๑

ระเบียบโรงเรียนบ้านกกดู่
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่โรงเรียนบ้านกกดู่ ได้ประกาศใช้หลักสูตรตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ ๒๙๓ / ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่องให้ ใช้หลั กสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงเป็นการสมควรที่กาหนดระเบียบโรงเรียนบ้านกกดู่ ว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับคาสั่งดังกล่าว
ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงาน
วิชาการขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมขั้นพื้นฐาน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนบ้านกกดู่ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรโรงเรียนบ้านกกดู่ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๕ ให้ผู้บริหารรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๖ การประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการต่อไปนี้
๖.๑ การวัดและการประเมินผลการเรียน มีจุดมุง่ หมาย เพือ่ พัฒนานักเรียนและตัดสินผลการเรียน
๖.๒ การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กาหนดในหลักสูตร และจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนานักเรียน
๖.๓ การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ต้ อ ง
ดาเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลนักเรียนได้อย่างรอบด้านทั้งด้านพุทธิ
พิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติวิชา และระดับชั้นของนักเรียน โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรมและเชื่อถือได้
๖.๔ การประเมิ น นั ก เรี ย นพิ จ ารณาจากพั ฒ นาการของนั กเรียน ความประพฤติ การสั งเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม ผลงานของนักเรียน การทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนรู้ ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา

๒

๖.๕ เปิ ดโอกาสให้ นั กเรียนและผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน
ข้อ ๗ ต้องดาเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน คือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนานักเรียน
ข้อ ๘ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เป็นการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิดที่กาหนดอยู่ในตัวชี้วัดในหลักสูตร ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยดาเนินการดังนี้
๘.๑) ครูแจ้งตัวชี้วัด วิธีการประเมินผลการเรียน เกณฑ์การผ่านตัวชี้วัด และเกณฑ์ขั้นต่าของการ
ผ่านรายวิชาก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๘.๒) จัดให้มีการประเมินผลก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานและความรอบรู้ในเรื่องที่
จะเรียน
๘.๓) จัดให้มีการประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อศึกษาผลการเรียน เพื่อจัดสอนซ่อมเสริม และนา
คะแนนจากการวัดผล ไปรวมกับการวัดผลปลายปี/ปลายภาค
ข้อ ๙ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียน ให้ครูประจาวิชา ดาเนินการ
วัดผลตามเกณฑ์ที่กาหนด
ข้อ ๑๐ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้ครูครูดาเนินการวัดผลไปพร้อมกับ
การประเมินผลระดับชั้นเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
ข้อ ๑๑ การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้ประเมินเป็นรายภาค โดย เป็นผู้กาหนดแนว
ทางการประเมิน ผู้รับผิดชอบกิจกรรมดาเนินการประเมินผลตามตังชี้วัด
ข้อ ๑๒ การเทียบโอนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑๒.๑ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้จากได้ในกรณีต่างๆได้แก่ การย้าย
การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การละทิ้งการศึกษาและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษา
จากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ
๑๒.๒ ให้สามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการเรียนรู้อื่นๆเช่น สถาน
ประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว
๑๒.๓ การเทียบโอนผลการเรียนให้ดาเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรก
ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่อง ในที่รัฐเทียบโอนอย่างน้อยหนึ่งภาคเรียน โดยที่รับ
การเทียบโอนควรกาหนดรายวิชา จานวนหน่วยกิจที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๓ การพิจารณาการเทียบโอนสามารถดาเนินการได้ดังนี้
๑๓.๑ พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้ ความสามารถของนักเรียน
ในด้านต่างๆ
๑๓.๒ พิจารณาความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติการจริง การทดสอบการสัมภาษณ์ เป็นต้น

๑๓.๓ พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติการจริง ๓.๔ ในกรณีมีเหตุผลจาเป็นระหว่าง
เรียน นักเรียนสามารถแจ้งความจานงขอไปศึกษารายวิชาใน/สถานประกอบการอื่นๆ แล้วนามาเทียบโอนได้ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ

๓

ข้อ ๑๔ การเทียบโอนผลการเรียนให้ดาเนินการรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจานวนไม่
น้อยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๕ คน การเทียบโอนให้ดาเนินดังนี้
๑๔.๑ กรณี ผู้ ขอเทีย บโอนมีผ ลการเรียนมาจากหลั กสู ตรอื่น ให้ นารายวิช าหรือหน่ว ยกิตที่ มี
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
๑๔.๒ กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน(ถ้า
มี) โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและให้ระดับผลการเรียนให้สอกดคล้องกับหลักสูตรที่รับโอน
๑๔.๓ กรณี การเทีย บโอนที่นักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ ยนต่างประเทศ ให้ ดาเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการละแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน
ทั้ งนี้ วิธี การเที ย บโอนผลการเรีย นให้ เป็ น ไปตามประกาศของกระทรวงศึก ษาธิก ารและแนวปฏิ บั ติ ที่
เกี่ยวข้องบทเฉพาะกาล(ถ้ามี)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงชื่อ)
(นายสุธน สุพรมอินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกดู่

๔

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน
โรงเรียนบ้านกกดู่ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
๑. การตัดสินผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดหลักเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียน เพื่อตัดสินผลการเรียนของนักเรียน ดังนี้
๑) นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๒) นักเรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
๓) นักเรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
๔) นั กเรี ยนต้ องได้ รั บการประเมิ น และมี ผ ลการประเมิ น ผ่ านตามเกณฑ์ ที่ กาหนดในการอ่ าน คิ ด
วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนานักเรียน โดยมีผลการประเมินระดับผ่านข้นไป
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บังเกิดผลนักเรียนต้องได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอในความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
ที่กาหนดในตัวชี้วัด โดยมีเวลาเรียนที่เพียงพอต่อการพัฒนาด้วย โดยปกติในระดับประถมศึกษาครูจะมีเวลาอยู่กับ
นักเรียนตลอดปีการศึกษาประมาณ ๒๐๐ วัน จึงควรบริหารจัดการเวลาที่ได้รับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน และตระหนักว่าเวลาเรียนเป็นทรัพยากรที่ใช้หมดไปในแต่ละวัน มากกว่าเป็นเพียง
องค์ประกอบหนึ่งของการบริหารหลักสูตร การกาหนดให้ นักเรียนมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนตลอดปีการศึกษา จึงเป็นการมุ่งหวังให้ ครูมีเวลาในการพัฒนานักเรียน และเติมเต็มศักยภาพของนักเรียน
และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ครูต้องตรวจสอบความรู้ความสามารถที่แสดงพัฒนาการของ
นักเรียนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งต้องสร้างให้ นักเรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนด้วยการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองอย่างสม่าเสมอเช่นกัน ตัวชี้วัด ซึ่งมีความสาคัญในการนามาใช้ออกแบบหน่วย
การเรียนรู้นั้นยังเป็นแนวทางสาหรับ ครูและนักเรียนใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้หรือยัง
การประเมินในชั้นเรียนซึ่งต้องอาศัยทั้งการประเมินผลย่อยเพื่อการพัฒนาและการประเมินผลรวมเพื่อสรุปการเรียนรู้
จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยครูกาหนดเกณฑ์ที่ยอมรับได้ใน
การผ่านตัวชี้วัดทุกตัวให้เหมาะสมกับบริบทของกล่าวคือ ให้ท้าทายการเรียนรู้ไม่ยากหรือง่ายเกินไป เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการประเมินว่าสิ่งที่ นักเรียนรู้ เข้าใจ ทาได้นั้น เป็นที่น่าพอใจ บรรลุตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หากยังไม่
บรรลุจะต้องหาวิธีการช่วยเหลือ เพื่อให้ นักเรียนได้รับการพัฒนาสูงสุด การกาหนดเกณฑ์นี้ ครูสามารถให้นักเรียน
ร่วมกาหนดด้วยได้ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและสร้างแรงจูงใจในการเรียน การประเมินเพื่อการพัฒนา
ส่วนมากเป็นการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ เช่น สังเกต หรือซักถาม หรือการทดสอบย่อยในการประเมินเพื่อ
การพัฒ นานี้ ควรให้ นักเรียนได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ นักเรียนแต่ละคนอาจใช้เวลาเรียนและ
วิธีการเรียนที่แตกต่างกัน ฉะนั้น ครูควรนาข้อมูลที่ ได้มาใช้ปรับวิธีการสอนเพื่อให้ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ อันจะนาไปสู่การบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ในท้ายที่สุดอย่างมีคุณภาพการประเมินเพื่อการพัฒนาจึงไม่

๕

จาเป็ น ต้องตัดสิ น ให้ คะแนนเสมอไป การตัดสิน ให้ คะแนนหรือให้ เป็น ระดับ คุณ ภาพควรดาเนิ นการโดยใช้การ
ประเมินสรุปผลรวมเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้และจบรายวิชา
การตัดสิ น ผลการเรีย น ตัดสิน เป็น รายวิช า โดยใช้ผ ลการประเมิน ระหว่างปีและปลายปีตาม
สัดส่วนที่กาหนด ทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินให้ผลการเรียนตามแนวทางการให้ระดับผลการเรียนตามที่กาหนด
และนักเรียนต้องผ่านทุกรายวิชาพื้นฐาน
๒. การให้ระดับผลการเรียน
การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา โรงเรียนบ้านกกดู่ได้กาหนดให้ระดับผลการเรียนหรือ
ระดับคุณภาพการปฏิบัติของนักเรียนเป็นระบบตัวเลข ๘ ระดับ
การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน โดยกาหนดเกณฑ์การตัดสิน
ผ่านแต่ละวิชาที่ร้อยละ ๕๐ จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรียนที่ผ่านเป็นระบบตัวเลข ตามที่กาหนด ตารางข้างใต้
แสดงการตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้ระบบตัวเลข แสดงระดับผลการเรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระ เป็น ๘ ระดับ ดังนี้

ระดับผลการเรียน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
ต่ากว่าเกณฑ์

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
๘๐ – ๑๐๐
๗๕ – ๗๙
๗๐ – ๗๔
๖๕ – ๖๙
๖๐ – ๖๔
๕๕ – ๕๙
๕๐ – ๕๔
๐ – ๔๙

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ผลการประเมิน
เป็นผ่านและไม่ผ่าน กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน
๑) การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้ผลการประเมินเป็น ผ่าน และ ไม่ผ่าน
กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน

๖

ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา
กาหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และมีความหมายของแต่ละระดับดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ
ดี
ผ่าน

ที่

หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
หมายถึง มีผ ลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ

ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนหรือถ้ามี
ผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ
๒) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผลการประเมินเป็น ผ่าน และ ไม่ผ่าน
กรณีที่
ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน
ในการสรุ ป ผลการประเมิ น คุณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์รวมทุก คุณ ลั กษณะเพื่ อ การเลื่ อนชั้ น และจบ
การศึกษา โรงเรียนบ้านกกดู่ กาหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เพื่อประโยชน์สุ ขของตนเองและสั งคม โดยพิจารณาจากผลการประเมิ น
ระดับดีเยี่ยม จานวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ากว่าระดับดี
ดี

หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นการยอมรับ
ของสังคม โดยพิจารณาจาก
(๑) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ – ๔ คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
(๒) ได้ ผ ลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ยี่ ย ม จ านวน ๔ คุ ณ ลั ก ษณ ะ และ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน หรือ
(๓) ได้ ผ ลการประเมิ น ระดั บ ดี จ านวน ๕ – ๘ คุ ณ ลั ก ษณ ะ และ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน

๗

ผ่าน

หมายถึง นั กเรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ โรงเรียนบ้านกกดู่
กาหนดโดยพิจารณาจาก
(๑) ได้ ผ ลการประเมิน ระดั บ ผ่ าน จานวน ๕ – ๘ คุณ ลั กษณะ และไม่ มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน หรือ
(๒) ได้ ผ ลการประเมิ น ระดั บ ดี จ านวน ๔ คุ ณ ลั ก ษณะ และไม่ มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน

ไม่ผ่ าน

หมายถึง นั กเรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนที่ กาหนด โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่านตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ

การประเมิน กิจกรรมพัฒ นานักเรียน จะต้องพิ จารณาทั้งเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของนักเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนบ้านกกดู่ได้กาหนด และให้ผลการ
ประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนานักเรียน มี ๓ ลักษณะ คือ
๑) กิจกรรมแนะแนว
๒) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย
(๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญประโยชน์ โดยนักเรียนเลือกอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ๑ กิจกรรม
(๒) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรมอีก ๑ กิจกรรม
๓) กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้
“ผ” หมายถึง นักเรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
“มผ” หมายถึง นั กเรี ย นมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒ นานักเรียน ปฏิ บัติ กิจกรรมและมีผ ลงานไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ทโี่ รงเรียนบ้านกกดู่ได้กาหนด
ในกรณี ที่ นั กเรีย นได้ ผ ลการเรียน “มผ” ต้ องจัด ซ่อ มเสริม ให้ นั ก เรียนท ากิจ กรรมในส่ ว นที่
นักเรียนไม่ได้เข้าร่วมหรื อไม่ได้ทาจนครบถ้ว น แล้ วจึงเปลี่ ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้ ต้อง
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนบ้านกกดู่

๘

๓. การเลื่อนชั้น
เมื่อสิ้นปีการศึกษา นักเรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๑) นักเรียนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๒) นักเรียนมีผลการประเมินผ่านทุกรายวิชาพื้นฐาน
๓) นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และกิจกรรมพัฒนานักเรียน ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทั้งนี้ ถ้านักเรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนา
เสริมได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้

และสอนซ่อม

อนึ่ง ในกรณีที่นักเรียนมีหลักฐานการเรียนรู้ที่แสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ อาจให้โอกาสนักเรียน
เลื่ อนชั้ น กลางปี การศึ กษา โดยแต่ งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้ ว ย ฝ่ ายวิช าการของและผู้ แ ทนของเขตพื้ น ที่
การศึกษาหรือต้นสังกัด ประเมินนักเรียนและตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขทั้ง ๓ ประการ ต่อไปนี้
๑) มีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีที่กาลังศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี
เยี่ยม
๒) มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น
๓) ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของชั้ นปีที่เรียนปัจจุบัน และความรู้
ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่จะเลื่อนขึ้น
การอนุมัติให้เลื่อนชั้นกลางปีการศึกษาไปเรียนชั้นสูงขึ้นได้ ๑ ระดับชั้นนี้ ต้องได้รับการยินยอมจาก
นักเรียนและผู้ปกครอง และต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษานั้น
สาหรับในกรณีที่พบว่ามีนักเรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่าง ๆ มีปัญหาในการเรียนรู้ ให้ดาเนินงานร่วมกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด / ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / หน่วยงานต้น
สังกัด โ รงเรียนเฉพาะความพิการ หาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา
๔. การสอนซ่อมเสริม
หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดให้ จัดสอนซ่อมเสริมเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเต็มตามศักยภาพ
การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่ นักเรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ
หรือเจตคติ / คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการ

