใหสวนหน่ึงติดบนรูปถายของผูเรียนเจาของใบแสดงผลการเรียน 
อีกสวนหนึ่ง ตดิขอมูลใดขอมูลหนึ่งของผูเรียน
   ๕.๔.๒ ดานหลัง ใหติดบนสวนที่เปนลายเซ็นของผูบริหารสถานศึกษา

 ๖. อื่น ๆ (ถามี) ใหระบุในชองหมายเหตุ
  รายละเอียดการจัดทํา Transcript ดังแสดงในตัวอยางตอไปนี้
  ตัวอยางที่ ๑ Transcript สําหรับระดับประถมศึกษา
  ตัวอยางที่ ๒ Transcript สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน
  ตัวอยางที่ ๓ Transcript สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตราโรงเรียน

 Course    Course
  Course Hour Result  Course Hour Result
 Code    Code

ตัวอยางที่ 1

Grade...............Year 20..........

Grade...............Year 20..........

Grade...............Year 20..........

Photograph

3X4 cm.

BASIC EDUCATION TRANSCRIPT (Primary Level)

School Name..............................................................................................................
School Address...........................................................................................................
Student Name...................................................................................Sex...................
ID Number.....................................Nationality......................Religion......................
Date of Birth....................................................Place of Birth...................................
Home Address............................................................................................................
Name of Parents (or Guardian)...............................................................................
Date of Admission............................................................................................................................................
Name of Former School.....................................................Grade (Former School)..................................
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 Course
  Course Hour Result
 Code

Graduation Requirements
1. Attain the total core courses of........hours and selective courses
 of...........hours in accordance with the curriculum structure.
2. Pass all core courses.
3. Meet the passing criteria for reading, analytical thinking and writing
 skills; desired characteristics; and learner development activities.
Grading System
4 = Excellent 3.5 =  Very good 3 = Good
2.5 = Rather good 2 = Satisfactory 1.5 = Fairly satisfactory
1 = Pass 0 = Fail
Measurement Scale for Reading, Analytical Thinking, Writing Skills 
and Desired Characteristics
E = Excellent G = Good P = Pass
F = Fail 
Measurement Scale for Learner Development Activities
P = Pass F = Fail

Summary of Result
Result of Core Courses :
Result of Reading, Analytical Thinking and Writing Skills :
Result of Desired Characteristics :
Result of Learner Development Activities :
Community Service :   Hrs.
Date of Graduation  :
Date of Leaving :

 (.............................)
 Registrar
Date............................

  (.............................)
  Director
  Date............................

REMARK...............................................................................................

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

Transcript closed
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BASIC EDUCATION TRANSCRIPT (Lower Secondary Level)

School Name................................................................................................................
School Address............................................................................................................
Student Name........................................................................................Sex................
ID Number..........................................Nationality......................Religion...................
Date of Birth....................................................Place of Birth.....................................
Home Address..............................................................................................................
Name of Parents (or Guardian).................................................................................
Date of Admission............................................................................................................................................
Name of Former School............................................Grade (Former School)...........................................
No. of Credit Earned (Former School).........................................................................................................

ตราโรงเรียน
ตัวอยางที่ 2

Grade...............Year 20..........

Semester 1

Semester 2

Grade...............Year 20..........

Semester 1

Semester 2

Grade...............Year 20..........

Semester 1

Semester 2

 Course    Course
  Course Credit Grade  Course Credit Grade
 Code    Code

Photograph

3x4 cm.
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 Course
  Course Credit Grade
 Code

Graduation Requirements
1. Meet the requirement for credits enrolled in accordance with the 
 curriculum structure of.........credits.
2. Earn the total of 77 credits of which 66 credits are core courses and
 11 credits are selective courses.
3. Meet the passing criteria for reading, analytical thinking and writing
 skills; desired characteristics; and learner development activities.
Grading System
4 = Excellent 3.5 =  Very good 3 = Good
2.5 = Rather good 2 = Satisfactory 1.5 = Fairly satisfactory
1 = Pass 0 = Fail
Measurement Scale for Reading, Analytical Thinking, Writing Skills 
and Desired Characteristics
E = Excellent G = Good P = Pass
F = Fail 
Measurement Scale for Learner Development Activities
P = Pass F = Fail

Summary of Result

REMARK...............................................................................................

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

Transcript closed

Result of Reading, Analytical Thinking and Writing Skills :
Result of Desired Characteristics :
Result of Learner Development Activities :
Community Service :   Hrs.
Date of Graduation  :
Date of Leaving :

 (.............................)
 Registrar
Date............................

  (.............................)
  Director
  Date............................

  No. of Credit of No. of Credit of  Academic Year Core Course Selective Course
  Enrolled Passed Enrolled  Passed

TOTAL CREDITS
TOTAL CREDITS ENROLLED :
TOTAL CREDITS EARNED :
GPA :
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ตราโรงเรียน

ตัวอยางที่ 3

Grade...............Year 20..........

Semester 1

Semester 2

Grade...............Year 20..........

Semester 1

Semester 2

Grade...............Year 20..........

Semester 1

Semester 2

 Course    Course
  Course Credit Grade  Course Credit Grade
 Code    Code

BASIC EDUCATION TRANSCRIPT (Upper Secondary Level)

School Name...............................................................................................................
School Address...........................................................................................................
Student Name.....................................................................................Sex..................
ID Number..........................................Nationality......................Religion..................
Date of Birth....................................................Place of Birth....................................
Home Address.............................................................................................................
Name of Parents (or Guardian)................................................................................
Date of Admission............................................................................................................................................
Name of Former School............................................Grade (Former School)...........................................
No. of Credit Earned (Former School).........................................................................................................

Photograph

3x4 cm.
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 Course
  Course Credit Grade
 Code

Graduation Requirements
1. Meet the requirement for credits enrolled in accordance with the 
 curriculum structure of.........credits.
2. Earn the total of 77 credits of which 41 credits are core courses and
 36 credits are selective courses.
3. Meet the passing criteria for reading, analytical thinking and writing
 skills; desired characteristics; and learner development activities.
Grading System
4 = Excellent 3.5 =  Very good 3 = Good
2.5 = Rather good 2 = Satisfactory 1.5 = Fairly satisfactory
1 = Pass 0 = Fail
Measurement Scale for Reading, Analytical Thinking, Writing Skills 
and Desired Characteristics
E = Excellent G = Good P = Pass
F = Fail 
Measurement Scale for Learner Development Activities
P = Pass F = Fail

Summary of Result

REMARK...............................................................................................

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

Result of Reading, Analytical Thinking and Writing Skills :
Result of Desired Characteristics :
Result of Learner Development Activities :
Community Service :   Hrs.
Date of Graduation  :
Date of Leaving :

 (.............................)
 Registrar
Date............................

  (.............................)
  Director
  Date............................

  No. of Credit of No. of Credit of  Academic Year Core Course Selective Course
  Enrolled Passed Enrolled  Passed

TOTAL CREDITS
TOTAL CREDITS ENROLLED :
TOTAL CREDITS EARNED :
GPA :

Transcript closed
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ชื่อกลุมสาระการเรียนรู และรหัสตัวอักษรของกลุมสาระการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  กลุมสาระการเรียนรู   รหัสตัวอักษร

 ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย Thai Language ท TH 

คณิตศาสตร Mathematics ค MA

วิทยาศาสตร Science ว SC

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Social Studies, Religion and Culture ส SO