๙

สอนตามปกติ เพื่อพัฒ นาให้ นักเรียนสามารถบรรลุ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ เป็นการให้
โอกาสแก่นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
๕. การเรียนซ้าชั้น
นักเรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจานวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้น
ที่
สูงขึ้น จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้าชั้นได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของ
นักเรียน เป็นสาคัญ
นักเรียนที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนชั้น จะต้องให้เรียนซ้าชั้น ทั้งนี้อาจใช้ดุลยพินิจให้เลื่อนชั้นได้
หากพิจารณาว่านักเรียนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ อันเนื่องจากสาเหตุจาเป็นหรือเหตุสุดวิสัย แต่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การ
เลื่อนชั้นในข้ออื่น ๆ ครบถ้วน
๒) นักเรียนมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กาหนดในแต่ละรายวิชา
แต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษานั้น และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นในข้ออื่น ๆ ครบถ้วน
๓) นักเรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม อยู่ในระดับผ่าน ก่อนที่จะให้ นักเรียนเรียนซ้าชั้น จะแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบเหตุผล
ของการเรียนซ้าชั้น
๖. เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
๑) นักเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๒) นักเรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด
๓) นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
กาหนด
๔) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด
๕) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนและมีผลการประเมินผ่าน เกณฑ์การประเมินตามที่
กาหนด
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกกดู่ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้

๑๐

๑. การตัดสินผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ เพื่อตัดสินผลการเรียนของนักเรียน ดังนี้
๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา นักเรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ

ร้อยละ

๒) นักเรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
๓) นักเรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
๔) นั กเรี ยนต้ องได้ รั บการประเมิ น และมี ผ ลการประเมิ น ผ่ านตามเกณฑ์ ที่ กาหนดในการอ่ าน คิ ด
วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนานักเรียน
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ครูต้องตรวจสอบความรู้ความสามารถที่แสดงพัฒนาการ
ของนักเรียนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งต้องสร้างให้นักเรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนด้วยการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองอย่างสม่าเสมอเช่นกัน ตัวชี้วัดซึ่งมีความสาคัญในการนามาใช้ออกแบบหน่วย
การเรียนรู้นั้น เป็นแนวทางสาหรับ ครูและนักเรียนใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้หรือยัง
การประเมินในชั้นเรียนซึ่งต้องอาศัยทั้งการประเมินผลย่อยเพื่อการพัฒนาและการประเมินผลรวมเพื่อสรุปการเรียนรู้
จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยครูกาหนดเกณฑ์ที่ยอมรับได้ใน
การผ่านตัวชี้วัดทุกตัวให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนกล่าวคือ ให้ท้าทายการเรียนรู้ ไม่ยากหรือง่ายเกินไป เพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินว่าสิ่งที่นักเรียน เข้าใจ ทาได้นั้น เป็นที่น่าพอใจ บรรลุตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หากยัง
ไม่บ รรลุ จะต้องหาวิธีการช่วยเหลือ เพื่อให้ นักเรียนได้รับการพั ฒ นาสู งสุ ด การกาหนดเกณฑ์นี้ ครูส ามารถให้
นักเรียนร่วมกาหนดด้วยได้ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและสร้างแรงจูงใจในการเรียน การประเมินเพื่อการ
พัฒนาส่วนมากเป็นการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ เช่น สังเกต หรือซักถาม หรือการทดสอบย่อย ในการ
ประเมินเพื่อการพัฒนานี้ ควรให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ นักเรียนแต่ละคนอาจใช้เวลา
เรียนและวิธีการเรียนที่แตกต่างกัน ฉะนั้ น ครูควรนาข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับวิธีการสอนเพื่อให้ นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ อันจะนาไปสู่การบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ในท้ ายที่สุดอย่างมีคุณภาพ การประเมินเพื่อการ
พัฒนาจึงไม่จาเป็นต้องตัดสินให้คะแนนเสมอไป การตัดสินให้คะแนนหรือให้เป็นระดับคุณภาพควรดาเนินการโดย
ใช้การประเมินสรุปผลรวมเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้และจบรายวิชาการตัดสินผลการเรียน ตัดสินเป็นรายวิชา โดยใช้
ผลการประเมินระหว่างภาคและปลายภาคตามสัดส่วนที่กกดู่ได้กาหนด ทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินและให้ระดับ
ผลการเรียน ทั้งนี้ นักเรียนต้องผ่านทุกรายวิชาพื้นฐาน
๒. การให้ระดับผลการเรียน
การตัด สินเพื่ อให้ระดั บผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านกกดู่ ได้
กาหนดให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ

๑๑

การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน โดยกาหนดเกณฑ์การตัดสิน
ผ่านแต่ละวิชาที่ร้อยละ ๕๐ จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรียนที่ผ่าน สาหรับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านกกดู่
ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ แนวการให้ระดับผลการเรียน ๘ ระดับ และความหมายของแต่
ละระดับดังแสดงในตาราง ดังนี้

ระดับผลการเรียน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
ต่ากว่าเกณฑ์

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
๘๐ - ๑๐๐
๗๕ - ๗๙
๗๐ - ๗๔
๖๕ - ๖๙
๖๐ - ๖๔
๕๕ - ๕๙
๕๐ - ๕๔
๐ - ๔๙

ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ ได้ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไข ของผลการเรียน
ดังนี้
“มส” หมายถึง นักเรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อย
ละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาและไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
“ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากนักเรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียน
รายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียน / ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ทา ซึ่งงาน
นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทาให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล
การประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน
๑) ในการสรุ ป ผลการประเมิ น การอ่ าน คิ ด วิ เคราะห์ และเขี ย น เพื่ อ การเลื่ อ นชั้ น และจบ
การศึกษาโรงเรียนบ้านกกดู่ กาหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพดี
เลิศอยู่เสมอ

๑๒

ดี
ผ่าน

หมายถึง

มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ

หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ

ไม่ผ่าน หมายถึง

ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนหรือถ้า
มีผลงาน
ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลาย
ประการ

๒) ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษาโรงเรียนบ้านกกดู่ กาหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และนาไปใช้ใน ชีวิตประจาวัน
เพื่อประโยชน์สุ ขของตนเองและสั งคม โดยพิจารณาจากผลการประเมิ น
ระดับดีเยี่ยม จานวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ากว่าระดับดี
ดี

หมายถึง

นักเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นการยอมรับ
ของสังคม โดยพิจารณาจาก

(๑) ได้ ผ ลการประเมิ น ระดั บ ดี เยี่ ย ม จ านวน ๑ – ๔ คุ ณ ลั ก ษณะ และไม่ มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี หรือ
(๒) ได้ ผ ลการประเมิ น ระดั บ ดี เยี่ย ม จานวน ๔ คุ ณ ลั ก ษณะ และไม่ มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน หรือ
(๓) ได้ผลการประเมินระดับดี จานวน ๕ – ๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ
ใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน
ผ่าน

หมายถึง นักเรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดโดยพิจารณาจาก
(๑) ได้ ผ ลการประเมิ น ระดั บ ผ่ า น จ านวน ๕ – ๘ คุ ณ ลั ก ษณะ และไม่ มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน หรือ
(๒) ได้ผลการประเมินระดับดี จานวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน

๑๓

ไม่ผ่าน หมายถึง

นักเรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนด โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่านตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ

การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม
และผลงานของนักเรียน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกกดู่ได้กาหนด และให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนานักเรียน มี ๓ ลักษณะ คือ
๑) กิจกรรมแนะแนว
๒) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย
(๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหารโดย
นักเรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ๑ กิจกรรม
(๒) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม
ทั้งนี้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งข้อ (๑) และ (๒)
๓) กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ โรงเรียนบ้านกกดู่ได้กาหนดให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการ
ประเมิน ดังนี้
“ผ” หมายถึง นักเรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
“มผ” หมายถึง นักเรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
๓. การเปลี่ยนผลการเรียน
๑) การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”
จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดที่นักเรียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวได้
ไม่เกิน ๒ ครั้ง ถ้านักเรียนไม่ดาเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กาหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะ
พิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรียน สาหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา
นั้น
ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของนักเรียน โดยปฏิบัติดังนี้
๑.๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ารายวิชานั้น
๑.๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้ ให้อ ยู่ในดุลยพินิจ
ของโรงเรียน
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียบแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด

๑๔

๒) การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ดาเนินการดังนี้
ให้นักเรียนดาเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อนักเรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ระดับผล
การเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ ๐ – ๔)
ถ้านักเรียนไม่ดาเนินการแก้ไข “ร” กรณีที่ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหว่างภาคเรียน
และปลายภาคให้ ครูนาข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะ
ขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน สาหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ปีการศึกษานั้น เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วให้เรียนซ้า หากผลการเรียนเป็น “๐” ให้ดาเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์
๓) การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้
๓.๑) กรณีนักเรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ให้จัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม หรือใช้เวลาว่าง หรือ
ใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทา จนมีเวลาเรียนครบตามที่กาหนดไว้สาหรับรายวิชานั้น แล้วจึงให้วัดผลปลาย
ภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑” การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระทาให้
เสร็จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น ถ้า นั กเรียนไม่มาดาเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้นี้ให้ เรียนซ้า
ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ต้องอยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน
แต่เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
๓.๑.๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ารายวิชานั้น
๓.๑.๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน จะให้เรียนซ้าหรือเปลี่ยนรายวิชา
เรียนใหม่
๓.๒.) กรณีนักเรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด ให้ดาเนินการดังนี้
๓.๒.๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ารายวิชานั้น
๓.๒.๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ต้องอยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน ให้เรียนซ้าหรือเปลี่ยนรายวิชา
เรียนใหม่
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียบแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด
การเรียนซ้ารายวิชา นักเรียนที่ได้รับการสอนซ่อ มเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้เรียนซ้ารายวิชานั้น ทั้งนี้ ต้องอยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนในการจัดให้เรียนซ้าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่เห็น
ว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น
ในกรณีภาคเรียนที่ ๒ หากนักเรียนยังมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส” ให้ดาเนินการให้เสร็จ
สิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป อาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนได้
หากใดไม่สามารถดาเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา / ต้นสังกัด เป็นผู้พิจารณา
ประสานงานให้มีการดาเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน

๑๕

๔) การเปลี่ยนผล “มผ”
กรณีทนี่ ักเรียนได้ผล “มผ” ต้องจัดซ่อมเสริมให้นักเรียนทากิจกรรมในส่วนที่นักเรียนไม่ได้เข้า
ร่วมหรือไม่ได้ทาจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้ ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาค
เรียนนั้น ๆ หากมีเหตุสุดวิสัยต้องอยู่ในดุลยพินิจของที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน
สาหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
๔. การเลื่อนชั้น
เมื่อสิ้นปีการศึกษา นักเรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๑) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒) นักเรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนานักเรียน
๓) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ากว่า ๑.๐๐
ทั้งนี้ รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะซ่อนเสริมนักเรียนให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไป
ทัง้ นี้สาหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
๕. การสอนซ่อมเสริม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดให้จัดสอนซ่อมเสริม เพื่อ
พัฒนาการเรียนของนักเรียนเต็มตามศักยภาพ
การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
กระบวนการหรือเจตคติ / คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดที่กาหนด
ไว้ เป็นการให้โอกาสแก่นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
การสอนซ่อมเสริมสามารถดาเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
๑) นักเรียนมีความรู้ / ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัดการสอน
ซ่อมเสริมปรับความรู้ / ทักษะพื้นฐาน
๒) นักเรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ / คุณลักษณะที่กาหนดไว้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหว่างเรียน
๓) นักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “๐” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว
๔) กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการ
เรียน ทั้งนี้ ต้องอยู่ในดุลยพินิจของ
๖. การเรียนซ้าชั้น
นักเรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจานวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ต้องตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้าชั้นได้ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสารถของนักเรียนเป็น
สาคัญ

๑๖

การเรียนซ้าชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ
๑) นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ากว่า ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
๒) นักเรียนมีผลการเรียน ๐ , ร , มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษานั้น
ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ลักษณะ ให้ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา หาก
เห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน หากพิจารณา
แล้วไม่ต้องเรียนซ้าชั้น ต้องอยู่ในดุลยพินิจของในการแก้ไขผลการเรียน
๗. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑) นักเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่กาหนด
๒) นักเรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
๓) นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด
๔) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีก่ าหนด
๕) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน
โรงเรียนบ้านกกดู่ได้วางแนวทางดาเนินการวัดและประเมิลผลการเรียนตามหลักสูตร ดังนี้
ต้องดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑. ต้องดาเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน ตามแนวทางและวิธีการของการ
วัดและประเมินผลแต่ละองค์ประกอบ และกาหนดเอกสารบันทึกผลการประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการวัดและ
ประเมินผล
๒. ให้ครูนาผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบบันทึกลงในเอกสารบันทึกผลการประเมินตามที่กาหนด
และนาเสนอผู้บริหาร
๓. ผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติผลการประเมิน
๔. ให้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการพัฒนาองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน ให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ
ๆ และรายงานสรุปผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค
๕. ผู้บริหารต้องกาหนดวิธีการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ ปรับปรุง พัฒนานักเรียนที่ได้ผลการเรียนซ้า
รายวิชาหรือซ้าชั้น
๖. กาหนดแนวทางในการกากับ ติดตามการบันทึกผลการประเมินในเอกสารหลักฐานการศึกษา ทั้ง
แบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และแบบที่กาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน มี
รายละเอียดดังนี้