สุขศึกษาและพลศึกษา Health and Physical Education พ HP

ศิลปะ  Arts  ศ AR

การงานอาชีพและเทคโนโลยี Occupations and Technology ง OT

ภาษาตางประเทศ Foreign Languages ต FO

 ภาษาเกาหลี  Korean ก KO

 ภาษาเขมร  Khmer ข KH

 ภาษาจีน  Chinese จ CH

 ภาษาญี่ปุน  Japanese ญ JA

 ภาษาบาลี  Pali บ PA

 ภาษาฝรั่งเศส  French ฝ FR

 ภาษาพมา  Myanmar ต MY

 ภาษามลายู  Malay ม ML

 ภาษาเยอรมัน  German ย GE

 ภาษารัสเซีย  Russian ร RU

 ภาษาลาติน  Latin น LA

 ภาษาลาว  Loas ล LO

 ภาษาเวียดนาม  Vietnamese ต VI

 ภาษาสเปน  Spanish ป SP

 ภาษาอาหรับ  Arabic ร AB

 ภาษาอังกฤษ  English อ EN

 ภาษาฮินดู  Hindi ฮ HI

ที่มา : กลุมพัฒนาหลักสูตร สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุมพัฒนาและสงเสริมการวัดฯ โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๗

ที่   ศธ ๐๔๐๑๐/๒๒๑๑ วันที่   ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๗

เรื่อง   ขอหารือเรื่องประกาศนียบัตรฉบับภาษาอังกฤษ

เรียน  ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ตามท่ีสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายขอหารือเร่ืองการจัดทําประกาศนียบัตรฉบับ

ภาษาอังกฤษใหนักเรียนในโครงการ Education Hub ที่จบการศึกษาในแตละชวงชั้น ไวเปนหลักฐานประกอบ

การศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศ นั้น 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไดพิจารณารวมกับสํานักทดสอบทางการศึกษาแลว ขอเรียนวา
ในกรณทีีโ่รงเรยีนในโครงการ Education Hub จดัการเรยีนการสอนโดยใชหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนฐานและผสมผสาน

สวนหนึ่งตามกรอบหลักสูตรของตางประเทศ นั้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ไดกําหนดเรื่องการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบไวแลว ไดแก 

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) และแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) สําหรับ

ฉบับภาษาอังกฤษ เปนเอกสารที่ตองรองขอเปนการเฉพาะรายโดยมีวัตถุประสงคในการนําไปใชตางประเทศ

 สําหรับกรณีการจัดทําประกาศนียบัตรฉบับภาษาอังกฤษ ใหนักเรียนในโครงการ Education Hub

นั้น หากผูเรียนประสงคจะใชประกาศนียบัตรฉบับภาษาอังกฤษ สถานศึกษามีอํานาจในการจัดทําใบแปล

ประกาศนียบัตรเปนภาษาอังกฤษอยูแลว เน่ืองจากเปนผูจัดทําประกาศนียบัตรฉบับภาษาไทย ซึ่งยึดถือ

เปนหลักการและแนวปฏิบัติมาโดยตลอดวาหนวยงานใดหรือสถานศึกษาใดเปนผูออกประกาศนียบัตรฉบับ

ภาษาไทย หนวยงานน้ันและสถานศึกษาน้ันจะตองเปนผูแปลประกาศนียบัตรน้ันดวย (ดังเอกสาร

ที่ ศธ ๐๖๐๘/๗๒๙ ที่แนบ) ทั้งนี้ ไดแนบตัวอยางใบแปลประกาศนียบัตรมาพรอมหนังสือฉบับนี้ดวยแลว

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 (นางสาวไพรวัลย พิทักษสาลี)

 ผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา

 รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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ตัวอยาง

ชื่อสถานศึกษา
ตนสังกัด

---------------------
TRANSLATION

MINISTRY OF EDUCATION
Hereby certifi es that

ชื่อนักเรียน

BORN ON : วัน เดือน ป เกิด

 Has completed the Basic Education Course (Lower Secondary Education)

 on ...วัน เดือน ป ที่จบ

 A STUDENT OF : ชื่อโรงเรียน

  สถานที่ตั้งโรงเรียน

 (ไมตองเซ็นชื่อ) (ไมตองเซ็นชื่อ)
 (Sgd.) พิมพชื่อประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Sgd.) พิมพชื่อผูอํานวยการตามใบประกาศนียบัตร
 President of the Basic Education School Committee Director

  (OFFICIAL SEAL)

 Certifi ed correct translation

 ลายเซ็นของผูอํานวยการโรงเรียนคนปจจุบัน

 Director
 ……./………/……..

 Date
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ตัวอยาง

ชื่อสถานศึกษา
ตนสังกัด

---------------------
TRANSLATION

MINISTRY OF EDUCATION
Hereby certifi es that

ชื่อนักเรียน

BORN ON : วัน เดือน ป เกิด

 Has completed the Basic Education Course (Upper Secondary Education)

 on ...วัน เดือน ป ที่จบ

 A STUDENT OF : ชื่อโรงเรียน

  สถานที่ตั้งโรงเรียน

 (ไมตองเซ็นชื่อ) (ไมตองเซ็นชื่อ)
 (Sgd.) พิมพชื่อประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Sgd.) พิมพชื่อผูอํานวยการตามใบประกาศนียบัตร
 President of the Basic Education School Committee Director
  (OFFICIAL SEAL)

 Certifi ed correct translation

 ลายเซ็นของผูอํานวยการโรงเรียนคนปจจุบัน
 Director

 ……./………/……..

 Date
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บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวก. โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๗๗๕ 

 โทรสาร ๐-๒๒๘๘-๕๗๗๒

ที่  ศธ ๐๔๐๑๐/๓๔๔ วันที่   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐

เรื่อง ขอหารือการนําผลการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ของนักเรียน นักศึกษาที่สอบได บันทึกลง

 ในหลักฐานการศึกษา

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 ตามที่ สป.ศธ. ไดมีบันทึกขอหารือ เรื่อง การนําผลการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ของนักเรียน 

นักศึกษา ที่สอบไดบันทึกลงในหลักฐานการศึกษา ซึ่งทาง สป.ศธ. พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อเปนการนํานโยบาย

ดานคุณธรรมนําความรูผานกระบวนการเรียนการสอนสูสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม จึงขอให สพฐ. พิจารณา

ความเปนไปไดในการบันทึกผลการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ของนักเรียนลงในหลักฐานการศึกษา ตามขอ

เสนอแนะของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพื่อแจงผลการพิจารณาใหสํานักงานปลัดกระ

ทรวงศึกษาธิการทราบ เพื่อประมวลเปนแนวปฏิบัติและแจงใหกรมการศาสนาทราบตอไป นั้น

 สพฐ. พจิารณาแลวเหน็ดวยกบัการนําผลการสอบธรรมศกึษาช้ันตร ีโท เอก ของนกัเรยีนลงในหลกัฐาน

การศกึษา เพ่ือเปนการนาํนโยบายดานคุณธรรมนาํความรูผานกระบวนการเรียนการสอนสูสถานศกึษาอยางเปน

รูปธรรม ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถดําเนินการไดโดยบันทึกผลการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ของนักเรียน

ลงในเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ไวในชองหมายเหตุซึ่งเปนชองสําหรับกรอกรายการตาง ๆ เชน 

ไดเรียนและสอบธรรมศึกษาช้ันตรี หรือโท หรือเอก และผูเรียนจะตองแสดงหลักฐานหรือใบประกาศนียบัตร

ธรรมศึกษาชั้นตรี หรือโท หรือเอก ยื่นตอสถานศึกษา เพื่อเปนหลักฐานยืนยันวาไดผานการเรียนการสอบ

ธรรมศึกษาแลวและขอใหบันทึกผลการสอบธรรมศึกษา ลงในหลักฐานการศึกษาระเบียนแสดงผลการเรียน 

(ปพ.๑) ในชองหมายเหตุดวย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

      (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)

      เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การจําหนายนักเรียน

ภาคผนวก ข
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242 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

การจําหนายนักเรียนการจําหนายนักเรียน
 การจําหนายนักเรียน หมายถึง การดําเนินการใหนักเรียนพนสภาพการเปนนักเรียนจากสถานศึกษา

ที่เรียนอยู

 สาเหตุที่จะจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนได มีอยู ๕ สาเหตุ คือ

 ๑. นักเรียนยายสถานศึกษา

 ๒. นักเรียนถึงแกกรรม

 ๓. นักเรียนหยุดเรียนติดตอกันเปนเวลานาน ไมมีตัวตนของผูปกครอง และนักเรียนอยูในพื้นที่และ