๑๗

๑. การประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน
การประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิดที่กาหนดอยู่ในตัวชี้วัดในหลักสูตร ซึ่งจะนาไปสู่การสรุป ผลการเรียนรู้ของนักเรียนตาม
มาตรฐานการเรี ย นรู้ ต่ อ ไป ภารกิ จ ของในการด าเนิ น การประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ต ามกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ มี
รายละเอียดดังนี้
๑. กาหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี / ปลายภาค โดยให้ความสาคัญของคะแนน
ระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายปี / ปลายภาค เช่น ๖๐ : ๔๐ , ๗๐ : ๓๐ , ๘๐ : ๒๐
๒. กาหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน โดยพิจารณาความเหมาะสมตามระดับชั้นเรียน สาหรับโรงเรียน
บ้านกกดู่กาหนดให้ใช้ระบบตัวเลข ๘ ระดับทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาหรับ
มัธยมศึกษาตอนต้นกาหนดเงื่อนไขของผลการเรียนเพิ่มเติมคือ การประเมินที่ยังไม่สมบูรณ์ (ร) การมีมีสิทธิ์เข้ารับ
การสอบปลายภาค (มส) เป็นต้น
๓. กาหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริมระหว่างเรียน กรณีนักเรียนมีผลการประเมินตัวชี้วัด/มาตรฐาน
การเรียนรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
๔. กาหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริม การสอบแก้ตัว กรณีนักเรียนมีระดับผลการเรียน “๐” หรือมี
ระดับคุณภาพต่ากว่าเกณฑ์ และแนวดาเนินการกรณีนักเรียนมีผลการเรียนที่มีเงื่อนไข คือ“ร”
หรือ “มส”
๕. กาหนดแนวปฏิบัติในการอนุมัติผลการเรียน
๖. กาหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ถือเป็นความสามารถหลักที่สาคัญซึ่งจาเป็นต้องปลูกฝังและพัฒนาให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ขณะเดียวกันก็จาเป็นต้อง
ตรวจสอบว่า ความสามารถดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วหรือยัง เนื่องจากการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน นักเรียนจะได้รับการพัฒนาตามลาดับอย่างต่อเนื่อง ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือกิจกรรมต่าง ๆ กระบวนการตรวจสอบความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั้งความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ จะดาเนินการ
ไปด้วยกันในกระบวนการ
หลักการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๑. เป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนานักเรียนและประเมินเพื่อการตัดสินการเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษาระดับต่าง ๆ
๒. ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความสามารถดังกล่าวอย่างเต็ม
ตามศักยภาพและทาให้ผลการประเมินที่ได้มีความเชื่อมั่น
๓. การกาหนดภาระงานให้นักเรียนได้ปฏิบัติควรสอดคล้องกับขอบเขตและประเด็นการประเมินที่กาหนด
๔. ใช้รูปแบบ วิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

๑๘

๕. การสรุปผลการประเมินเพื่อรายงาน เน้นการรายงานคุณภาพของความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน เป็น ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน
แนวดาเนินการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
โรงเรียนบ้านกกดู่ดาเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็น
กระบวนการอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบการดาเนินงานได้ การพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ดาเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนคณะกรรมการ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน และผู้แทนนักเรียน เพื่อกาหนด
แนวทางในการพัฒนา ประเมิน ปรับปรุงแก้ไข และตัดสินผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนรายปี (ระดับประถมศึกษา) รายภาค (ระดับมัธยมศึกษา) และจบการศึกษาแต่ละระดับ
๒. ศึกษานิยามหรือความหมายของความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กาหนดขอบเขต
และตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนให้สอดคล้องกับบริบท และจุดเน้นของในแต่
ละระดับการศึกษา
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาหลักการประเมิน และพิจารณากาหนดรูปแบบ วิธีการพัฒนาและ
ประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของ
๔. กาหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนให้สอดคล้อง
กับขอบเขตและตัวชี้วัดที่กาหนดในข้อ ๒ และกาหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑ์ในการประเมินเป็น ๔ ระดับคือ ดี
เยี่ยม ดี ผ่านและไม่ผ่าน เพื่อใช้ในการตัดสินผลรายปี(ระดับประถมศึกษา) รายภาค (ระดับมัธยมศึกษา) และจบ
การศึกษาแต่ละระดับ
๕. ดาเนินการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงแก้ไขความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตาม
รูปแบบและวิธีการที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง
๖. สรุปและตัดสินผลการประเมิน บันทึกและรายงานผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนต่อผู้เกี่ยวข้อง
ความหมาย
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของนักเรียนในการอ่านจาก
หนังสือ ตาราเรียนเอกสาร และสื่อต่าง ๆ เพื่อหาและหรือเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความสุนทรีย์ และ
ประยุกต์ใช้ แล้วนาเนื้อหาสาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์นาไปสู่การแสดงความคิดเห็นการสังเคราะห์ สร้างสรรค์ การ
แก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีสานวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและลาดับขั้นตอน
ในการนาเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น
ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
ขอบเขตการประเมิน
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ให้ความเพลิดเพลิน ความรู้ ประสบการณ์ และมี
ประเด็นให้คิดและเขียนบรรยาย ถ่ายทอดประเด็นที่คิดด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่านสาระความรู้ที่นาเสนอ
อย่างสนใจ นิยาย เรื่องสั้น นิทาน นิยายปรัมปรา
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ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๑. สามารถอ่านและหาประสบการณ์จากสื่อที่หลากหลาย
๒. สามารถจับประเด็นสาคัญ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นเรื่องที่อ่าน
๓. สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ โทษ ความเหมาะสมไม่เหมาะสม
๔. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน โดยมีเหตุผลประกอบ
๕. สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ขอบเขตการประเมิน
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้
ประสบการณ์ที่เอื้อให้ผู้อ่านนาไปคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอดโดยการเขียน
เป็นความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยถ้อยคาภาษาที่ถูกต้องชัดเจน เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน
บทความ สุนทรพจน์ คาแนะนา คาเตือน
ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๑. สามารถอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศเสริมประสบการณ์จากสื่อประเภทต่าง ๆ
๒. สามารถจับประเด็นสาคัญ เปรียบเทียบ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลจากเรื่องที่อ่าน
๓. สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องราว เหตุการณ์ของเรื่องที่อ่าน
๔. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านโดยมีเหตุผลสนับสนุน
๕. สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ ความคิดเห็น คุณค่าจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ขอบเขตการประเมิน
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อคิด ความรู้เกี่ยวกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้อ่านนาไปคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปแนวคิดคุณค่าที่ได้ นาไปประยุกต์ใช้ด้วยวิจารณญาณ และ
ถ่ายทอดเป็นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือรายงานด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร
หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจน์ คาแนะนา คาเตือน แผนภูมิ ตาราง แผนที่
ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๑. สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้างความ
เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน
๒. สามารถจับประเด็นสาคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง
๓. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ลาดับความและความ
เป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน
๔. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน
๕. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว โดยการเขียนสื่อสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น
รูปแบบประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นเงื่อนไขสาคัญประการหนึ่งที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับ
การประเมินให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่านการเลื่อนชั้น และผ่านการศึกษาแต่ละระดับ
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การศึกษา ถือเป็นมาตรการสาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะช่วยนักเรียนทุกคน
ให้ได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โรงเรียนบ้านกกดู่เลือกรูปแบบการประเมิน
ไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของ โดยเลือกรูปแบบ
การบูรณาการตัวชี้วัดของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ร่วมกับการประเมินผลกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สารวจตรวจสอบว่าตัวชี้วัดของการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนมีอยู่ในหน่วย
การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาใดบ้าง หากยังไม่มีหรือมีเล็กน้อย ให้นาเข้าไปบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้หรือ
แผนการเรียนรู้ของรายวิชานั้นเมื่อนาหน่วยการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่เป็นผลงานในรายวิชานั้น นับเป็นผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนด้วย หากมี
การวางแผนกาหนดหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในแต่ละปี(ระดับประถมศึกษา) แต่ละภาคเรียน (ระดับ
มัธยมศึกษา) ให้มีการกระจายตัวชี้วัดลงทุกรายวิชา ในสัดส่วนที่เพียงพอและมีผลงานปรากฏชัดเจน เป็นตัวแทน
ความสามารถในการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนได้ตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนดแล้วนาผลการประเมินทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ไปสรุปในภาพรวมเป็นผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายปี/รายภาค โดยอาศัย
ค่าสถิติที่เหมาะสม เช่น ฐานนิยม (Mode) หรือ ค่าเฉลี่ย (Mean)
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนเพื่อเลื่อนชั้น และจบการศึกษา
แต่ละระดับการศึกษา ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และกาหนด การ
ตัดสินผลการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นใช้ผลการประเมินปลายปี ส่วนการตัดสินการจบระดับการศึกษา ใช้ผลการ
ประเมินปลายปีสุดท้ายของระดับการศึกษา
การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนกาหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนเป็น ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน
ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ
ดี
หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ที่
มีข้อบกพร่องบางประการ
ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถ้า
มีผลงานผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลาย
ประการ
นาผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่งนายทะเบียนวัดผลเพื่อประกาศให้นักเรียนและ
รายงานผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์
ในกรณีทนี่ ักเรียนมีผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับไม่ผ่าน ครูและคณะกรรมการ
ประเมินควรเร่งดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในตัวชี้วัดที่มีจุดบกพร่อง
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สมควรได้รับการแก้ไขในระยะเวลาพอสมควรที่นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ และสร้างผลงานที่สะท้อนความสามารถใน
ตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขได้อย่างแท้จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น มอบหมายงานให้นักเรียนได้อ่าน ได้คิด
วิเคราะห์จากเรื่องที่อ่าน และสามารถสื่อสารสาระสาคัญจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วนา
ผลงานไปเทียบกับแนวการให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสินที่กาหนดตั้งแต่ระดับดีเยี่ยม ดี ผ่าน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน ซึ่งกาหนดสิ่งที่
นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ซึ่งจะประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อนักเรียนได้รับการพัฒนาไปแล้ว นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ ตลอดจน
คุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว จะนาไปสู่การมีสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการอีกด้วย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรกาหนดนั้นต้องได้รับการ
ปลูกฝังและพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนานักเรียนในลักษณะต่าง ๆ จนตกผลึกเป็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวนักเรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกต
พฤติกรรม ซึ่งใช้เวลาในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเพื่อนามาประเมินและตัดสิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่สังคมต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในด้านคุณธรรม
จริยธรรมค่านิยม จิตสานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนด ซึ่งมีอยู่ ๘ คุณลักษณะ ได้แก่ รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
แนวดาเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนบ้านกกดู่จะบรรลุผลได้นั้น ต้องอาศัยการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ครูที่ปรึกษา
ผู้ปกครองและชุมชน
ที่ต้องมุ่งขัดเกลา บ่มเพาะ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์สามารถกระทาได้โดยนาพฤติกรรมบ่งชี้ หรือพฤติกรรมที่แสดงออกของคุณลักษณะแต่ละด้านที่วิเคราะห์ไว้
บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในกิจกรรมพัฒนานักเรียนโครงการพิเศษต่าง
ๆ ทีไ่ ด้จัดทาขึ้น เช่น โครงการวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ โครงการลดภาวะโลกร้อน วันรักษ์สิ่งแวดล้อม แห่เทียนพรรษา
ตามรอยคนดี หรือกิจกรรมที่องค์กรในท้องถิ่นจัดขึ้น รวมทั้งสอดแทรกในกิจวัตรประจาวันของ เช่นการเข้าแถวซื้อ
อาหารกลางวัน เป็นต้น
ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น จัดให้มีการประเมินเป็นระยะ ๆ โดยประเมินผลเป็นราย
สัปดาห์ รายเดือน รายภาค หรือรายปี เพื่อให้มีการสั่งสมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันและสรุปประเมินผลเมื่อจบปีสุดท้ายของแต่ละระดับการศึกษา
ดาเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเป็นระบบชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
ดังนี้
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ เพื่อดาเนินการดังนี้
๑.๑ กาหนดแนวทางในการพัฒนา แนวทางการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขปรับพฤติกรรม
๑.๒ พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี(ระดับประถมศึกษา) รายภาค
(ระดับมัธยมศึกษา) และการจบการศึกษาแต่ละระดับ
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๑.๓ จัดระบบการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับพฤติกรรมด้วยวิธีการที่เหมาะสม และส่งต่อข้อมูลของ
นักเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒) พิจารณานิยามหรือความหมายของแต่ละคุณลักษณะ พร้อมทั้งกาหนดตัวชี้วัด หรือพฤติกรรมบ่งชี้หรือ
พฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละคุณลักษณะ
๓) กาหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้น
ของ กาหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑ์ในการประเมินตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑กาหนดไว้ ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน กาหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔) แจ้งให้ ครูที่ปรึกษา ครูประจาชั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ประเมินและส่งผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายทะเบียนวัดผล
กรณีที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้คณะกรรมการทีร่ ับผิดชอบ
ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาและประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด
๕) ฝ่ายทะเบียนและวัดผลประมวลผลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กาหนด สรุปผลการประเมิน และ
บันทึกข้อมูลลงใน ปพ.๑ แล้วส่งครูที่ปรึกษาหรือครูประจาชั้น
๖) ครูที่ปรึกษาหรือครูประจาชั้นแจ้งผลการประเมินต่อนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง๗) คณะกรรมการฯ นา
ข้อมูลต่าง ๆ มาพิจารณาวางแผนงานต่อไป
แนวทางการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แนวทางการพัฒนาและประเมิน โรงเรียนบ้านกกดู่ได้เลือก รูปแบบ
ครูประจาชั้นหรือครูประจาวิชาพัฒนาและประเมิน หรือร่วมพัฒนาและประเมิน
การออกแบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เมื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เครื่องมือที่จะใช้ในการวัดและประเมิน และวิธีการ
หาคุณภาพของเครื่องมือแล้ว คณะครูโรงเรียนบ้านกกดู่ได้ออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในชั้นเรียน ดังนี้
๑. กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์/ตัวชี้วัด/พฤติกรรมบ่งชี้ที่จะประเมิน
๒. วิเคราะห์พฤติกรรมสาคัญจากพฤติกรรมบ่งชี้ที่จะประเมิน
๓. เลือกใช้วิธีการ เครื่องมือให้เหมาะสมกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะประเมิน
๔. กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)
การสร้างเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนบ้านกกดู่ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้อย่างชัดเจน
เหมาะสม เพราะเกณฑ์การประเมินเป็นแนวทางในการให้คะแนนที่ประกอบด้วยเกณฑ์ด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ประเมินค่า
ผลการประพฤติปฏิบัติของนักเรียน เกณฑ์เหล่านี้คือสิ่งสาคัญที่นักเรียนควรประพฤติจนกลายเป็นลักษณะนิสัย
เกณฑ์การประเมินมี ๒ ลักษณะ คือ
๑. เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม (Holistic Rubrics) คือแนวทางการให้คะแนน
โดย
พิจารณาจากภาพรวมการปฏิบัติ โดยจะมีคาอธิบายลักษณะของการปฏิบัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน เช่น มีวินัย
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ระดับ ๓ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ทางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลาได้ด้วยตนเอง
ระดับ ๒ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ โดยต้องมีการเตือนเป็น
บางครั้ง
ระดับ ๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ โดยต้องมีการเตือนเป็น
ส่วนใหญ่
๒. เกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็น (Analytical Rubrics) คือแนวทางการให้คะแนน
โดยพิจารณาแต่ละส่วนของการปฏิบัติ ซึง่ แต่ละส่วนจะต้องกาหนดคาอธิบายลักษณะของการปฏิบัติในส่วนนั้น ๆ ไว้
อย่างชัดเจน เช่น มีวินัย
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
๑
๒
๓
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
ข้อบังคับของครอบครัว
ข้อบังคับของครอบครัว
ข้อบังคับของ
และโดยมีการเตือนเป็น และโดยมีการเตือน
และโดยไม่มีการเตือน
ครอบครัวและ
การตรงต่อเวลา

ส่วนใหญ่

บางครั้ง

ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ทางานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จทันเวลา
ได้ด้วยตนเอง
โดยต้องมีการเตือนเป็น
ส่วนใหญ่

ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ทางานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จทันเวลา
ได้ด้วยตนเอง
โดยมีการเตือนเป็น
บางครั้ง

สรุปผลการประเมิน

๕-๖ คะแนน
๓-๔ คะแนน
๑-๒ คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ทางานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จทันเวลา
ได้ด้วยตนเอง

ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน

การสรุปผลการประเมิน
การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น มีความละเอียดอ่อน เพราะเป็นเรื่องของการ
พัฒนาคุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดในตัวนักเรียน การวัดและประเมินผลจึงต้องคานึงถึงผลที่เกิดขึ้นในตัว
นักเรียนเมื่อได้รับการพัฒนาเป็นระยะ หรือเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพื่อให้มีแนวทางการสรุปผลการประเมินที่ชัดเจน
เป็นธรรมสาหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านกกดู่จึงกาหนดเกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
๑. เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ตัวชี้วัด ๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ
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๑.๒ ธารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย
๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ระดับ
ดีเยี่ยม (๓) ๑.