ไมแจงยายที่อยู

 ๔. นักเรียนอายุพนเกณฑการศึกษาภาคบังคับ

 ๕. นักเรียนเรียนจบการศึกษา กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

  ๕.๑ กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ สําหรับสถานศึกษาท่ีไมไดรับอนุญาตให

เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน

  ๕.๒ กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

 การจําหนายนักเรียน แตละสาเหตุมแีนวปฏิบัติ ดังนี้

 กรณีนักเรียนยายสถานศึกษา

 ๑. สถานศึกษา ขออนุญาตจําหนายนักเรียนที่ขอยายไปเขาเรียนในสถานศึกษาอื่นตอสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ (แบบ บค.๒๑)

 ๒. สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือหนวยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบังคบั 

ที่กํากับ ดูแลสถานศึกษาที่นักเรียนยายออก แจงผลการพิจารณาอนุญาตจําหนายนักเรียนใหสถานศึกษาทราบ 

(แบบ บค.๒๘)
  ๒.๑ อนุญาต กรณีไดรับรายงานจากสถานศึกษาท่ีนักเรียนยายเขา (กรณียายภายในเขตพื้นท่ี

การศกึษาหรือภายในสงักัดเดยีวกนั) หรือไดรบัแจงจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา องคกรปกครองสวนทองถิน่

หรือหนวยงานท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ (กรณียายตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือตางสังกัด) วานักเรียนท่ีขอยาย
ไดเขาเรียนแลว

  ๒.๒ ไมอนญุาต กรณีไดรบัรายงานจากสถานศึกษาท่ีนกัเรยีนยายเขา (กรณียายภายในเขตพ้ืนที่

การศกึษาหรือภายในสงักัดเดยีวกนั) หรือไดรบัแจงจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา องคกรปกครองสวนทองถิน่

หรือหนวยงานท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ (กรณียายตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือตางสังกัด) วานักเรียนท่ีขอยาย

ไมไดไปเขาเรียน
ที่มา : แนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ หนา ๒๑-๒๓, ๘๓-๘๕, ๙๖-๑๐๒
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243แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ๓. สถานศึกษา จําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนกรณีไดรับอนุญาต

 ๔. สถานศึกษาที่นักเรียนยายออกติดตามเด็กเขาเรียน กรณีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ไมอนุญาตใหจําหนายนักเรียนเน่ืองจากไมไป

เขาเรียนตามที่ขอยาย หากไมสามารถติดตามนักเรียนมาเขาเรียนได ใหดําเนินการขออนุญาตจําหนายนักเรียน

ออกจากทะเบียนนักเรียน ดวยเหตุนักเรียนไมมีตัวตนอยูในพื้นที่

 กรณีนักเรียนถึงแกกรรม

 ๑. สถานศึกษาขอสาํเนาใบมรณบตัรของนกัเรยีนทีถ่งึแกกรรมจากผูปกครอง โดยตรวจสอบกบัสาํเนา

เอกสารฉบับจริงกอนดําเนินการ

 ๒. สถานศึกษาขออนุญาตจําหนายนักเรียนที่ถึงแกกรรมตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แลวแตกรณี (แบบ บค.๒๑)

 ๓. สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี พจิารณาอนุญาตจําหนาย

นักเรียน และแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษาทราบ (แบบ บค.๒๘)

 ๔. สถานศึกษาจําหนายนักเรียนที่ถึงแกกรรมออกจากทะเบียนนักเรียนของผูปกครองและนักเรียน

 กรณีนักเรียนหยุดเรียนติดตอกันเปนเวลานาน และไมมีตัวตนของผูปกครองและนักเรียนอยูใน

พื้นที่ และไมแจงยายที่อยู

 ๑. สถานศึกษาขอหนงัสอืรบัรองการไมมตีวัตนของผูปกครอง และนกัเรียนจากผูใหญบาน หรอืกาํนนั 

หรือจากอําเภอ/กิ่งอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ แลวแตกรณี 

(แบบ บค.๒๗)

 ๒. สถานศกึษาขออนญุาตจําหนายนักเรยีนท่ีหยุดเรยีนเปนเวลานาน ผูปกครองและนกัเรียนไมมตีวัตน

ในพืน้ท่ีตอสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรอืหนวยงานอืน่ท่ีจดัการศกึษาภาคบงัคบั 

แลวแตกรณี (แบบ บค.๒๑)

 ๓. สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือหนวยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบังคบั 
แลวแตกรณี พิจารณาอนุญาตจําหนายนักเรียน และแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษาทราบ (แบบ บค.๒๘)

 ๔. สถานศึกษาจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน

 กรณีนักเรียนอายุพนเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
 เมื่อนักเรียนมีอายุพนเกณฑการศึกษภาคบังคับและผูปกครองไมประสงคจะใหนักเรียนเรียนอยูใน

สถานศึกษาตอไป ใหสถานศึกษาพิจารณาจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน แลวรายงานสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ แลวแตกรณีทราบ 

(แบบ บค.๒๙)
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244 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 กรณีนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา

 ๑. กรณนีกัเรยีนทีเ่รียนจบช้ันประถมศกึษาปที ่๖ ในสถานศกึษาทีไ่มไดรบัอนญุาตใหเปดสอนระดบั

มัธยมศึกษาตอนตน เม่ือสถานศึกษาไดอนุมัติตัดสินผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนจบช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

แลว ใหแจงรายชื่อนักเรียนดังกลาวไปยังสถานศึกษาที่เปดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ในเขตบริการเพื่อเรียน

ตอแลวจึงดําเนินการ

  ๑.๑ จําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน

  ๑.๒ รายงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัด

การศึกษาภาคบังคับ แลวแตกรณีทราบ (แบบ บค.๒๙)

 ๒. กรณีนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

  เม่ือสถานศึกษาไดรบัอนมุตัติดัสินผลการเรียนทีเ่รียนจบชัน้มัธยมศึกษาปที ่๓ แลว ใหดาํเนนิการ

  ๒.๑ จําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน

  ๒.๒ รายงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัด

การศึกษาภาคบังคับ แลวแตกรณีทราบ (แบบ บค.๒๙)
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245แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

แบบ บค.๒๑

แบบหนังสือขออนุญาตจําหนายนักเรียน

ที่.....................(๑)............................... .........................(๒)..................................

  วันที่.......(๓).....เดือน...........(๔)...........พ.ศ. ......(๕).......

เร่ือง ขออนุญาตจําหนายนักเรียน

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น/ผูบริหารหนวยงาน

 ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

สิ่งที่สงมาดวย ๑. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจําหนายนักเรียน จํานวน............(๖)...........ชุด

 ๒. .........................................(๗)................................. จํานวน............(๖)...........ชุด

 ดวย.................................................(๘).....................................................มีความประสงคขออนุญาต

จําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนดวยสาเหตุตาง ๆ ดังนี้

 ๑. นักเรียนขอยายสถานศึกษา จํานวน...............................(๙).........................

 ๒. นักเรียนถึงแกกรรม จํานวน...............................(๙).........................

 ๓. นักเรียนไมมีตัวตนอยูในพื้นที่ จํานวน...............................(๙).........................

 รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่สงมาพรอมหนังสือนี้

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

 ขอแสดงความนับถือ
  (ลงชื่อ)......................(๑๐)..............................

          (....................(๑๑)..............................)

 ตําแหนง...................(๑๒)..............................
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246 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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247แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คําอธิบายการกรอกแบบ บค.๒๑

 แบบ บค.๒๑ มีไวสําหรับใหสถานศึกษาขออนุญาตจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนตอ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แลวแตกรณี 

เมื่อนักเรียนขอยายโรงเรียน และ/หรือถึงแกกรรม และ/หรือไมมีตัวตนของผูปกครองและนักเรียนอยูในพื้นที่ 

และไมแจงขอยายที่อยู

 ชอง ๑ เลขที่หนังสือ

 ชอง ๒ ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา

 ชอง ๓-๕ วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือ

 ชอง ๖ จํานวนชุดของเอกสาร

 ชอง ๗ ระบุเอกสารหลักฐานที่ขออนุญาตจําหนายนักเรียน เชน สําเนาใบมรณบัตร หนังสือ

  รับรองการไมมีตัวตนของผูปกครองและนักเรียนอยูในพื้นที่

 ชอง ๘ ชื่อสถานศึกษา

 ชอง ๙ จํานวนนักเรียนที่ขออนุญาตจําหนายแตละกรณี

 ชอง ๑๐-๑๒ ชื่อและตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาที่ขอจําหนาย

คําอธิบายการกรอกแบบ บค.๒๑/๑
 ชอง ๑-๔ ชื่อและที่ตั้งของโรงเรียนที่ขออนุญาตจําหนายนักเรียน

 ชอง ๕ เหตุผลที่ขอจําหนาย ไดแก นักเรียนยายสถานศึกษา หรือนักเรียนถึงแกกรรมหรือ

  นักเรียนไมมีตัวตนอยูในพื้นที่

 ชอง ๖ ลําดับที่

 ชอง ๗-๙ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปเกิด และเลขประจําตัวประชาชนของนักเรียนที่ขอจําหนาย

 ชอง ๑๐-๑๒ ชื่อ-สกุล บิดา-มารดา และผูปกครองของนักเรียนตามลําดับ ถาบิดา-มารดาเปน
  ผูปกครอง ใหขีด (-) ในชอง ๑๒

 ชอง ๑๓ ชั้นที่นักเรียนกําลังเรียนอยู

 ชอง ๑๔ ชื่อสถานศึกษา อําเภอ จังหวัดท่ีนักเรียนยายไปอยู ใชเฉพาะกรณีนักเรียนยาย

  สถานศึกษา กรณีขออนุญาตจําหนาย เหตุนักเรียนถึงแกกรรม หรือกรณีนักเรียน

  ไมมีตัวตนอยูในพื้นที่ ใหขีด (-) ในชอง ๑๔

 ชอง ๑๕-๑๗ ชื่อและตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
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248 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

แบบ บค.๒๗

หนังสือรับรองการไมมีตัวตน

 เขียนที่........................(๑)........................

 วันที่.......(๒).....เดือน.............(๓).........พ.ศ. ......(๔).......

 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...............................................(๕)....................................................

อยูบานเลขที่.................(๖)..................หมูที่........(๗).........แขวง/ตําบล...........(๘).............เขต/อําเภอ/กิ่งอําเภอ

..............................(๙)......................จงัหวดั.....................(๑๐).......................ขอรับรองวา เดก็ชาย/เดก็หญิงิ/นาย/

นางสาว................................(๑๑).......................เกิดวันที่..............(๑๒).............เดือน.................(๑๓)................

พ.ศ. ........(๑๔).........เลขประจาํตัวประชาชน.......................(๑๕)..............................เปนบุตร/อยูในความปกครอง

ของ..............................(๑๖)...................อาศัยอยูบานเลขที่........................(๑๗)...............หมูที่........(๑๘)..........

แขวง/ตําบล...............(๑๙)................เขต/อําเภอ/....................(๒๐)...............จังหวัด...........(๒๑)................

ซึ่งปจจุบันไมมีตัวตนผูปกครองและนักเรียนอยูในทองท่ี เนื่องจากไดอพยพไปอยูที่อื่น โดยไมไดแจง

การยายออกจากทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔)

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงชื่อ)......................(๒๒)..............................

 (....................(๒๓)..............................)

 ตําแหนง...................(๒๔)..............................
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249แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คําอธิบายการกรอกแบบ บค.๒๗

 ชอง ๑ สถานที่ออกหนังสือ

 ชอง ๒-๔ วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือ

 ชอง ๕ ชื่อผูรับรอง

 ชอง ๖-๑๐ ที่อยูผูรับรอง

 ชอง ๑๑-๑๕  ชื่อ วัน เดือน ปเกิด และเลขประจําตัวประชาชนของนักเรียนที่ไมมีตัวตนอยูในพื้นที่

 ชอ ๑๖ ชื่อผูปกครองของนักเรียนที่ไมมีตวัตน

 ชอง ๑๗-๒๑ ที่อยูของนักเรียนตามทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔)

 ชอง ๒๒-๒๔ ชือ่และตาํแหนงของผูรบัรอง ซึง่ไดแก กาํนนั หรอืผูใหญบาน หรอืเจาพนักงานปกครอง

  อื่น ๆ
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250 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

แบบ บค.๒๘

หนังสือการจําหนายนักเรียน

ที่.....................(๑)............................... .........................(๒)..................................

 วันที่.......(๓).....เดือน...........(๔)...........พ.ศ. ......(๕).......

เร่ือง การจําหนายนักเรียน

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน.............................................................(๖)............................................................

อางถึง หนังสือ..................................(๗)..................................ที่..................................(๘).................................

 ลงวันท่ี..................................(๙).............................................................................................................

 ตามหนงัสอืทีอ่างถงึ...............................................(๑๐)....................................................ไดขออนุญาต

จําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน รวมท้ังส้ิน......................................(๑๑).......................................คน

แยกแตละสาเหตุ ดังนี้

 ๑. นักเรียนขอยายสถานศึกษา จํานวน...............................(๑๒).........................คน

 ๒. นักเรียนถึงแกกรรม จํานวน...............................(๑๒).........................คน

 ๓. นักเรียนไมมีตัวตนอยูในพื้นที่ จํานวน...............................(๑๒).........................คน

 ...............................................................................(๑๓)......................................................................

พจิารณาแลวอนญุาตใหจาํหนายนกัเรยีนหมายเลข..............................(๑๔)................................ได สวนนกัเรียน

หมายเลข..............................(๑๕)..............................นั้น ไมอนุญาตใหจําหนาย เนื่องจาก.............(๑๖).............

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

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

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

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป

 ขอแสดงความนับถือ
 (ลงชื่อ)......................(๑๗)..............................

         (....................(๑๘)..............................)

 ตําแหนง...................(๑๙)..............................
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251แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คําอธิบายการกรอกแบบ บค.๒๘

 แบบ บค. ๒๘ มไีวสาํหรับใหสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงาน

ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แลวแตกรณี แจงผลการพิจารณาอนุญาตจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน

ตอโรงเรียนที่ขออนุญาต

 ชอง ๑ เลขที่หนังสือ

 ชอง ๒, ๑๓ ชื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัด

  การศึกษาภาคบังคับ แลวแตกรณี

 ชอง ๓-๕ วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือ

 ชอง ๖, ๗, ๑๐ ชื่อสถานศึกษาที่ขออนุญาตจําหนายนักเรียน

 ชอง ๘-๙ เลขที่และวัน เดือน ป ที่ออกหนังสือขออนุญาตจําหนายนักเรียนของสถานศึกษา

 ชอง ๑๑ จํานวนนักเรียนที่ขอจําหนายทั้งหมด

 ชอง ๑๒ จํานวนนักเรียนที่ขอจําหนายแตละกรณี

 ชอง ๑๔ ลําดับที่นักเรียนตามบัญชีรายชื่อที่อนุญาตใหจําหนาย

 ชอง ๑๕ ลําดับที่นักเรียนตามบัญชีรายชื่อที่ไมอนุญาตใหจําหนาย

 ชอง ๑๖ เหตุผลที่ไมอนุญาตใหจําหนาย

 ชอง ๑๗-๑๙ ชือ่และตําแหนงผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

  หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แลวแตกรณี
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252 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

แบบ บค.๒๙

หนังสือรายงานการจําหนายนักเรียน

ที่.....................(๑)............................... .........................(๒)..................................

 วันที่.......(๓).....เดือน...........(๔)...........พ.ศ. ......(๕).......

เร่ือง รายงานการจําหนายนักเรียน

เรียน ..........................................................................(๖).................................................................................