เกณฑ์การพิจารณา
ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๓ – ๔ ตัวชีว้ ัด และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการ
ประเมินต่ากว่าระดับดี
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ – ๒ ตัวชีว้ ัด และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการ
ประเมินต่ากว่าระดับดี หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด หรือ
๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๓ ตัวชี้วัด และระดับผ่าน
จานวน ๑ ตัวชี้วัด
ผ่าน (๑) ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ – ๒ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่เหลือ
ได้ผลการประเมินระดับผ่าน
ไม่ผ่าน (๐)
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ดีเยี่ยม (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ ตัวชี้วดั และระดับดี จานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด
ผ่าน (๑) ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับผ่าน
จานวน ๑ ตัวชี้วัด
ไม่ผ่าน (๐)
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ ๓ มีวินัย
ตัวชี้วัด ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฏเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครองครัว และสังคม
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ดีเยี่ยม (๓) ได้ผลการประเมินตัวชี้วัด ระดับดีเยี่ยม
ดี (๒)
ได้ผลการประเมินตัวชี้วัด ระดับดี
ผ่าน (๑) ได้ผลการประเมินตัวชี้วัด ระดับผ่าน
ไม่ผ่าน (๐) ได้ผลการประเมินตัวชี้วัด ระดับไม่ผ่าน
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ ๔ ใผ่เรียนรู้
ตัวชี้วัด ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ดีเยี่ยม (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับดี จานวน ๑
ตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด
ผ่าน (๑) ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับผ่าน
จานวน ๑ ตัวชี้วัด
ไม่ผ่าน (๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ ๕ อย่างอย่างพอเพียง
ตัวชี้วัด ๕.๑ ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ดีเยี่ยม (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ ตัวชี้วดั และระดับดี จานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด
ผ่าน (๑) ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับผ่าน
จานวน ๑ ตัวชี้วัด
ไม่ผ่าน (๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทางาน
ตัวชี้วัด ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
๖.๒ ทางานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ดีเยี่ยม (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับดี จานวน ๑ ตัวชีว้ ัด
หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด

๒๖

ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)

๑.
๒.

ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ
ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับผ่าน
จานวน ๑ ตัวชี้วัด
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย
ตัวชี้วัด ๗.๑ ภาคภูมิในในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที
๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๗.๓ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ดีเยี่ยม (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๒ – ๓ ตัวชีว้ ัด และไม่มีตัวชี้วัดใด
ได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับดี จานวน ๒
ตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด หรือ
๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๒ ตัวชี้วัด และระดับผ่าน
จานวน ๑ ตัวชี้วัด
ผ่าน (๑)
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับผ่าน
จานวน
๒ ตัวชี้วัด
ไม่ผ่าน (๐)
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด ๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ
๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน และสังคม
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ดีเยี่ยม (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับดี จานวน ๑ ตัวชีว้ ัด
หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด
ผ่าน (๑)
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับผ่าน
จานวน ๑ ตัวชี้วัด
ไม่ผ่าน (๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป

๒๗

๒) เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะของนักเรียนจาก
คณะกรรมการ
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ดีเยี่ยม (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ ของจานวนผู้ประเมิน
และไม่มีผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจานวนผู้ประเมิน และไม่มี
ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ ของจานวนผู้ประเมิน
และมีผลการประเมินส่วนที่เหลืออยู่ในระดับผ่าน
ผ่าน (๑)
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของจานวนผู้ประเมิน และไม่มีผล
การประเมินต่ากว่าระดับผ่าน
ไม่ผ่าน (๐) มีผลการประเมินระดับไม่ผ่าน จากผู้ประเมินตั้งแต่ ๑ คน ขึ้นไป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด ๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ
๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน และสังคม
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ดีเยี่ยม (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ ตัวชี้วดั และระดับดี จานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด
ผ่าน (๑)
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับผ่าน
จานวน ๑ ตัวชี้วัด
ไม่ผ่าน (๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป
๒) เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะของ
นักเรียนจากคณะกรรมการ
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ดีเยี่ยม (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ ของจานวนผู้ประเมิน
และไม่มีผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจานวนผู้ประเมิน และไม่มีผล
การประเมินต่ากว่าระดับดี หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ ของจานวนผู้ประเมิน
และมีผลการประเมินส่วนที่เหลืออยู่ในระดับผ่าน
ผ่าน (๑)
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของจานวนผู้ประเมิน และไม่มีผลการ

๒๘

ไม่ผ่าน (๐)

ประเมินต่ากว่าระดับผ่าน
มีผลการประเมินระดับไม่ผ่าน จากผู้ประเมินตั้งแต่ ๑ คน ขึ้นไป

๓) เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายปี / รายภาคของนักเรียน
รายบุคคล
ระดับ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)

ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)

เกณฑ์การพิจารณา
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๕ – ๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ – ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดี ทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ
๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๕ – ๗ คุณลักษณะ และมีบาง
คุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ – ๔ คุณลักษณะ และคุณลักษณะที่
เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะขึ้นไป

๔) เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินรวมทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่ละระดับการศึกษา
ระดับ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)

ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)

เกณฑ์การพิจารณา
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๕ – ๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ – ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดี ทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ
๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๕ – ๗ คุณลักษณะ และมีบาง
คุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ – ๔ คุณลักษณะ และคุณลักษณะที่
เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะขึ้นไป

๒๙

กรณีทนี่ ักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผู้ที่รับผิดชอบดาเนินการปรับปรุง พัฒนา และ
ประเมินตามเกณฑ์ที่โรงเรียนบ้านกกดู่กาหนด
การรายงานผล
การรายงานมุ่งเน้นให้เห็นพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายคุณลักษณะ ในการนี้ได้จัดทาเอกสารแนว
ทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ขึ้น ซึ่งใช้ศึกษาและอ้างอิง เอกสารดังกล่าวได้นาเสนอแบบการบันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ไว้หลายรูปแบบที่เน้นดูพัฒนาการความก้าวหน้าของนักเรียนแบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ซึ่งมีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
๑. นาผลการประเมินที่สรุปจากคณะกรรมการประเมินมาบันทึกลงในแต่ละภาคเรียนของแต่ละปี
การศึกษา
๒. ในช่องสรุปของแต่ละปีการศึกษา ให้นาผลการประเมินที่แสดงพัฒนาการสุดท้ายนั่นคือ ผลจากภาค
เรียนที่ ๒บันทึกลงในช่องสรุปของปีการศึกษานั้น ๆ
๓. เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึกในแต่ละปีการศึกษา ให้นาผลในช่องสรุปไปบันทึกลงในแบบบันทึกการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (แบบที่ ๓.๑-๓.๓) ของแต่ละระดับชั้น คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
๔. การพิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (แบบที่ ๓.๑-๓.๓) ของแต่ละระดับ
การศึกษา เช่นระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีแนวดาเนินการ ดังนี้
๔.๑ คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์พิจารณาผลการตัดสินในแต่ละชั้นปี ถ้าผลการ
ประเมินในปีสุดท้ายได้ระดับใดให้ถือว่านักเรียนได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับนั้น เช่น เด็กชายดี มีคุณธรรม
ได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ระดับดีเยี่ยม การสรุปผลในระดับ
ประถมศึกษาถือว่าได้ระดับดีเยี่ยม
๔.๒ ถ้ามีกรณีที่ผลการประเมินในปีก่อน ๆ ได้ระดับดี หรือดีเยี่ยม แต่ปีสุดท้ายของระดับการศึกษาได้
ระดับผ่าน/หรือไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและเป็นไปตามสภาพจริง
โดยนาข้อมูลจากประวัติที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาว่าจะให้ระดับใด
๕. นาผลการประเมินปีสุดท้ายของแต่ละระดับการศึกษาไปบันทึกลงใน ปพ.๑
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นิยาม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่ต้องจัดให้นักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถของ
ตนเองตามความถนัด ความสนใจ ให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม และสามารถบริหารจัดการตนเองได้
แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนบ้านกกดู่ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
๑. กาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ความ
ถนัด ความสนใจ วุฒิภาวะของนักเรียน สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมนั้น ๆ
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๒. กาหนดเวลาให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรและเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม ทั้งนี้เวลา
เรียนสาหรับกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีละ ๑๒๐ ชั่วโมง เป็นเวลาสาหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
๓. ออกแบบแผนการดาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๔. จัดกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่างหลากหลาย น่าสนใจ โดยเน้นเวลาการเข้า
ร่วมกิจกรรมพฤติกรรมการปฏิบัติ และผลงาน/ชิ้นงาน
ได้ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ด้วยกิจกรรม ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
สามารถคิดตัดสินใจคิดแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียนทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
ในการมีส่วนร่วมพัฒนานักเรียน เช่น กิจกรรมการรู้จักเข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น กิจกรรมการปรับตัว
และดารงชีวิต กิจกรรมแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปัญหา เป็นต้น
๑. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี
ความรับผิดชอบการทางานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน
กัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน ให้
นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทางาน เน้นการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของนักเรียน
บริบทของและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร เป็นกิจกรรมที่
มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทางานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน การประนีประนอม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นต้น
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับความสามารถ
ความถนัดและความสนใจ โดยเน้นให้นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเอง ตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน
ประเมินและปรับปรุงการทางาน เน้นการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม กิจกรรมสาคัญในการพัฒนา ได้แก่ ชุมนุมหรือ
ชมรมต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของนักเรียน และบริบทของและท้องถิ่น
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคมชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความ
เสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เป็นต้น
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สามารถนาไปสอดแทรกหรือบูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญประโยชน์ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การทากิจกรรมเพื่อ
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สังคมและสาธารณประโยชน์ ให้นักเรียนรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมและมีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
โดยจัดเวลาเรียนให้นักเรียน ดังนี้
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวม ๖ ปี

จานวน ๖๐ ชั่วโมง

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ รวม ๓ ปี

จานวน ๔๕ ชั่วโมง

รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือสาธารณประโยชน์
โรงเรียนบ้านกกดู่ได้เลือกการจัดกิจกรรมในรูปแบบ
จัดทาเป็นกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วันสาคัญทางราชการหรือกิจกรรมที่นานักเรียน
ออกทาประโยชน์ร่วมกับชุมชน หน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่นๆ
แนวดาเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน
หลักการประเมิน
การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เป็นกระบวนการประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ
ประเมินตามสภาพจริง โดย
- ให้นักเรียนได้ค้นหาศักยภาพของตนเอง การทางานกลุ่ม ทักษะการอยู่ร่วมกันและการมีจิตสาธารณะ
- ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมิน เช่น ครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน
- มีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการประเมิน
โรงเรียนบ้านกกดู่มีแนวทางในการดาเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่ชัดเจน
๑. การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กาหนด
๑.๒ ประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย และใช้การประเมินตามสภาพจริง
๑.๓ นักเรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนตาม
เกณฑ์ทไี่ ด้กาหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนาผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน
๑.๔ นักเรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเกณฑ์การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนหรือทั้งสองเกณฑ์ ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลกิจกรรมพัฒนานักเรียน ครู
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ต้องดาเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรดาเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
๒. การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อการตัดสิน
การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน เป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนานักเรียนเป็นรายปี/ราย
ภาค เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละ
ระดับการศึกษาโดยการดาเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ ก าหนดให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการรวบรวมข้อ มู ล เกี่ ยวกั บ การร่ว มกิ จกรรมพั ฒ นานั กเรียนของ
นักเรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา
๒.๒ ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลตาม
เกณฑ์ที่กาหนด เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่กาหนดนั้น นักเรียนจะต้องผ่านกิจกรรม ๓ กิจกรรมสาคัญ
ดังนี้
๑) กิจกรรมแนะแนว
๒) กิจกรรมนักเรียน ได้แก่
(๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
(๒) กิจกรรมชุมนุม ชมรม
๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๒.๓ นาเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนานักเรียน
เพื่อให้ความเห็นชอบ
๒.๔ เสนอผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒ นานักเรียนผ่านเกณฑ์การจบแต่ละ
ระดับการศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่
กาหนด โดยกาหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม ดังนี้
๑. กาหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนดไว้ ๒ ระดับ คือ ผ่าน (ผ) และไม่ผ่าน (มผ)

๓๓

๒. กาหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมและ
กาหนดเกณฑ์การผ่านการประเมิน ดังนี้
๒.๑ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม
ผ่ าน

หมายถึ ง

ไม่ผ่าน หมายถึง

นั ก เรีย นมีเวลาเข้าร่ว มกิจ กรรมครบตามเกณฑ์ ป ฏิ บั ติ กิจ กรรม และมี
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่กาหนด
นักเรียนมีเวลาเข้าร่วมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรือมี
ผลงานชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