สิ่งที่สงมาดวย  บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จําหนาย จํานวน.............................(๗).............................ชุด

 ดวย..........................................(๘)............................................ไดจําหนายนักเรียนออกจาก

ทะเบียนนักเรียน จํานวน.......................(๙)........................ราย แยกแตละสาเหตุ ดังนี้

แยกแตละสาเหตุ ดังนี้

 ๑. อายุพนเกณฑการศึกษาภาคบังคับ จํานวน...............................(๑๐).........................คน

 ๒. เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน...............................(๑๐).........................คน

 ๓. เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จํานวน...............................(๑๐).........................คน

 รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จําหนายที่สงมาพรอมหนังสือนี้

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงชื่อ)......................(๑๑)..............................

         (....................(๑๒)..............................)
 ผูอํานวยการโรงเรียน...................(๑๓).......................

หมายเหต ุ กรณีนกัเรียนจบชัน้ประถมศกึษาปที ่๖ จะจําหนายออกจากทะเบยีนนักเรียนไดเฉพาะสถานศกึษา

 ที่ไมไดจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
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253แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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254 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คําอธิบายการกรอกแบบ บค.๒๙

 แบบ บค. ๒๙ มีไวสําหรับใหสถานศึกษารายงานการจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แลวแตกรณี

ไดทราบ

 ชอง ๑ เลขที่หนังสือ

 ชอง ๒ ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา

 ชอง ๓-๕ วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือ

 ชอง ๖ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น

  หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

 ชอง ๗ จํานวนบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จําหนาย

 ชอง ๘ ชื่อสถานศึกษาที่จําหนายนักเรียน

 ชอง ๙ จํานวนนักเรียนที่จําหนายทั้งหมด

 ชอง ๑๐ จํานวนนักเรียนที่จําหนายแยกแตละสาเหตุ

 ชอง ๑๑-๑๓ ชื่อและตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา

คําอธิบายการกรอกแบบ บค.๒๙/๑

 ชอง ๑-๔ ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา

 ชอง ๕ ลําดับที่ี

 ชอง ๖-๘ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปเกิด และเลขประจําตัวประชาชนของนักเรียนที่จําหนาย

  ออกจากทะเบียนนักเรียน
 ชอง ๙ ชั้นที่นักเรียนกําลังเรียนอยู กรณีที่นักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

  ในสถานศึกษาที่ไมเปดสอนชั้นมัธยมศึกษา ใหขีด (-) ในชอง ๙

 ชอง ๑๐ เหตุผลที่จําหนายนักเรียนที่ม ีชื่อ-สกุล ตามชอง ๖ ซึ่งไดแก

  - มีอายุพนเกณฑการศึกษาภาคบังคับ

  - เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ในโรงเรียนที่ไมเปดสอนชั้นมัธยมศึกษา

 ชอง ๑๑-๑๓ ชื่อและตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา

 สวนกรณีอื่น ๆ ซึ่งไดแก นักเรียนหยุดเรียนติดตอกันเปนเวลานานและไมมีตัวตนอยูในพื้นที่ นักเรียน
ถึงแกกรรม นักเรียนที่ยายสถานศึกษาและไดไปเขาเรียนในสถานศึกษาที่ขอยายไปแลวนั้น สถานศึกษาไม

ตองรายงาน เพราะสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูพิจารณาอนุญาตให

จําหนายนักเรียน
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255แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คณะผู้จัดทําคณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
 ๑. นายกมล รอดคลาย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๒. นางบุญชู ชลัษเฐียร อดีตที่ปรึกษาดานมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๓. นางสาววีณา อัครธรรม อดีตที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู สพฐ.
 ๔. นางสาวไพวัลย พิทักษสาลี  ผูอํานวยการสํานักวิชาการมาตรฐานการศึกษา
 ๕. นางศุจีภรณ อูทองทรัพย อดีตหัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู

ผูรับผิดชอบ

 ๑. นายธัญญา เรืองแกว ผูอํานวยการกลุมพัฒนาและสงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู
     สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
 ๒. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สพฐ.  
 ๓. นางสาวโชติมา หนูพริก นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพฐ.
 ๔. นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย นักวิชาการศึกษาชํานาญการสพฐ. 
 ๕. นายประชา ออนรักษา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพฐ. 
 ๖. นางณัฐา เพชรธนู นักวิชาการศึกษาชํานาญการสพฐ.  

คณะทํางานยกรางเอกสาร “แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู” 
ระหวางวันที่ ๙-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

 ๑. นางบุญชู ชลัษเฐียร ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเครื่องมือวัดผล  วิทยากร
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๒. รศ.ดร.สมสรรญก วงษอยูนอย สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยากร
 ๓. นางพจนา ทรัพยสมาน ศึกษานิเทศก สพท.นครสวรรค เขต ๑
 ๔. นายวิฑูรย ชั่งโต ศึกษานิเทศก สพท.สมุทรปราการ เขต ๒
 ๕. นางนิตยา กนิษฐ ศึกษานิเทศก สพท.นครราชสีมา เขต ๕
 ๖. นางสาวนวลจิต ถิรพัฒนพันธ ศึกษานิเทศก สพท.พังงา
 ๗. นายคณิต ยวงสุวรรณ ศึกษานิเทศก สพท.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
 ๘. นางธีรนุช รอดแกว ศึกษานิเทศก สพท.นครนายก
 ๙. นางวนิดา ปาณีนิจ ศึกษานิเทศก สพท.รอยเอ็ด เขต ๑
 ๑๐. นางสาวจิราพร อัครสมพงศ ศึกษานิเทศก สพท.สตูล
 ๑๑. นางจีรญา สุวรรณกาศ ศึกษานิเทศก สพท.ขอนแกน เขต ๑
 ๑๒. นางนวภา วงษจินดา ศึกษานิเทศก สพท.เลย เขต ๑
 ๑๓. นางวาณีพร ตันวิไลย ศึกษานิเทศก สพท.กรุงเทพมหานคร เขต ๑
 ๑๔. นางสาวจิตรา พิณโอภาส ศึกษานิเทศก สพท.กรุงเทพมหานคร เขต ๒
 ๑๕. นายวิเชียร ปรารมภ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเนินมะปราง สพท.พิษณุโลก เขต ๒
 ๑๖. นายวรทัศน บุญโคตร ผูอํานวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม สพท.เชียงใหม เขต ๔
 ๑๗. นางอัจฉรา มนูศิลป โรงเรียนกัลยาณวัตร สพท.ขอนแกน เขต ๑
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256 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ๑๘. นายเกรียงศักดิ์ รักสงบ รองผูอํานวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพท.ลพบุรี เขต ๒
 ๑๙. นายถวิล จันทรา รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพท.สงขลา เขต ๑
 ๒๐. นายสุริยา ชิณณะพงศ รองผูอํานวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ สพท.นครปฐม เขต ๑
 ๒๑. นางหทัยรัตน เขียวเอี่ยม รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 ๒๒. นายประสิทธิ์ บรรณศิลป ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร
 ๒๓. นางสาวรัตนา มุยเรืองศรี ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร
 ๒๔. นายภูเบศร จูละยานนท ผูอํานวยการสวนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาทองถิ่น
 ๒๕. นางพุทธิยา พื้นพรม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการศึกษา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
 ๒๖. นางอธิภัทร สายนาค สํานักยุทธศาสตรการศกึษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
 ๒๗. นางสาววิไลลักษณ คัมภิรานนท สํานักยุทธศาสตรการศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
 ๒๘. นางสาวปุณรส เชยสุขจิตต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ๒๙. นางวิไล ธนวิวัฒน สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
 ๓๐. นางเขมวดี คัมภิรานนท สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
 ๓๑. ผศ.อนันทศิลป รุจิเรข หัวหนาศูนยการวัดและประเมินผล โรงเรยีนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ๓๒. นางกัลยาณี อุตกฤษณ สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
 ๓๓. นายชวลิต โพธิ์นคร สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
 ๓๔. นางศุจีภรณ อูทองทรัพย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๓๕. วาที่รอยตรี อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุงเรือง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๓๖. นายธํารงศักดิ์ ธํารงเลิศฤทธิ์ สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๓๗. นางสาวกิ่งกาญจน สิรสุคนธ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๓๘. นายธัญญา เรืองแกว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๓๙. นายสหชาติ เหล็กชาย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๔๐. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๔๑. นายประชา ออนรักษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๔๒. นางสาวกัญญาวีร โลหะสวัสดิ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๔๓. นางสาวบุญกัณฐพันธ วัลยมาลี สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๔๔. นางสาวนภสร ดาบทอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

คณะทํางานบรรณาธิการกิจเอกสาร “แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู” 
ระหวางวันที่ ๑๓-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

 ๑. นางบุญชู ชลัษเฐียร ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเครื่องมือวัดผล  วิทยากร
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๒. รศ.ดร.สมสรร วงษอยูนอย สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยากร
 ๓. รศ.พิศเพลิน เขียวหวาน ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยากร
 ๔. นางนิตยา กนิษฐ ศึกษานิเทศก สพท.นครราชสมีา เขต ๕
 ๕. นางสาวนวลจิต ถิรพัฒนพันธ ศึกษานิเทศก สพท.พังงา
 ๖. นายคณิต ยวงสุวรรณ ศึกษานิเทศก สพท.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
 ๗. นางธีรนุช รอดแกว ศึกษานิเทศก สพท.นครนายก
 ๘. นางวนิดา ปาณีนิจ ศึกษานิเทศก สพท.รอยเอ็ด เขต ๑
 ๙. นางจีรญา สุวรรณกาศ ศึกษานิเทศก สพท.ขอนแกน เขต ๑
 ๑๐. นางนวภา วงษอินตา ศึกษานิเทศก สพท.เลย เขต ๑
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257แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ๑๑. นางสาวจิตรา พิณโอภาส ศึกษานิเทศก สพท.กรุงเทพมหานคร เขต ๒
 ๑๒. นางสาวมณนิภา ชุติบุตร ศึกษานิเทศก สพท.กรุงเทพมหานคร เขต ๓
 ๑๓. นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก สพท.ตรัง เขต ๑
 ๑๔. นางสาวอุษา วีระสัย ศึกษานิเทศก สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
 ๑๕. นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ ศึกษานิเทศก สพท.อุทัยธานี เขต ๑
 ๑๖. นางพรรณพร วรรณลักษณ ศึกษานิเทศก สพท.อางทอง
 ๑๗. นายวิรัตน ชื่นเอี่ยม ศึกษานิเทศก สพท.กาญจนบุรี เขต ๑
 ๑๘. นางสาวนิภา สุขพิทักษ ศึกษานิเทศก สพท.กาญจนบุรี เขต ๒
 ๑๙. นายวิฑูรย ชั่งโต ศึกษานิเทศก สพท.สมุทรปราการ เขต ๒ 
 ๒๐. นายวีรพัฒน กุดแถลง นักวิชาการศึกษา สํานักการศึกษาเมืองพัทยา
 ๒๑. นายวิรัตน บรรจง ศึกษานิเทศก สพท.มุกดาหาร
 ๒๒. นางสายสวาท รัตนกรรดิ ศึกษานิเทศก สพท.พิจิตร เขต ๑
 ๒๓. นายชัยณรงค ธรรมครูปทม ศึกษานิเทศก สพท.หนองคาย เขต ๑ 
 ๒๔. นายณรงค คงกิจ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสระเกศ สพท.กรุงเทพมหานคร เขต ๑
 ๒๕. นายวิเชยีร ปรารมภ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเนินมะปราง สพท.พิษณุโลก เขต ๒
 ๒๖. นายกมล สุมาลา ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหมสามัคคี สพท.พิษณุโลก เขต ๒
 ๒๗. นายวรทัศน บุญโคตร ผูอํานวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม สพท.เชียงใหม เขต ๔
 ๒๘. นายประพัฒน จําปาไทย ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกระตายเตน สพท.กาญจนบุรี เขต ๒
 ๒๙. นายประสิทธิ์ บรรณศิลป ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ
 ๓๐. นางสาวรัตนา มุยเรืองศรี ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร
 ๓๑. นางพุทธิยา พื้นพรม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการศึกษา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
 ๓๒. นางอัจฉรา มนูศิลป รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร สพท.ขอนแกน เขต ๑
 ๓๓. นายเกรียงศักดิ์ รักสงบ รองผูอํานวยการโรงเรียนชัยบาดาลวทิยา สพท.ลพบุรี เขต ๒
 ๓๔. นายถวิล จันทรา รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพท.สงขลา เขต ๑
 ๓๕. นางหทัยรัตน เขียวเอี่ยม รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 ๓๖. นายยวน ชางใหญ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพท.ลพบุรี เขต ๒
 ๓๗. นางอธิภัทร สายนาค สํานักยุทธศาสตรการศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
 ๓๘. ผศ.อนันทศิลป รุจิเรข หัวหนาศูนยการวัดและประเมินผล โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ๓๙. นางกัลยาณี อุตกฤษณ สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
 ๔๐. นางศุจีภรณ อูทองทรัพย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๔๑. วาที่รอยตรี อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุงเรือง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๔๒. นางสาวกิ่งกาญจน สิรสคุนธ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
 ๔๓. นางวิจิตรา การกลาง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๔๔. นายธัญญา เรืองแกว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๔๕. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๔๖. นายประชา ออนรักษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๔๗. นางสาวกัญญาวีร โลหะสวัสดิ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๔๘. นางสาวบุญกัณฐพันธ วัลยมาลี สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๔๙. นางสาวนภสร ดาบทอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
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258 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คณะทํางานบรรณาธิการกิจเอกสาร “แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู” 
ระหวางวันที่ ๔-๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