๒.๒ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนรายปี/รายภาค
ผ่าน

หมายถึง

นักเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ” ในกิจกรรมสาคัญทั้ง ๓ กิจกรรม คือ
กิ จ ก ร ร ม แ น ะ แ น ว กิ จ ก ร ร ม นั ก เรี ย น กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ สั งค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์

ไม่ผ่าน

หมายถึง

นักเรียนมีผลการประเมินระดับ “มผ” ในกิจกรรมสาคัญกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งจาก ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์

๒.๓ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อจบระดับการศึกษา
ผ่าน

หมายถึง นักเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น

ไม่ผ่าน หมายถึง นักเรียนมีผลการประเมินระดับ “มผ” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น
แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์
กรณีที่นักเรียนไม่ผ่านกิจกรรม ให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่จะต้องซ่อมเสริม
โดยให้นักเรียนดาเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น
แล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรมเพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหารทราบ
เพื่อดาเนินการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
ข้อเสนอแนะ
การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนนั้น จะต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
๑. เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
แต่ละกิจกรรม สาหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลา
เรียน

๓๔

๒. ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดโดยจัดให้นักเรียนแสดงผลงาน แฟ้มสะสมงาน หรือจัดนิทรรศการ
๓. การจั ดกิจ กรรมพั ฒ นานั กเรียน หากมีบุ คลากรไม่เพี ยงพอ หรือไม่ ส ามารถจัด กิจกรรมได้อย่าง
หลากหลาย จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ หรือสอดแทรกในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโฮมรูม
กิจกรรมวันสาคัญ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งสามารถประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและนามา
เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้
๔. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีองค์ประกอบในการดาเนินการ ดังนี้
๔.๑ มีครูที่ปรึกษา/และแผนการดาเนินกิจกรรม
๔.๒ มีหลักฐาน/ภาพถ่าย/แฟ้มสะสมงาน
๔.๓ มีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม
๔.๔ มีรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม

๔๘

การเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ ๑ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนรู้ จากโรงเรียนได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่
การย้ายโรงเรียน การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การละทิ้งการศึกษา และขอกลับเข้า
รับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ
ข้อ ๒ ให้สามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรี ยนรู้อื่นๆ เช่น
สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว
ข้ อ ๓ การเที ย บโอนผลการเรี ย นให้ ด าเนิ น การในช่ ว งก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย นแรกหรื อ
ต้นภาคเรียนแรก ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในโรงเรียนที่รับเทียบ
โอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยโรงเรียนที่รับการเทียบโอนควรกาหนดรายวิชาจานวน หน่วยกิตที่จะรับ
เทียบโอนตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๔ การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดาเนินการได้ดังนี้
๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้ ความสามารถของ
นักเรียนในด้านต่างๆ
๒. พิ จ ารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ต รงจากการปฏิ บั ติ จ ริ ง การทดสอบ การ
สัมภาษณ์ เป็นต้น
๓. พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง
๔. ในกรณีมีเหตุผลจาเป็นระหว่างเรียน นักเรียนสามารถแจ้งความจานงขอไปศึกษาบาง
รายวิ ช าในโรงเรี ย น/สถานประกอบการอื่ น แล้ ว น ามาเที ย บโอนได้ โดยความ
เห็นชอบ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียนบ้านกกดู่
๕. การเทียบโอนผลการเรียนให้ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจานวน
ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่ควรเกิน ๕ คน
การเทียบโอนให้ดาเนินการดังนี้
๑ กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ให้นารายวิชาหรือหน่วยกิตที่มีตัวชี้วัด/
มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มา
เทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน

๔๙

๒ กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) โดยให้มีการประเมินด้ว ยเครื่องมือที่หลากหลายและให้ระดับผล
การเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
๓ กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ดาเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการ เทียบชั้น
การศึกษาสาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการ การเทียบโอนจากการศึกษาในระบบเข้าสู่การศึกษาใน
พิจารณา
ระบบ

การเทียบโอนจาก
การศึกษานอกระบบ
เข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ

การเทียบโอนจาก
การจัดการศึกษา
โดยครอบครัวเข้าสู่
การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษาโดย
ศูนย์การเรียนการศึกษาตามหลักสูตร
ระยะสั้นหลักสูตรเฉพาะประสบการณ์
การทางาน การฝึกอาชีพเข้าสู่
การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจาก
การศึกษาตาม
หลักสูตร
ต่างประเทศเข้าสู่
การศึกษาในระบบ

วิธีปฏิบัติใน ๑.เทียบโอนรายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่ผ่านการตัดสินผลการ
การจัดเข้า เรียนจากโรงเรียนเดิมได้ทั้งหมดและจัดเข้าชั้นเรียนต่อเนื่อง
จากทีเ่ รียนอยู่เดิม เช่น จบ ป.๑ จัดเข้าเรียน ป.๒โรงเรียน
ชั้นเรียน
อาจประเมินบางรายวิชาที่จาเป็นเพื่อการตรวจสอบความรู้
พื้นฐาน
แนว
การเทียบโอนจากการศึกษา การเทียบโอนจากการศึกษา การเทียบโอนจากการจัด
ทางการ ในระบบเข้าสู่การศึกษาใน นอกระบบเข้าสู่การศึกษาใน การศึกษาโดยครอบครัวเข้าสู่
พิจารณา ระบบ
ระบบ
การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจากการจัด
การเทียบโอนจากการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาโดยศูนย์การเรียน
ต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาในระบบ
การศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรเฉพาะประสบการณ์การ

๕๐

ทางาน การฝึกอาชีพเข้าสู่
การศึกษาในระบบ
๒.รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่
ยังไม่ได้ตัดสินผลการเรียน
ให้ประเมินตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกาหนดหากไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ให้ลงทะเบียน
เรียนเพิ่มเติม

เทียบโอนหมวดวิชา/
สาระ/กิจกรรมที่ผ่านการ
ตัดสินผลการเรียนจาก
โรงเรียนเดิม

๑.ให้นาผลการวัดและ
ประเมินของเขตพื้นที่
การศึกษามาประกอบการ
พิจารณา

๑.เรียนผ่านอย่างน้อยสาม
หมวดวิชาจัดให้เรียนปีที่๒
ของระดับชั้นและ
ลงทะเบียนเรียนต่อไป
ตามปกติ

๒.ให้โรงเรียนประเมินความรู้
ทักษะประสบการณ์เพื่อการ
จัดเข้าชั้นเรียน

พิจารณาความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ที่ขอเทียบโอนว่า
ตรงกับรายวิชา/สาระ/กิจกรรมใด
จึงทาการประเมินหากปรากฏว่า
ชื่อไม่ตรงกับที่ปรากฏใน
โครงสร้างหลักสูตรให้กาหนดและ
บรรจุชื่อนั้นไว้ในหลักสูตร

๑.สาเร็จการศึกษาภาคเรียนใด ชั้นปีใด ให้
พิจารณาเทียบโอนภาคเรียนต่อภาคเรียน ปี
ต่อปี โดยนาพื้นความรู้สามัญเดิมมา
ประกอบการพิจารณา หรืออาจประเมิน
เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยศูนย์การเรียน
การศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้น

การเทียบโอนจากการศึกษาตามหลักสูตร
ต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาในระบบ

๒.รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้เทียบ
โอนเนื่องจากยังไม่ตัดสินผลการเรียน ให้
ประเมินตามเกณฑ์ที่

๒.เรียนผ่านอย่างน้อยหก
หมวดวิชาจัดให้เรียนปีที่ ๓
ของระดับชั้นและ
ลงทะเบียนเรียนต่อใน
รายวิชาที่จาเป็น ต้องเรียน
เพื่อให้ครบตาม
แนว
ทางการ

การเทียบโอนจากการศึกษา การเทียบโอนจากการศึกษา การเทียบโอนจากการจัด
ในระบบเข้าสู่การศึกษาใน นอกระบบเข้าสู่การศึกษาใน การศึกษาโดยครอบครัวเข้าสู่

๕๑

พิจารณา ระบบ

ระบบ

การศึกษาในระบบ

เกณฑ์การจบระดับชั้นตาม
หลักสูตรของโรงเรียนใหม่ที่
รับเข้าเรียน
จานวน
หน่วย
กิต/
หน่วย
การ
เรียน/
หน่วย
น้าหนัก

พิจารณาแล้วเห็นว่าเทียบ
โอนผลการเรียนได้จานวน
หน่วยให้เป็นไปตาม
โครงสร้างหลักสูตรของ
โรงเรียนเดิม

พิจารณาแล้วเห็นว่าเทียบ
โอนผลการเรียนได้จานวน
ให้เป็นไปตามโครงสร้าง
หลักสูตรของโรงเรียนใหม่

หลักสูตรเฉพาะประสบการณ์การ
ทางาน การฝึกอาชีพเข้าสู่
การศึกษาในระบบ
โรงเรียนกาหนด

จานวนหน่วยให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ทโี่ รงเรียนใหม่กาหนด

ให้จานวนหน่วยของรายวิชา/
จานวนหน่วยให้เป็นไปตามโครงสร้าง
สาระตามเกณฑ์ของโรงเรียนใหม่ หลักสูตรของโรงเรียนที่รับเข้าเรียน
สาหรับกิจกรรมไม่ให้จานวน
หน่วย

๕๒

ผลการ
เรียน /
ผลการ
ประเมิน

ยอมรับผลการเรียนของ
โรงเรียนเดิม

ไม่ต้องให้ผลการเรียนใน
ยอมรับผลการประเมินของ ผลการประเมินความรู้ ทักษะ
รายวิชาทับสาระ/กิจกรรมที่ เขตพื้นที่มาเป็นส่วนประกอบ ประสบการณ์ ให้เป็นไปตามที่
ได้จากการเทียบโอน
ในการพิจารณา
โรงเรียนใหม่กาหนด

แนว
การเทียบโอนจากการศึกษา การเทียบโอนจากการศึกษา การเทียบโอนจากการจัด
ทางการ ในระบบเข้าสู่การศึกษาใน นอกระบบเข้าสู่การศึกษาใน การศึกษาโดยครอบครัวเข้าสู่
พิจารณา ระบบ
ระบบ
การศึกษาในระบบ

ผลการประเมินเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่
โรงเรียนที่รับเข้าเรียนกาหนด

การเทียบโอนจากการจัด
การเทียบโอนจากการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาโดยศูนย์การเรียน
ต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาในระบบ
การศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรเฉพาะประสบการณ์การ
ทางาน การฝึกอาชีพเข้าสู่
การศึกษาในระบบ

๕๓

การ
บันทึก
การเรียน
ในใบ
แสดงผล
การเรียน

๑. ไม่ต้องนารายวิชาและผล
การเรียนเดิมกรอกในใบ
แสดงผลการเรียนของ
โรงเรียนใหม่ แต่ให้แนบใบ
แสดงผลการเรียนเดิมไว้กับใบ
แสดงผลการเรียนใหม่และ
บันทึกจานวนหน่วยทีไ่ ด้รับ
การเทียบโอนตามโครงสร้าง
หลักสูตรของโรงเรียนเดิมไว้
ในช่องหมายเหตุ

ไม่ต้องนาหมวดวิชาและผล
การเรียนเดิมกรอกในใบ
แสดงผลการเรียนของโรงเรียน
ใหม่ แต่ให้แนบใบแสดงผล
การเรียนเดิมไว้กับแสดงผล
การเรียนใหม่และบันทึก
จานวนหน่วยทีไ่ ด้รับการเทียบ
โอนตามโครงสร้างหลักสูตร
ของโรงเรียนใหม่ไว้ในช่อง
หมายเหตุ

ไม่ต้องนารายวิชาผลการเรียน/ นาผลการประเมินความรู้ทักษะ
ผลการวัดและประเมินเดิมของ ประสบการณ์กรอกในใบแสดงผล
เขตพื้นที่กรอกในใบแสดงผล
การเรียน
การเรียนของโรงเรียนใหม่ แต่
ให้แนบเอกสารเดิมไว้กับใบ
แสดงผลการเรียนใหม่และ
บันทึกข้อมูลและจานาวหน่วยที่
ได้รับการเทียบโอนไว้ในช่อง
หมายเหตุ

๑. ให้กรอกรายชื่อและจานวนหน่วยตาม
รายวิชาของโรงเรียนที่รับเข้าเรียนโดยไม่ต้อง
กรอกผลการเรียนและแนบใบแสดงผลการ
เรียนจากโรงเรียนเดิมและโรงเรียนที่รับเข้า
เรียนไว้ด้วย และบันทึกผลการเทียบโอนไว้ใน
ช่องหมายเหตุ

แนว
ทางการ
พิจารณา

การเทียบโอนจากการศึกษา
ในระบบเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ

การเทียบโอนจากการศึกษา
นอกระบบเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวเข้าสู่
การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจากการศึกษาตามหลักสูตร
ต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาในระบบ

๒. รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่
ยังไม่ได้ตัดสินผลการเรียน
และได้รับการประเมินให้นา

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษา
โดยศูนย์การเรียนการศึกษาตาม
หลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรเฉพาะ
ประสบการณ์การทางาน การฝึก
อาชีพเข้าสู่การศึกษาในระบบ

๒. รายวิชาที่ยงั ไม่ได้ตัดสินผลการเรียนและ
โรงเรียนที่รับเข้าเรียนได้ประเมินผลการเรียน
แล้วให้นาผลการประเมินกรอกไว้ในช่องหมาย

๕๔

ผลการประเมินกรอกในช่อง
หมายเหตุ

เหตุ

การคิด
ผลการ
เรียน
เฉลี่ย

การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให้นา
ผลการเรียนและจานวนหน่วย
จากโรงเรียนเดิมมาคิดรวมกับ
ผลการเรียนและจานวนหน่วย
ที่ได้จากการเรียนในโรงเรียน
ใหม่

แนว
ทางการ
พิจารณา

การเทียบโอนจาการศึกษาใน การเทียบโอนจากการศึกษา
ระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ อกระบบเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ

และคิดผลการเรียนเฉลี่ยรวม
ตลอดระดับชัน้

การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให้คิด
จากรายวิชาที่มีจานวนหน่วย
และระดับผลการเรียนทีไ่ ด้
เรียนในโรงเรียนใหม่

การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให้คิด
จากรายวิชาทีไ่ ด้จากการเรียนใน
โรงเรียนใหม่ โดยนาผลการ
ประเมินของเขตพื้นที่ที่มีระดับ
ผลการเรียนมาคิดรวม

การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให้คิดจาก
รายวิชาที่ได้จากการเรียนใน
โรงเรียนใหม่ โดยไม่ต้องนาผลการ
ประเมิน ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์มาคิดรวม

๑. ให้คิดผลการเรียนเฉลี่ยจากรายวิชาที่มี
จานวนหน่วยและระดับผลการเรียนที่ได้จาก
การเรียนในโรงเรียนใหม่

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวเข้าสู่
การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษา
โดยศูนย์การเรียนการศึกษาตาม
หลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรเฉพาะ
ประสบการณ์การทางาน การฝึก
อาชีพเข้าสู่การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจากการศึกษาตามหลักสูตร
ต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาในระบบ

๒. รายวิชาที่ยงั ไม่ได้ตัดสินผลการเรียนจาก
หลักสูตรต่างประเทศทีโ่ รงเรียนที่รับเข้าเรียนได้
ประเมินแล้วและได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม
กับผลการเรียนทีไ่ ด้จากการเรียนในโรงเรียนที่
รับเข้าเรียนตลอดระดับชั้น

๕๕

การรายงานผลการเรียน
ให้มีการรายงานผลการเรียน เพื่อเป็นการแจ้งผลการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านต่างๆซึ่งเป็นการรายงาน
ความก้าวหน้าของผู้เรียนให้ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างน้อยภาคเรี ยนละ ๑ ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุง แก้ไขและส่งเสริมพัฒ นาการเรียนของผู้เรียนให้ ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็น
ข้อมูลสาหรับออกเอกสารหลักฐานการศึกษา การตรวจสอบ ยืนยันรับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน
๑ จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน
๑.๑ เพื่อแจ้งให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน
๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและพัฒนา การเรียน
ของผู้เรียน
๑.๓ เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน กาหนดแนวทางการศึกษา
และการเลือกอาชีพ
๑.๔ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ให้ ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ใช้ ด าเนิ น การออกเอกสารหลั ก ฐานการศึ ก ษา
ตรวจสอบและรับรองผลการเรียน หรือวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน
๑.๕ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้ประกอบในการ
กาหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒ ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน
๒.๑ ข้อมูลระดับชั้นเรียน ประกอบด้วย ผลการประเมินความรู้ ความสามารถพฤติกรรมการเรียน
ความประพฤติและผลงานในการเรีย นของผู้ เรียน เป็นข้อมูล สาหรับรายงานให้ ผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน
ผู้สอนและผู้ปกครองได้รับทราบความก้าวหน้า ความสาเร็จในการเรียนของผู้เรียนเพื่อนาไปใช้ในการวางแผนกาหนด
เป้าหมายและวิธีการพัฒนาผู้เรียน
๒.๒ ข้อมูลระดับ โรงเรียน ประกอบด้วย ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผล
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายภาค ผลการประเมินความก้าวหน้าในการเรียน/รายภาคโดยรวมของโรงเรียน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดการตัดสินการเลื่อนชั้นและการซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องให้ผ่านระดับชั้นและเป็นข้อมูลในการ
ออกเอกสารหลักฐานการศึกษา
๒.๓ ข้อมูลการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพ ของ
ผู้ เรี ย นด้ ว ยแบบประเมิ น ที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ด ท าขึ้ น ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ส าคั ญ ในระดั บ ชั้ น ที่
นอกเหนื อจากการประเมิน คุณ ภาพระดับ ชาติ เป็นข้อมูล ที่ผู้เกี่ยวข้องใช้ว างแผนและดาเนินการพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนและ
โรงเรียน
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๒.๔ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยแบบ
ประเมิ น ที่ เป็ น มาตรฐานระดั บ ชาติ ในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ที่ ส าคั ญ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓และมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ซึ่ ง
ดาเนินการโดยหน่วยงานระดับชาติ เป็นข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วน
ที่เกี่ย วข้อง เพื่ อให้ เกิด การยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาของผู้ เรีย น โรงเรียน ท้อ งถิ่น เขตพื้ น ที่
การศึกษาและประเทศชาติ รวมทั้งนาไปรายงานในเอกสารหลักฐานการศึกษาของผู้เรียน
๒.๕ ข้อมู ล พั ฒ นาการของผู้ เรียนด้านอื่น ๆ ประกอบด้ ว ย ข้อ มูล เกี่ยวกั บ พั ฒ นาการทางด้ าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคมและพฤติกรรมต่างๆ เป็นข้อมูล ส่วนหนึ่งของการแนะแนวและจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือเพื่อแจ้งให้ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เกี่ ยวข้องได้รับทราบข้อมูล โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่าย
นาไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งนาไปจัดทาเอกสารหลักฐาน
แสดงพัฒนาการของผู้เรียน
๓ ลักษณะข้อมูลสาหรับการรายงาน
การรายงานผลการเรียน โรงเรียนสามารถเลือกลักษณะข้อมูลสาหรับการรายงานได้หลายรูปแบบ
ให้
เหมาะสมกับวิธีการรายงาน โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของการรายงานและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้รับ
รายงานแต่ละฝ่าย ลักษณะข้อมูลมีรูปแบบดังนี้
๓.๑ รายงานเป็นตัวเลข ตัวอักษร คา หรือข้อความที่เป็นตัวแทนระดับความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียนที่เกิดจากการประเมินผล สรุปตัดสินข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่
๑) คะแนนที่ได้กับคะแนนเต็ม
๒) คะแนนร้อยละ
๓) ระดับผลการเรียน “ ๐ – ๔ ” ( ๘ ระดับ )
๔) ผลการประเมินคุณภาพ “ ดีเยี่ยม” “ ดี ” “ผ่าน”
๕. ผลการตัดสินผ่านระดับชั้น “ผ่าน” “ไม่ผ่าน”
๓.๒ รายงานโดยใช้สถิติ เป็นการรายงานจากข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือข้อความที่เป็น
ภาพแผนภูมิหรือเส้นพัฒ นาการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นพัฒ นาการความก้าวหน้าของผู้เรียนว่าดีขึ้นหรือควรได้รั บการ
พัฒนาอย่างไร เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป
๓.๓ รายงานเป็ น ข้อความ เป็น การบรรยายพฤติกรรมหรือคุณ ภาพที่ ผู้ ประเมินสั งเกตพบเพื่ อ
รายงานให้ทราบว่าผู้เรียนมีความสามารถ มีพฤติกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
และบุคลิกภาพอย่างไร เช่น
ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ชอบแสดงความคิดเห็นและมีเหตุผล
ผู้เรียนสนใจอ่านเรื่องต่างๆ หลากหลายประเภท สามารถสรุปใจความของเรื่องได้ถูกต้องสมบูรณ์
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ผู้เรียนมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นที่น่าพอใจ แต่ควรมีการพัฒ นาด้านการเขียน โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองในการฝึกหรือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการเขียนสูงขึ้น
๔ เป้าหมายการรายงาน
การดาเนินการจัดการศึกษา ประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่ายมาร่วมมือประสานงานกันพัฒนาผู้เรียนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม อันพึ งประสงค์ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรได้รับ
การรายงานผลการประเมินของผู้เรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินงาน ดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เรียน

การใช้ข้อมูล
- ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการเรียน รวมทั้งพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม
และพฤติกรรมต่างๆของตน
- วางแผนการเรียน การเลือกแนวทางการศึกษา และอาชีพในอนาคต
- แสดงผลการเรียน ความรู้ ความสามารถ และวุฒิการศึกษาของตน

ผู้สอน

- วางแผนและดาเนินการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาผู้เรียน
- ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ครูวัดผล

- ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลของของผู้สอน/ผู้เรียน
- พัฒนาระบบ ระเบียบและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

นายทะเบียน

- จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา

ครูแนะแนว

- ให้คาแนะนาผู้เรียนในด้านต่างๆ

คณะกรรมการบริหาร - พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนของผู้เรียน
หลั กสู ตรและวิช าการ
ข อ ง โร ง เรี ย น แ ล ะ - พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
คณะกรรมการอื่นๆ
ผู้บริหารโรงเรียน

- พิจารณาตัดสิน และอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน
- พัฒนากระบวนการจัดการเรียนของโรงเรียน
- วางแผนการบริหารจัดการศึกษาด้านต่างๆ

ผู้ปกครอง

- รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการของผู้เรียน
- ปรับ ปรุง แก้ไขและพัฒ นาการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งการดูแลสุขภาพ

๕๘

อนามัย ร่างการ จิตใจ อารมณ์สังคมและพฤติกรรมต่างๆของผู้เรียน
- พิจารณาวางแผนและส่งเสริมการเรียน การเลือกแนวทางการศึกษาและ
อาชีพในอนาคตของผู้เรียน
ฝ่ า ย/ห น่ วยงาน ที่ มี - ตรวจสอบ และรับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน
ห น้ า ที่ ต ร ว จ ส อ บ
รับ รองความรู้และวุฒิ - เทียบระดับ/วุฒิการศึกษาของผู้เรียน
การศึกษา/โรงเรียน
- เทียบโอนผลการเรียน
ส านั กงาน เขตพื้ น ที่ - ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
การศึก ษา/หน่ ว ยงาน
- นิ เทศ ติดตาม และให้ ความช่วยเหลือการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของ
ต้นสังกัด
โรงเรียนที่มีผลการประเมินต่ากว่าค่าเฉลี่ยของสานักงานเขตพื้นที
๕ วิธีการรายงาน
การรายงานผลการเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ สามารถดาเนินการได้ดังนี้
๕.๑ การรายงานผลการเรียนในเอกสารหลักฐานการศึกษา ได้แก่
ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ. ๒)
แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ. ๓)
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
แบบบันทึกผลการเรียนประจารายวิชา
ระเบียนสะสม
ใบรับรองผลการเรียน
บัญชีเรียกชื่อ
ข้อมูลจากแบบรายงาน สามารถใช้อ้างอิง ตรวจสอบและรับรองผลการเรียนของผู้เรียนได้
๕.๒ การรายงานคุณภาพการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ สามารถรายงานได้หลายวิธี เช่น
รายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี

๕๙

วารสาร/จุลสารของโรงเรียน
จดหมายส่วนตัว
การให้คาปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล
การให้พบครูที่ปรึกษาหรือการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
การให้ข้อมูลทาง Internet ผ่าน Web site ของโรงเรียน

๖ การกาหนดระยะเวลาในการรายงาน
ให้มีการรายงานผลการเรียนภายใน ๒ สัปดาห์ หลังการประเมินผลปลายภาค เพื่อนาข้อมูลการรายงานไป
ใช้ในการดาเนิ น การปรับ ปรุงแก้ไข และส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนตามบาทบาทหน้าที่ของแต่ล ะฝ่ าย โดยยึด
หลักการรายงานให้เร็วที่สุด ภายหลังการประเมินผลแต่ละครั้ง เพื่อให้การรายงานเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
ในการนาไปใช้สูงสุด
ให้มีการจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาดังต่อไปนี้
เอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดเป็นเอกสารควบคุมและบังคับแบบ เรียกว่า
แบบประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.) จัดทาขึ้นเพื่อการตัดสินรับรองของวุฒิการเรียน
และวุฒิการศึกษาของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ใช้เป็นหลักฐาน
สาหรับการตรวจสอบ ยืนยันและรับรองคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้เรียนได้ตลอดไป โรงเรียนต้องใช้แบบพิมพ์และ
ดาเนินการจัดทาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สาหรับการจัดการศึกษาบางประเภทที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนั้น อาจมีรูปแบบเอกสารหลัก ฐานการศึกษา
เป็นการเฉพาะ
เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ประกอบด้วย
๑.ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
๒.ประกาศนียบัตร ( ปพ.๒)
๓.แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
รายละเอียดของเอกสารหลักฐาน มีดังนี้
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๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน
ตามรายวิช า ผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมิน คุณ ลั กษณะอันพึ งประสงค์ของ
โรงเรียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็น
รายบุ คคล เมื่ อผู้ เรียนจบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา( ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ) จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) หรือเมื่อลาออกจากโรงเรียนในทุกกรณี

ระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑) นาไปใช้ประโยชน์ดังนี้
-

แสดงผลการเรียนของผู้เรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร
ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน
ใช้เป็นหลักฐานการศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาเรียนต่อ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใด ที่พึงมี
พึงได้ตามวุฒิการศึกษานั้น
ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑) เป็นหลักฐานแสดงผลการเรียนของผู้เรียนที่

โรงเรียนต้องออกระเบียนแสดงผลการเรียนให้ผู้เรียนทุกคนที่จบการศึกษาแต่ละระดับการศึกษาหรือเมื่อ
อกจากโรงเรียน โดยใช้แบบพิมพ์เอสารที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดเท่านั้น
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) มี ๓ ระดับ คือ
๑. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา (ปพ.๑: ป)
๒. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ปพ.
๑ : บ)
๓. ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
(ปพ.๑ : พ)
แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑) ทุกระดับการศึกษามี ๒ แบบ โรงเรียนสามารถเลือกใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม คือ
๑. แบบพิมพ์ปกติ มีลักษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ครบถ้วนสาหรับใช้กรอกข้อมูลด้วย
การเขียนหรือพิมพ์ดีด
๒.
แบบพิมพ์สาหรับพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นกระดาษว่าง มีข้อมูลเฉพาะชื่อเอกสารแต่ละ
ระดับการศึกษา และหมายเลขควบคุมเอกสารเท่านั้น
การสั่งซื้อควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑)
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ระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑) เป็นเอกสารหลักฐานที่โรงเรียน จะต้องดาเนินการจัดทาให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อให้ โรงเรียนทุกแห่งทุกสังกัดในเขต
พื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ
๑.
แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑) ที่โรงเรียนจัดซื้อมาให้ ใช้เฉพาะในโรงเรียนที่จัดซื้อ
เท่านั้น ห้ามแลกเปลี่ยนหรือขอยืมใช้ระหว่างโรงเรียนเป็นอันขาด
๒. แบบพิ ม พ์ ร ะเบี ย นแสดงผลการเรีย น ( ปพ.๑) ที่ โรงเรีย นจั ด ซื้ อมาและไม่ ป ระสงค์ จ ะน ามาใช้
โรงเรียนต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
๓. เมื่อโรงเรียนจะต้องออกระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑) ให้ผู้เรียน โรงเรียนต้องทาบัญชีจ่าย
แบบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ปพ.๑)ในทุกกรณีและบันทึกในสมุดจดหมาย
เหตุรายวันของโรงเรียนทุกครั้งที่การออกเอกสาร
การกรอกรายการผลการเรียนรายวิชา
การกรอกข้อมูลผลการเรียนต่าง ๆ ในระเบียนแสดงผลการเรียนนี้จะรวมกรอกครั้งเดียวเมื่อต้องการออก
เอกสารทั้งกรณีผู้เรียนจบระดับการศึกษา หรือขอลาออกจากโรงเรียน ข้อมูลผลการเรียนต่าง ๆ ที่นามากรอกจะต้อง
เป็นข้อมูลสภาพปัจจุบันในวันจัดทาเอกสาร และถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมดด้วยให้กรอกข้อมูลในช่องรายการ
ต่าง ๆ ดังนี้
(๑) รายวิชา / รหัสรายวิชา ให้กรอกรหัสและชื่อรายวิชาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนเรียนในแต่ละปีโดยต้องกรอก
ปีการศึกษา ที่เรียนก่อน แล้วจึงกรอกรหัสและชื่อรายวิชาที่เรียนในปีนั้น ๆ เรียงตามลาดับลงมา แต่ละรายวิชาให้
กรอกเลขรหัสก่อนแล้วคั่นชื่อรายวิช าด้วยเครื่อง : การกรอกรหัสและชื่อรายวิชาต่าง ๆ ควรกรอกเรียงตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในปีนั้น ๆ และควรทยอยกรอกเรียงตามลาดับที่สดมภ์จากสดมภ์ซ้ายมือไปขวามือ
๑.
หน่วยน้าหนัก / หน่วยกิต เป็นหน่วยตัวเลขบอกค่าปริมาณภาระงานในการเรียนแต่ละ
รายวิชา ซึ่งสะท้อนถึงปริมาณและมาตรฐานการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติในแต่ละรายวิชา
-ระดับมัธยมศึกษากาหนดให้ใช้หน่วยกิตโดยให้กรอกตัวเลขจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่กรอกใน
สดมภ์ รหัสรายวิชา ที่อยู่ในบรรทัดเดียวกัน
หน่วยน้าหนักคานวณได้จากการนาจานวนเวลาเรียนของรายวิชาใน ๑ ปี หารด้วยจานวน
เวลาเรียนที่มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วย (หน่วยมีค่าเท่ากับ ๔๐ ชั่วโมงต่อปี) ดังนี้
จานวนหน่วยน้าหนัก = จานวนเวลาเรียนของรายวิชาใน ๑ ปี (นับเป็นชั่วโมง)
๔๐ ชั่วโมง
หน่วยกิต คานวณได้จากการนาจานวนเวลาเรียนของรายวิชาใน ๑ ภาคเรียน หารด้วย
จานวนเวลาเรียนที่มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วย ( ๑ หน่วยมีค่าเท่ากับ ๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน) ดังนี้
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จานวนหน่วยกิต = จานวนเวลาเรียนของรายวิชาใน ๑ ภาคเรียน (นับเป็นชั่วโมง)
๔๐ชั่วโมง

(๓ ) ผลการประเมิน ให้ กรอกผลการประเมินของรายวิชาในสดมภ์ “รหั ส / รายวิช า” ที่อยู่ในบรรทัด
เดียวกัน ผลการประเมินที่นามากรอก จะต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ในขณะที่จัดทาเอกสาร เช่น รายวิชาใด
ประเมินผลการเรียนแล้วไม่ผ่า น และยังไม่ได้แก้ไขให้กรอกผลการประเมินเดิม แต่ถ้าได้ซ่อมเสริมจนผ่าน
แล้ว ให้กรอกผลการประเมินที่ซ่อมเสริมแล้ว หรือรายวิชาใดต้องเรียนซ้า และขณะที่จัดทาเอกสารที่ผู้เรียน
ได้เรียนซ้าแล้ว ก็นาผลการเรียนซ้ามากรอก ส่วนรายวิชาที่ผ่านให้กรอกด้วยผลการเรียนที่ได้ ด้วยระบบ
ตัวเลข ๘ ระดับ โดยให้กรอกตัวเลขระดับผลการประเมิน เป็น ๘ ระดับ คือ ๐, ๑, ๑.๕ , ๒, ๒.๕,
๓, ๓.๕, ๔ ก็กรอกตัวเลขที่นักเรียนได้ผลการเรียนตัวใดตัวหนึ่ง
๓) การกรอกผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๑ กิจกรรม ให้กรอกชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ผู้เรียนเลือกปฏิบัติในแต่ละภาคเรียนหรือปี โดยกรอกปี
การศึกษาชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ปฏิบัติในปีนั้นโดยกรอกเรียงลงตามสดมภ์
๓.๒ หน่วยกิจกรรม ให้กรอกจานวนหน่วยกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม เนื่องจากแต่ละกิจกรรมมีภาระงาน
ไม่เท่ากัน จึงกาหนดให้ ๑ หน่วยกิจกรรม มีค่าเท่ากับ ๔๐ ชั่วโมง โรงเรียนต้องกาหนดหน่วยกิจแล้วนามา กรอกไว้
๓.๓ ผลการประเมิน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แต่ละกิจกรรมโดยกรอก ผ สาหรับ
กิจกรรมที่ได้รับการตัดสิน ผ่าน ให้กรอก มผ สาหรับกิจกรรมที่ได้รับการตัดสิน ไม่ผ่าน
๔. สรุปผลการประเมิน
๔.๑ จานวนหน่วยกิจ รายวิชารวมที่เรียน.........ได้...... ให้กรอกตัวเลขจานวนน้าหนักรวมของทุกรายวิชา
ที่เรียนมาแล้วในระดับชั้นที่เรียนกับจานวนหน่วยกิจรวมของรายวิชาที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายวิชาตาม
ข้อมูลที่ปรากฏในวันจัดทาเอกสาร
๔.๒ จานวนหน่วยกิจกรรมที่ปฏิบัติ ....... ได้ ........ ให้กรอกจานวนหน่วยกิจกรรม ของกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทุกกิจกรรม ที่ผู้เรียนปฏิบัติมาแล้วทั้งหมดในระดับชั้นที่เรียนกับจานวนของหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มี
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกกิจกรรมตามข้อมูลที่ปรากฏในวันจัดทาเอกสาร
๔.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกระดับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามผลการประเมินผ่านระดับชั้น กรณีออกเอกสารให้ผู้ที่ลาออกจากโรงเรียนก่อนจบระดับชั้น ให้ขีดเครื่องหมาย –
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๔.๔ ผลการประเมิน การอ่า น คิ ด วิเคราะห์แ ละเขียน ให้ กรอกระดับ ผลการประเมิน การอ่าน คิ ด
วิเคราะห์และเขียน ตามผลการประเมิน ผ่านระดับชั้น กรณีออกเอกสารให้ ผู้เรียนที่ลาออกจากโรงเรียนก่อนจบ
ระดับชั้น ให้ขีดเครื่องหมาย –
๔.๕ การตัดสินผ่านระดับชั้น ให้กรอกผลการตัดสินระดับชั้นตามเกณฑ์การประเมินผ่านระดับชั้นแต่ละ
เกณฑ์ที่แสดงในช่อง “สรุปผลการเรียน” โดยกรอกผลการตัดสิน ดังนี้
๑) กรอก “ผ่าน” เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้ว “ผ่าน”
๒) กรอก “ไม่ผ่าน” เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้ว “ไม่ผ่าน”
๓) กรอก “ยังไม่ได้ตัดสิน” เมื่อเกณฑ์นั้นไม่ได้รับการตัดสิน
การออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรเกณฑ์กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ. ๑)
การออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) โรงเรียนต้องจัดทาต้นฉบับ เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน
(ปพ.๑) ให้นักเรียนทุกคนโดยใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดพร้อมกับกรอกข้อมูลที่กาหนดในเอกสา ร
อย่างครบถ้วน แต่ไม่ต้องติดรูปถ่ายของนักเรียนไม่ต้องลงนามนายทะเบียนและหัวหน้า โรงเรียน ให้โรงเรียนจัดทา
ต้นฉบับของเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วนและเก็บรักษาไว้อย่างดีตลอดไป อย่าให้เกิดการชารุด เสียหาย สูญเสีย
หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารเป็นอันขาด
การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ให้นักเรียน จัดทาดังนี้
๑.
จัดทาเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับขึ้น ๒ ฉบับ โดยใช้วิธีการถ่ายสาเนาจากต้นฉบับ หรือนา
แบบพิมพ์เอกสารที่ใช้จัดทาต้นฉบับมาคัดลอกข้อมูลจากต้นฉบับก็ได้ (ในกรณีให้นาเลขชุดที่ ............
เลขที่
..........ของเอกสารต้นฉบับไปกรอกที่ช่องหมายเหตุของเอกสารที่ลองใหม่ ทั้ง ๒ ฉบับโดยกรอกว่า เอกสารฉบับนี้เป็น
เอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับชุดที่..........เลขที่.............)
๒. ติดรูปถ่ายของนักเรียนขนาด ๓ x ๔ ซม. ในช่องติดรูปถ่าย ให้นายทะเบียนและผู้บริหารโรงเรียน
ลงนามในเอกสารที่จัดทาขึ้นใหม่ทั้ง ๒ ฉบับ พร้อมกับกรอกวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ลงนามในเอกสารแล้วประทับตรา
โรงเรียน (สีแดงชาด) หรือตราดุนที่รูปถ่ายของนักเรียน และที่ลายเซ็นของผู้บริหารโรงเรียน
๓. นักเรียนที่ได้รับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑ ) ไปแล้ว เมื่อมีความจาเป็นต้องขอฉบับ
ใหม่ ให้ยื่นคาขอร้องขอเอกสารฉบับใหม่พร้อมด้วยเหตุผลในการขอเอกสาร เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้
โรงเรี ยนดาเนิ น การออกเอกสารใหม่จากต้น ฉบับเดิมที่จัดทาไว้ตามวิธีข้างต้น และให้ นายทะเบียนและผู้ บริห าร
โรงเรียนที่ดารงตาแหน่งขณะที่นักเรียนยื่นคาร้องขอเอกสารเป็นผู้ลงนามในเอกสารที่จัดทาใหม่ทั้ง ๒ ฉบับ
๔. โรงเรียนต้องทาบัญชีจ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)
ในทุกกรณีและบันทึกในสมุดจดหมายเหตุรายวันของโรงเรียนทุกครั้งที่มีการออกเอกสาร การยกเลิก
ระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีสูญหารหรือเสียหาย
เนื่องจากระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เป็นเอกสารหลักฐานสาคัญ ที่กระทรวงศึกษาธิการ
จะต้องดาเนินการควบคุม ดังนั้น ถ้าระเบียนผลการเรียน(ปพ.๑) เกิดการสูญหารหรือเสียหาย จะต้อง
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ดาเนินการสอบสวนและประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ที่สูญหายหรือเสียหายพร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
กรณีที่แบบพิมพ์เกิดการสูญหารทั้งเมื่อขณะทาการขนส่ง และเก็บรักษาอยู่ที่โรงเรียน
ให้ ผู้ทาให้เกิดการสูญหาย ได้แก่ โรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรืดหน่วยงานที่จัดส่ง
ดาเนินการดังต่อไปนี้
๑.
ผู้ทาให้เกิดการสูญหายแจ้งความเอกสารสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อลงบันทึกรายงาน
ประจาวันรับแจ้งเอกสารหาย แล้วเก็บใบแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
๒. ทารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.๑ ฉบับที่สูญหาย (พร้อมแนบสาเนาเอกสารลงบันทึก
ประจาวันด้วย) ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดโดยด่วน
๓.
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วทารายงาน เพื่อขอ
ยกเลิกแบบพิมพ์พร้อมแนบร่างประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนกลาง ต้องรายงาน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อได้รับรายงาน
แล้วให้ทาการสอบสวนโรงเรียนให้ได้ความจริงอีกครั้งหนึ่งก่อนลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เมื่อมีการลงนาม
เรี ย บร้ อยแล้ ว ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา และโรงเรีย นดาเนิ น การแจ้งประกาศยกเลิ ก ถึ งกระทรวงทุ ก
กระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัด
ไม่ให้รับพิจารณาเอกสาร ปพ. ๑ ที่ถูกยกเลิกต่อไป
กรณีแบบพิมพ์เกิดการเสียหายเนื่องจากเขียนผิดพลาด สกปรก หรือเกิดการชารุดเสียหายด้วย
เหตุอื่นใดจนไม่อาจใช้การได้
ให้ผู้บริหารโรงเรียนเรียกเก็บเอกสารฉบับนั้น ติดไว้กับต้นฉบับเดิมและขีดคร่อมพร้อมเขียนคาว่า
ไม่ใช่ พร้อมทั้งนาขุดที่ ...........เลขที่........... ของฉบั บเสียหายบันทึกในสมุดหมายเหตุรายวัน ประกาศนียบัตร (ปพ.
๒) เป็นเอกสารวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบการศึกษาที่ โรงเรียนให้ไว้ แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
(ชั้น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ ๓ ) และผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน (ชั้น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ ๖ ) ตามหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาที่โรงเรียนออกให้กับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งเป็นการจบการศึกษาภาค
บังคับ และชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ ๖ เป็นการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อแสดงวุฒิการศึกษาและรับรองศักดิ์
และสิทธิ์ของผู้สาเร็จการศึกษานักเรียนสามารถนาไปใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของตน เพื่อสมัค รเข้าศึกษา
ต่ อ สมั ค รเข้ า ท างาน หรื อ เพื่ อ การอื่ น ใดที่ ต้ อ งการแสดงวุ ฒิ การศึ ก ษา โด ยใช้ แ บบพิ ม พ์ เ อกสารที่
กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์เท่านั้น
ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.๒)
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หลั กฐานแสดงวุฒิ การศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ส าหรับหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มี ๒ แบบ คือ
๑. ประกาศนียบัตร สาหรับนักเรียนที่ สาเร็จหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (จบชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ )
(ปพ.๒ : บ )
๒. ประกาศนียบัตร สาหรับนักเรียนที่สาเร็จหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๖) (ปพ.๒ : พ )
การสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
ประกาศนี ย บั ต ร (ปพ.๒) เป็ น เอกสารหลั กฐานที่ โรงเรียนทุ ก แห่ ง ทุ ก สั งกั ดที่ จั ดการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน
จะต้องดาเนินการให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อให้
โรงเรียนทุกแห่ง ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ที่จัดซื้อมาให้ใช้เฉพาะในโรงเรียนที่จัดซื้อเท่านั้นห้ามแลกเปลี่ยนหรือ
ขอยืมใช้ระหว่างโรงเรียนเป็นอันขาด
การออกประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
โรงเรียนจะต้องออกประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนโดยใช้แบบที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด โรงเรียนจะต้องควบคุมการจัดทาการออกเอกสารให้ถูกต้อง และเก็บรักษาให้ปลอดภัย อย่าให้เกิดชารุด
เสียหาย สูญเสีย หรือมีการนาออกไปให้กับนักเรียนในทางมิ ชอบ กรณีที่นักเรียนรับเอกสารไปแล้วมีความประสงค์
จะขอรับเอกสารนี้ใหม่ โรงเรียนจะต้องออกใบแทนให้ โดยใช้แบบฟอร์มใบแทนประกาศนียบัตรที่มีลักษณะแตกต่าง
จากเอกสารจริงตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ทั้งนี้ในการออกประกาศนียบัตรต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑.
ให้โรงเรียนออกประกาศนียบัตรให้ผู้จบการศึกษาภาคบังคับและผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทุ ก คนที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา พร้ อ มก าหนดวั น เวลา ในการรั บ
ประกาศนียบัตร
๒. ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่ และประธานคณะกรรมการโรงเรียน
ขั้นพื้นฐานเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรร่วมกัน
๓. กรณีผู้สาเร็จการศึกษาไม่ได้รับประกาศนียบัตรตามกาหนดเวลาที่ โรงเรียนกาหนดผู้สาเร็จ
การศึกษาต้องยื่นคาขอรับประกาศนียบัตรด้วยตนเองตามแบบคาร้อง
การขอใบแทนประกาศนียบัตรกรณีสูญหายหรือเสียหาย
ประกาศนียบัตรที่ผู้สาเร็จการศึกษารับไปแล้ว เกิดชารุดหรือสูญหายให้โรงเรียนออกใบแทนประกาศนียบัตร
ให้ โดยผู้สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ยื่นคาร้องและขอรับใบแทนด้วยตนเองที่โรงเรียน ตามแต่ละกรณีดังนี้
- กรณีสูญหายให้ไปแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วนาใบแจ้งความไปประกอบ คาร้องขอรับใบแทน
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- กรณีชารุดให้นาประกาศนียบัตรที่ชารุดไปยื่นประกอบคาร้องขอรับใบแทนประกาศนียบัตรให้ใช้แบบ
พิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์ (ดังตัวอย่างภาคผนวก)
สาหรับโรงเรียนที่เลิกกิจการให้ยื่นคาร้องที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ โรงเรียนแห่งนั้นเคยตั้งอยู่ พร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบคาร้อง ได้แก่ สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ
– นามสกุล (ถ้ามี)
การออกใบแทนประกาศนียบัตรให้เก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ ๒๐ บาท ถ้าผู้สาเร็จการศึกษาขอรับ
เมื่อพ้นกาหนด ๑๐ ปี นับแต่วันที่ออกประกาศนียบัตรให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับประกาศนียบัตร
การออกใบแทนประกาศนียบัตร ให้กรอกด้วยการเขียนหรือพิมพ์ด้วยหมึกสีดาห้ามใช้ปากกาลูกลื่น
ตัวอักษร แบบตัวบรรจงสวยงาม ตัวเลขที่กรอกทุกแห่งให้ใช้เลขไทย ใบแทนประกาศนียบัตรทุกฉบับต้องไม่มีรอย
ขูด ลบ แก่ไข หรือตกเติม และต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนจากการเขียน การพิมพ์ หรือเกิดความสกปรกจาก
สาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง การกรอกรายการในใบแทนประกาศนียบัตรให้กรอกดังนี้
๑) ให้กรอกชื่อที่ตัดสินและอนุมัติให้นักเรียนจบการศึกษา
๒) เขต/อาเภอ เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด.......... ให้กรอกชื่อ เขต/อาเภอชื่อเขตพื้นที่การศึกษา
และชื่อเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัดที่ตั้งของ
๓) เอกสารนี้ ใ ห้ ไ ว้ เพื่ อ แสดงว่ า ......... ให้ ก รอกชื่ อ และชื่ อ สกุ ล ของนั ก เรี ย นที่ ข อรั บ ใบแทน
ประกาศนียบัตร โดยปฏิบัติตามวิธีการกรอกชื่อและชื่อสกุลในประกาศนียบัตร
๔) เกิดวันที่.........เดือน.........พ.ศ. ......... ให้กรอก เลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่นักเรียน
เกิดโดยเขียนคาและจานวนเต็มทั้งหมด
๕) ระดั บการศึกษา...........ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ .......... ให้ กรอกชื่อระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือตอนปลาย และให้กรอกตัวเลข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือ ๖
๖) เมื่อวันที่.........เดือน.........พ.ศ. ......... ให้กรอก เลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่นักเรียน
ได้รับอนุมัติให้จบหลักสูตร ตามที่ระบุในแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ. ๓)
๗) ได้ รับประกาศนียบัตร เลขที่ ......... ให้กรอกเลขที่ประกาศนียบัตรที่นักเรี ยนเคยรับไปแล้ว
ตามที่กรอกไว้ในแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ. ๓)
๘) แต่ เนื่อ งจากประกาศนียบั ตรนั้ น ......... ให้ กรอก “เกิดการช ารุด ” ในกรณี ที่ออกใบแทน
ประกาศนียบัตรเนื่องจากประกาศนียบัตรชารุด และกรอก “เกิดการสูญหาย” ในกรณีที่ออก
ใบแทนประกาศนียบัตร เนื่องจาก ประกาศนียบัตรเดิมสูญหาย
๙) วัน.......เดือน.......พ.ศ. .......... ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. หรือผู้อานวยการ
หรืออาจารย์ใหญ่หรือครูใหญ่ลงนามในใบแทนประกาศนียบัตร
๑๐) ให้ผู้อานวยการโรงเรียน ที่ดารงตาแหน่งในระหว่างที่ออกใบแทนประกาศนียบัตรลงนาม
๑๑) นายทะเบียน ให้นายทะเบียนที่ดารงตาแหน่งในระหว่างที่ออกใบแทนประกาศนียบัตรลงนาม
๑๒) ด้านหลัง ให้พิมพ์รายการเพื่อให้ผู้มีหน้าที่จัดทาใบแทนประกาศนียบัตรและผู้รับใบแทน
ประกาศนียบัตรลงนาม ดังนี้
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ลายมือชื่อ
.......................................ผู้เขียน