 ๑. นางบุญชู ชลัษเฐียร ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเครื่องมือวัดผล  วิทยากร
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ๒. รศ.พิศเพลิน เขียวหวาน ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยากร
 ๓. นางนิตยา กนิษฐ ศึกษานิเทศก สพท.นครราชสีมา เขต ๕
 ๔. นางสาวนวลจิต ถิรพัฒนพันธ ศึกษานิเทศก สพท.พังงา
 ๕. นายคณิต ยวงสุวรรณ ศึกษานิเทศก สพท.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
 ๖. นางวนิดา ปาณีนิจ ศึกษานิเทศก สพท.รอยเอ็ด เขต ๑
 ๗. นางสาวจิราพร อัครสมพงศ ศึกษานิเทศก สพท.สตูล
 ๘. นางจีรญา สุวรรณกาศ ศึกษานิเทศก สพท.ขอนแกน เขต ๑
 ๙. นางนวภา วงษอินตา ศึกษานิเทศก สพท.เลย เขต ๑
 ๑๐. นางสาวจิตรา พิณโอภาส ศึกษานิเทศก สพท.กรุงเทพมหานคร เขต ๒
 ๑๑. นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก สพท.ตรัง เขต ๑
 ๑๒. นางสาวเพ็ญพรรณ กรึงไกร ศึกษานิเทศก สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
 ๑๓. นางพรรณพร วรรณลักษณ ศึกษานิเทศก สพท.อางทอง
 ๑๔. นายวิรัตน ชื่นเอี่ยม ศึกษานิเทศก สพท.กาญจนบุรี เขต ๑
 ๑๕. นางจิรวรรณ นาคพัฒน ศึกษานิเทศก สพท.กาญจนบุรี เขต ๒
 ๑๖. นายวิฑูรย ชั่งโต ศึกษานิเทศก สพท.สมุทรปราการ เขต ๒ 
 ๑๗. นายวิรัตน บรรจง ศึกษานิเทศก สพท.มุกดาหาร
 ๑๘. นางสายสวาท รัตนกรรดิ ศึกษานิเทศก สพท.พิจิตร เขต ๑
 ๑๙. นายชัยณรงค ธรรมครูปทม ศึกษานิเทศก สพท.หนองคาย เขต ๑ 
 ๒๐. นายวิชุกร มาลาวิทยา ศึกษานิเทศก สพท.สุรินทร เขต ๑
 ๒๑. นางสาวเพชรัษฎ แกวสุวรรณ ศึกษานิเทศก สพท.สระแกว เขต ๒
 ๒๒. นายวีรพัฒน กุดแถลง นักวิชาการศึกษา สํานักการศึกษาเมืองพัทยา
 ๒๓. นายวิเชียร ปรารมภ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเนินมะปราง สพท.พิษณุโลก เขต ๒
 ๒๔. นายกมล สุมาลา ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหมสามัคคี สพท.พิษณุโลก เขต ๒
 ๒๕. นายวรทัศน บุญโคตร ผูอํานวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม สพท.เชียงใหม เขต ๔
 ๒๖. นายประพัฒน จําปาไทย ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกระตายเตน สพท.กาญจนบุรี เขต ๒
 ๒๗. นายประสิทธิ์ บรรณศิลป ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ
 ๒๘. นางสาวรัตนา มุยเรืองศรี ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร
 ๒๙. นางพุทธิยา พื้นพรม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการศึกษา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
 ๓๐. นางอัจฉรา มนูศิลป รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร สพท.ขอนแกน เขต ๑
 ๓๑. นายถวิล จันทรา รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพท.สงขลา เขต ๑
 ๓๒. นายสุริยา ชิณณะพงศ รองผูอํานวยการโรงเรียนราชินบีูรณะ สพท.นครปฐม เขต ๑
 ๓๓. นางหทัยรัตน เขียวเอี่ยม รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 ๓๔. นายยวน ชางใหญ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพท.ลพบุรี เขต ๒
 ๓๕. นางอธิภัทร สายนาค สํานักยุทธศาสตรการศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
 ๓๖. นางสาวเขมวดี คัมภิรานนท สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
 ๓๗. ผศ.อนันทศิลป รุจิเรข หัวหนาศูนยการวัดและประเมินผล โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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259แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ๓๘. นางกัลยาณี อุตกฤษฏ สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
 ๓๙. นางศุจีภรณ อูทองทรัพย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
 ๔๐. วาที่รอยตรี อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุงเรือง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
 ๔๑. นายธํารงศักดิ์ ธํารงเลิศฤทธิ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
 ๔๒. นางสาวกิ่งกาญจน สิรสุคนธ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
 ๔๓. นางวิจิตรา การกลาง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
 ๔๔. นายธัญญา เรืองแกว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
 ๔๕. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
 ๔๖. นายประชา ออนรักษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
 ๔๗. นางสาวกัญญาวีร โลหะสวัสดิ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
 ๔๘. นางสาวบุญกัณฐพันธ วัลยมาลี สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
 ๔๙. นางสาวนภสร ดาบทอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

คณะทํางานทบทวน ปรับปรุงเอกสาร “แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู” 
ระหวางวันที่ ๘-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลมบีช โฮเต็ล แอนด รีสอรท พัทยา จ.ชลบุรี

 ๑. นางบุญชู ชลัษเฐียร ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเครื่องมือวัดผล  วิทยากร
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๒. รศ.ดร.สมสรรญก วงษอยูนอย สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยากร
 ๓. ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จ.ราชบุรี วิทยากร
 ๔. นางสาวศุภลักษณ คูหาทอง ศึกษานิเทศก สพท.อุดรธานี เขต ๑
 ๕. นางนิตยา กนิษฐ ศึกษานิเทศก สพท.นครราชสีมา เขต ๕
 ๖. นายวิรัตน บรรจง ศึกษานิเทศก สพท.มุกดาหาร
 ๗. นางสายสวาท รัตนกรรดิ ศึกษานิเทศก สพท.พิจิตร เขต ๑
 ๘. นายชัยณรงค ธรรมครูปทม ศึกษานิเทศก สพท.หนองคาย เขต ๑ 
 ๙. นายดํารัส สีหะวีรชาติ ศกึษานิเทศก สพท.ภูเก็ต
 ๑๐. นายดุสิต หังเสวก ศึกษานิเทศก สพท.นครปฐม เขต ๑
 ๑๑. นางรวงทอง ถาพันธ ศึกษานิเทศก สพท.เพชรบูรณ เขต ๒
 ๑๒. นางสาววราภรณ วงศใหญ ศึกษานิเทศก สพท.พะเยา เขต ๒
 ๑๓. นายสมนึก ดาดี ศึกษานิเทศก สพท.เชียงราย เขต ๔
 ๑๔. นางศิริพร สุวรรณศรี ศึกษานเิทศก สพท.ระยอง เขต ๑
 ๑๕. นายเจริญ พรประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก สพท.ตราด
 ๑๖. นายสุชิน นามจันทรลักษณ ศึกษานิเทศก สพท.เชียงใหม เขต ๔
 ๑๗. นางแพรวพรรณ จันทรอัมพร ศึกษานิเทศก สพท.อุดรธานี เขต ๔
 ๑๘. นางชุลีพร สุระโชติ ศึกษานิเทศก สพท.ลพบุรี เขต ๒
 ๑๙. นายบุญธรรม ทั่งทอง ศึกษานิเทศก สพท.ชัยนาท
 ๒๐. นายสมหวัง คันธรส ขาราชการบํานาญ สพท.เชียงใหม เขต ๑
 ๒๑. นายพูลศักดิ์ พงษพิพัฒนวัฒนา หัวหนาฝายวิชาการ สํานักการศึกษาเมืองพัทยา
 ๒๒. นายวีรพัฒน กุดแถลง นักวิชาการศึกษา สํานักการศึกษาเมืองพัทยา
 ๒๓. นายวิเชียร ปรารมภ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
 ๒๔. นายประสิทธิ์ บรรณศิลป ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ
 ๒๕. นางสาวรัตนา มุยเรืองศรี ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร
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260 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ๒๖. นางอัจฉรา มนูศิลป รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมือง จ.ขอนแกน 
 ๒๗. นายถวิล จันทรา รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 
 ๒๘. นายสันติ สุขทรัพย รองผูอํานวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 ๒๙. ผศ.อนันทศิลป รุจิเรข หัวหนาศูนยการวัดและประเมินผล โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ๓๐. วาที่รอยตรี ชาตรี ไชยโยธา โรงเรียนบานเมืองจันทร อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ
 ๓๑. นางอัมพวัน อวมแจง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ
 ๓๒. นางนิตยา คงทอง โรงเรียนบานหวยหาง อ.บานนาเดิม จ.สุราษฎรธานี
 ๓๓. นางสาวอัมพร วิชัยศรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
 ๓๔. นางสาวกนกวรรณ อุนใจ โรงเรียนสันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม
 ๓๕. นางเสาวภา บุญชู โรงเรียนทุงสง อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช
 ๓๖. นายสดุดี วีระพจนานันท โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานชุมแสง) อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค
 ๓๗. นางกวีกานต ทรัพยเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม) อ.เมือง จ.ตรัง
 ๓๘. นางสาวสุรภี หนูเรียงสาย โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา อ.เมือง จ.ระยอง
 ๓๙. นางพวงเพ็ญ เปลงปลั่ง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมือง จ.ชัยนาท
 ๔๐. นายยงยุทธ อุทธิยา โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม อ.ทาวังผา จ.นาน
 ๔๑. นายพิเชษฐ จันทรผอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ
 ๔๒. นางพรทิพย เพิ่มคํา โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย อ.หาดใหญ จ.สงขลา
 ๔๓. นางศรณี คุปติปทมกุล โรงเรียนวัดลาดปลาดุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 ๔๔. นางพรพิมล บุญโคตร โรงเรียนดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
 ๔๕. นางสาวอุทัยวรรณ สายพัฒนะ โรงเรยีนธรรมศาสตรคลองหลวงพิทยาคม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ๔๖. นายไตรรงค เจนการ ขาราชการบํานาญ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 ๔๗. นางประไพ ปาสาณพันธุ ขาราชการบํานาญ สํานักทดสอบทางการศึกษา
 ๔๘. นางกัลยาณี อุตกฤษฏ สํานักทดสอบทางการศึกษา
 ๔๙. นางนงคนิต สดคมขํา สํานักทดสอบทางการศึกษา
 ๕๐. วาที่รอยตรี อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุงเรือง  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
 ๕๑. นางศุจีภรณ อูทองทรัพย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
 ๕๒. นางสาวกิ่งกาญจน สิรสุคนธ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
 ๕๓. นายธัญญา เรืองแกว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 ๕๔. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 ๕๕. นายประชา ออนรักษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
 ๕๖. นางสาวกัญญาวีร โลหะสวัสดิ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
 ๕๗. นางสาวนภสร ดาบทอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
 ๕๘. นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะทํางานทบทวน ปรับปรุงเอกสาร “แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู” 
ระหวางวันที่ ๒๒-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท ๕ กรุงเทพมหานคร

 ๑. นางบุญชู ชลัษเฐียร ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเครื่องมือวัดผล  วิทยากร
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ๒. รศ.ดร.สมสรร วงษอยูนอย สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยากร
 ๓. นางสาววดาภรณ พูลผลอํานวย ศึกษานิเทศก สพท.นครราชสีมา เขต ๔
 ๔. นางสาวศุภลักษณ คูหาทอง ศึกษานิเทศก สพท.อุดรธานี เขต ๑
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261แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ๕. นางนิตยา กนิษฐ ศึกษานิเทศก สพท.นครราชสีมา เขต ๕
 ๖. นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก สพท.ตรัง เขต ๑
 ๗. นายฉัตรชัย วายุวรรธนะ ศึกษานิเทศก สพท.กาญจนบุรี เขต ๑
 ๘. นายวิรัตน บรรจง ศึกษานิเทศก สพท.มุกดาหาร
 ๙. นางสายสวาท รัตนกรรดิ ศึกษานิเทศก สพท.พิจิตร เขต ๑
 ๑๐. นายชัยณรงค ธรรมครูปทม ศึกษานิเทศก สพท.หนองคาย เขต ๑ 
 ๑๑. นางธีรนุช รอดแกว ศึกษานิเทศก สพท.นครนายก
 ๑๒. นางสาวอุษา วีระสัย ศึกษานิเทศก สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
 ๑๓. นางสาวนวลจิต ถิรพัฒนพันธ ศึกษานิเทศก สพท.พังงา
 ๑๔. นายดํารัส สีหะวีรชาติ ศึกษานิเทศก สพท.ภูเก็ต
 ๑๕. นายดุสิต หังเสวก ศึกษานิเทศก สพท.นครปฐม เขต ๑
 ๑๖. นางสาวนิภา สุขพิทักษ ศึกษานิเทศก สพท.กาญจนบุรี เขต ๒
 ๑๗. นายบุญธรรม ทั่งทอง ศึกษานิเทศก สพท.ชัยนาท
 ๑๘. นางสาววราภรณ วงศใหญ ศึกษานิเทศก สพท.พะเยา เขต ๒
 ๑๙. นายฉรัต ไทยอุทิศ ศึกษานิเทศก สพท.ชลบุร ีเขต ๑
 ๒๐. นายเจริญ พรประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก สพท.ตราด
 ๒๑. นางนิรมล โพธะ ศึกษานิเทศก สพท.สมุทรปราการ เขต ๒
 ๒๒. นายสุชิน นามจันทรลักษณ ศึกษานิเทศก สพท.เชียงใหม เขต ๔
 ๒๓. นางแพรวพรรณ จันทรอัมพร ศึกษานิเทศก สพท.อุดรธานี เขต ๔
 ๒๔. นางรัชนีวรรณ ศรีเอี่ยม ศึกษานิเทศก สพท.ลพบุรี เขต ๒
 ๒๕. นางสาวเพชรัษฏ แกวสุวรรณ ศึกษานิเทศก สพท.สระแกว เขต ๒
 ๒๖. นางสมบูรณ ทยาพัชร ศึกษานิเทศก สพท.นครปฐม เขต ๒
 ๒๗. นางจิรวรรณ นาคพัฒน ศึกษานิเทศก สพท.กาญจนบุรี เขต ๒
 ๒๘. นางอธิภัทร สายนาค สํานักยุทธศาสตรการศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
 ๒๙. นายพูลศักดิ์ พงษพิพัฒนวัฒนา หัวหนาฝายวิชาการ สํานักการศึกษาเมืองพัทยา
 ๓๐. นายวีรพัฒน กุดแถลง นักวิชาการศึกษา สํานักการศึกษาเมืองพัทยา
 ๓๑. นายวิเชียร ปรารมภ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
 ๓๒. นายวิโรจน คํานึงคุณากร ผูอํานวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย อ.ธารโต จ.ยะลา
 ๓๓. นายวิชิต พลบํารุง ผูอํานวยการโรงเรียนนํ้าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน
 ๓๔. นายประสิทธิ์ บรรณศิลป ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ
 ๓๕. นางสาวรัตนา มุยเรืองศรี ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) อ.เมือง จ.นครปฐม
 ๓๖. นางอัจฉรา มนูศิลป รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมือง จ.ขอนแกน 
 ๓๗. นายเกรียงศักดิ์ รักสงบ รองผูอํานวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
 ๓๘. นายยวน ชางใหญ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 ๓๙. นายอัมพร ชมเด็จ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 ๔๐. วาที่รอยตรี ชาตรี ไชยโยธา โรงเรียนบานเมืองจันทร อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ
 ๔๑. นางสุภรณ ตั้งตระกูล โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อ.เมือง จ.นนทบุรี
 ๔๒. ผศ.อนันทศิลป รุจิเรข หัวหนาศูนยการวัดและประเมินผล โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ๔๓. ผศ.อารมณ อุตภาพ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 ๔๔. นางกัลยาณี อุตกฤษฏ สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
 ๔๕. นายวิศิษฐศักดิ์ แสงพรหมศรี สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
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262 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ๔๖. นายธํารงศักดิ์ ธํารงเลิศฤทธิ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๔๗. นางศุจีภรณ อูทองทรัพย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
 ๔๘. นางสาวกิ่งกาญจน สิรสุคนธ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
 ๔๙. นายธัญญา เรืองแกว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๕๐. นายสหชาติ เหล็กชาย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
 ๕๑. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
 ๕๒. นายประชา ออนรักษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
 ๕๓. นางสาวสุภาวดี ตรีรัตน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
 ๕๔. นางสาวกัญญาวีร โลหะสวัสดิ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
 ๕๕. นางสาวบุญกัณฐพันธ วัลยมาลี สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

บรรณาธิการกิจ ในการจัดพิมพครั้งที่ ๓

 ๑. นายธัญญา เรืองแกว ผูอํานวยการกลุมพัฒนาและสงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 ๒. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
 ๓. นายประชา ออนรักษา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  

บรรณาธิการกิจ ในการจัดพิมพครั้งที่ ๔

 ๑. นายธัญญา เรืองแกว ผูอํานวยการกลุมพัฒนาและสงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 ๒. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

แ
น
ว
ป
ฏ
ิบ
ัต
ิก
า
ร
ว
ัด
แ
ล
ะ
ป
ร
ะ
เม

ิน
ผ
ล
ก
า
ร
เร

ีย
น
ร
ู 
ต
า
ม
ห
ล
ัก
ส
ูต
ร
แ
ก
น
ก
ล
า
ง
ก
า
ร
ศ
ึก
ษ
า
ข
ั้น
พ
ื้น
ฐ
า
น
 
 

พุ
ท
ธ
ศั
ก
ร
า
ช
 
๒
๕
๕
๑