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

.......................................ผู้ตรวจ

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

.......................................ผู้ตรวจ

ผู้รับใบแทนประกาศนียบัตร
วั น ที่ . . . . . . . . . เ ดื อ น

.................พ.ศ. .............
๒ แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นเอกสารการอนุมัติจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและ
ข้อมูลของผู้จบการศึกษาภาค บังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ) และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)
ซึ่งสาเร็จหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐาน เพื่อใช้เป็นเอกสารส าหรับอนุมัติผลการเรียน ให้นักเรียนเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ ยืนยันรับรองความสาเร็จ และวุฒิการศึกษาของผู้สาเร็จ
การศึกษาแต่ละคน โดยใช้แบบพิมพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาจัดพิมพ์เท่านั้น
แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) นาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
- ใช้ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน
- แสดงรายชื่อผู้จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละระดับการศึกษาที่ได้รับการรับรองวุฒิจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
- ใช้สาหรับตรวจสอบ ค้นหาพิสูจน์ ยืนยันและรับรองวุฒิหรือผลการศึกษาของผู้จบหลักสูตรการศึกษา
ลักษณะของแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา(ปพ.๓) มี ๒ ระดับ คือ
๑. แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๓ : ๒)
๒. แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : ๒)
แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกระดับการศึกษา มี ๒ แบบ คือ
๑ แบบพิมพ์ปกติ มีลักษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ครบถ้วน สาหรับใช้กรอกข้อมูลด้วยการเขียนหรือ
พิมพ์ดีด
๒ แบบพิมพ์สาหรับพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นกระดาษว่างมีข้อมูลเฉพาะชื่อเอกสารแต่ละ
ระดับชั้น และหมายเลขควบคุมเอกสารเท่านั้น ให้ โรงเรียนเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการทาเอกสาร
ของตน
แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ประกอบด้วย
๑. เอกสารด้านหน้า ประกอบด้วย ๓ ส่วน
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ส่วนที่ ๑ ส่วนหัวเอกสาร ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
ส่วนที่ ๒ ตารางข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
ส่วนที่ ๓ ประกอบด้วย
- สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
- ผู้เขียน ผู้ทาน ผู้ตรวจ และนายทะเบียนลงนาม
- ผู้บริหารการศึกษาลงนาม วัน เดือน ปี อนุมัติจบหลักสูตร
๒ เอกสารด้านหลัง ประกอบด้วย ๒ ส่วน
ส่วนที่ ๑ ส่วนหัวเอกสาร
ส่วนที่ ๒ ตารางข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
การสั่งซื้อ การจัดทา และการจัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนทุกแห่ง ทุกสังกัดที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องดาเนินการจัดทาให้เป็นแนวทางเดียวกัน โรงเรียนต้องสั่งซื้อโดย
ตรงที่องค์การค้าของ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
ผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
การจัดทาและการจัดเก็บแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
การจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ให้โรงเรียนดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑ แต่งตั้งนายทะเบี ย นของโรงเรีย นอย่างเป็นทางการ เพื่ อรับผิ ดชอบการจัดทาแบบรายงานผู้ ส าเร็จ
การศึกษา(ปพ.๓) และเอกสารสาคัญอื่นๆ ของโรงเรียน เช่น
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ประกอบด้วย ผู้เขียน ผู้
ทาน และผู้ตรวจ และดาเนินงานภายใต้การกากับของนายทะเบียน
๓ ผู้จัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กรรมการทุกคนและนายทะเบียน
ลงนามไว้ที่ด้านหน้าของเอกสารในช่องที่กาหนดไว้ทุกแผ่น และเสนอให้ผู้อานวยการโรงเรียน พิจารณา
อนุมัติการศึกษา/การจบหลักสูตร
๔ โรงเรียนต้องจัดเก็บแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) โดยให้โรงเรียนทุกสังกัดและหน่วยงานที่มี
หน้าที่เก็บรักษาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ระดับประถมศึกษาครั้งละ ๒ ชุด แล้วเก็บรักษา
ไว้ที่โรงเรียน ส่งเก็บไปรักษาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของโรงเรียน ๑ ชุด สาหรับระดับ
ประถมศึกษาให้จัดทาครั้งละ ๓ ชุด เก็บรักษาไว้ที่โรงเรียน ๑ ชุด ส่งเก็บไปรักษาที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต้นสังกัดของโรงเรียน ๑ ชุด และส่งเก็บรักษาที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กระทรวงศึกษาธิการ ๑ ชุด ภายในเวลา ๓๐ วัน นับจากวันอนุมัติการจบการศึกษา/อนุมัติการจบ
หลักสูตร แต่ละครั้งและต้องเก็บรักษาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา(ปพ.๓) ให้ปลอดภัยตลอดไปมิให้
ชารุดเสียหาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยมิชอบ
การกรอกแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
การกรอกรายงานในแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ให้กรอกโดยการเขียนหรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดหรือ
คอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยให้กรอกด้วยหมึกสีดาเท่านั้น (ห้ามใช้ปากกาลูกลื่น) เมื่อเลือกใช้วิธีการใด
แล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอด ตัวเลขที่ใช้กรอกในแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) จะใช้เลขไทยหรืออา
รบิกก็ได้ แต่เมื่อใช้แบบใดแล้วจะต้องใช้แบบนั้น โดยตลอด ทุกหน้า ทุกแผ่น ห้ามลบ หรือขูดขีดข้อมูลที่
กรอกไปแล้วกรณีเขียนผิดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงด้วย
หมึกสีแดง และให้ผู้บริหารโรงเรียนลงนามกากับไว้
หมายเหตุ
๑.
กรณีข้อมูลในแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานต่างๆ มีข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ยึดข้อมูล ในเอกสารหลักฐาน
ฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
๒. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ที่ได้ส่งไปยัง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ให้โรงเรียนดาเนินการตามคาสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง
การจัดทา จัดส่ง และจัดเก็บแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓)
๓. แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๔๗ และเก็บรักษาไว้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐.เอกสารหลักฐานการศึกษาที่โรงเรียนกาหนด
เอกสารหลักฐานการศึกษาที่โรงเรียนกาหนด เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการ
เรียนรู้ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับผู้เรียน ดังนี้
๑ แบบบันทึกผลการเรียนประจารายวิชา
เป็นเอกสารทีโ่ รงเรียนจัดทาขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนใช้บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สาหรับการพิจารณาตัดสินผลการเรียน
แต่ละรายวิชาเป็นรายห้องเรียน
เอกสารบันทึกผลการเรียนประจารายวอชา นาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
- ใช้บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และ
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนแต่ละรายวิชา

๗๐

- ใช้เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ และผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
๒. .แบบรายงานประจาตัวนักเรียน
เป็นเอกสารทีโ่ รงเรียนจัดทาขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลผลการเรียนรายวิชา และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียน
แต่ละคน ตามเกณฑ์การตัดสินการผ่านระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งข้อมูลด้านอื่นๆ
ของผู้เรียนที่บ้านและโรงเรียน โดยจัดเป็นเอกสารรายบุคคลเพื่อใช้สาหรับสื่อสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้
รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
แบบรายงานประจาตัวนักเรียน นาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
- รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
- ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงาน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน
- เป็นเอกสารหลักฐานสาหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการต่างๆ ของผู้เรียน
๓ .ระเบียนสะสม
เป็นเอกสารทีโ่ รงเรียนจัดทาขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล
โดยจะบันทึกข้อมูลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ๑๒ ปี
ระเบียนสะสม สามารถนาไปใช้ประโยชน์ดังนี้
๔.

ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตัวของผู้เรียน
ใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
ใช่เป็นหลักฐานสาหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผู้เรียน
ใบรับรองผลการเรียน

เป็นเอกสารทีโ่ รงเรียนจัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารสาหรับรับรองความเป็นนักเรียนหรือผลการเรียนของ
ผู้เรียนเป็นกาลชั่วคราวตามที่ผู้เรียนร้องขอทั้งกรณีที่ผู้เรียนกาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว
ใบรับรองผลการเรียน นาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
- รับรองความเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน
- รับรองและแสดงความรู้ วุฒิการศึกษาของผู้เรียน
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัคเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทางาน หรือเมื่อมีกรณีอื่น
ใดที่ผู้เรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้ หรือสถานการณ์เป็นผู้เรียน ของตน
- เป็นหลักฐานสาหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช้สิทธิความเป็นผู้เรียน หรือกาได้รับ การับรอง
จากโรงเรียน

๗๑

