


   

หนา้ ก 

 

ค ำน ำ 
 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าส่ังให้โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีใช้แนวคิด
หลักสูตรอิงมาตรฐาน กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยในมาตรฐาน  การเรียนรู้ได้ระบุส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อส าเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้ยึดเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ดังกล่าว ด้วยการ
ด าเนินการบริหารจัดการอิงมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีมาตรฐานเป็นเป้าหมายการวัดและ
ประเมินผลท่ีสะท้อนมาตรฐานเพื่อให้กระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ดังนั้นโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จึงได้ด าเนินการจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามท่ีสถานศึกษาได้พัฒนาขึ้น  เพื่อทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานของผู้เรียน  
 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดท าระเบียบโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ.๒๕๖3 ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนอันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 
 
 

คณะผู้จัดท า 
                                                                                       กันยายน  ๒๕๖3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

หนา้ ข 

 

สำรบญั 
 

หน้ำ 
ค าน า 
สารบัญ 
ประกาศการใช้ระเบียบ     
ตอนที่ ๑  ระเบียบโรงเรียนเวียงชัยวิทยำคม พ.ศ. 2563 ว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผล

กำรเรียนหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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หมวด  ๒  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน 
หมวด  ๓  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียน       
หมวด ๔   การรายงานผลการเรียน 
หมวด  ๕   การเทียบโอนผลการเรียน 
หมวด  ๖   เอกสารหลักฐานการศึกษา 
หมวด  ๗   บทเฉพาะกาล                  

ตอนที่ ๒  ค ำอธบิำยระเบียบโรงเรียนเวียงชัยวิทยำคมว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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หน้า ๑ 
 

 
ระเบียบโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

ว่าด้วยการวดัและประเมนิผลการเรียนหลกัสูตรสถานศกึษา 
ตามหลกัสตูรแกนกลางศกึษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  

(ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.2563) 
 
 โดยท่ีโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 
พ.ศ. ๒๕61 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ.๑๑๐/๒๕๕๕  ลงวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่องการแก้ไข
โครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  จึงเป็นการสมควรท่ีก าหนดระเบียบโรงเรียนเวียงชัย
วิทยาคม พ.ศ.๒๕๖3 ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับค าส่ังดังกล่าว 
 ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิชาการสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ว่าด้วยการวัด
และประเมินผลการเรียนหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)”   
 ข้อ ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖3  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓   ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีขัดแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔   ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ.๒561 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) 
 ข้อ ๕   ให้ผู้บริหารสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖3 
                                                    

     (นายแมนสรวง  แซ่ซิ้ม) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 



   

หน้า ๒ 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ตอนที่ ๑   

ระเบียบโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ.๒๕๖3  

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรยีนหลักสูตรสถานศึกษา  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



   

หน้า ๓ 
 

หมวด  ๑ 
หลักการในการวดัและประเมนิผลการเรียน 

 
ข้อ ๖  การวัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการต่อไปนี้ 

๖.๑  สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดย
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
                  ๖.๒  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสิน 
ผลการเรียน 
               ๖.๓ การวัดและประเมินผลผู้เรียนรู้จะสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มี
การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนา 

๖.๔  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ต้องด าเนินการด้วยเทคนิคและวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่าง
รอบด้าน ท้ังด้านความรู้ กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ  เหมาะสมกับส่ิงท่ีต้องการวัดตาม
ธรรมชาติวิชาและระดับช้ันของผู้เรียน โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานความเท่ียงตรง ยุติธรรม และเช่ือถือได้ 
                 ๖.๕  การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ    การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม ผลงานของผู้เรียน การทดสอบ 
ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการจัดการศึกษา 
             ๖.๖  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประเมินและตรวจสอบผล             
การประเมินผลการเรียนรู้ 
                 ๖.๗  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 
              ๖.๘  โรงเรียนจัดท าและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานการวัดผล
และประเมินผลการเรียน รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

หน้า ๔ 
 

หมวด  ๒ 
วิธีการวัดและประเมนิผลการเรียนรู ้

 
ข้อ ๗  การประเมินสาระการเรียนรู้   

                   ๗.๑  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 ๗.๑.๑  โรงเรียนก าหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนและปลายปีแต่ละ     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

       ๗.๑.๑.๑  สัดส่วนคะแนน ๗๐ : ๓๐ หรือ ๘๐ : ๒๐  ได้แก่  ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
                                   ๗.๑.๑.๒  สัดส่วนคะแนน  ๘๐ : ๒๐  ได้แก่  สุขศึกษาและพลศึกษา   
ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๗.๑.๒ ให้ครูผู้สอนด าเนินการดังนี้ 
                                   ๗.๑.๒.๑  ประเมินก่อนเรียน  เพื่อให้ทราบความพร้อมของผู้เรียน  
ได้แก่ความรู้ ทักษะ กระบวนการและความรอบรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสมและค านึงถึง
ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ แล้วน าผลการประเมินไปปรับปรุง  ซ่อมเสริมผู้เรียนบางคนให้มี
ความพร้อมและพื้นฐานเพียงพอส าหรับการเรียนรู้เรื่องใหม่และให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๗.๑.๒.๒  ประเมินระหว่างเรียนเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าทางการ
เรียนและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนระหว่างเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวช้ีวัด ครูผู้สอนจะต้อง
ตรวจสอบความก้าวหน้าจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ได้ผลการเรียนท่ีแท้จริงของผู้เรียนด้วย
วิธีการและเครื่องมือ   ท่ีหลากหลายและมีร่องรอยปรากฏให้สามารถตรวจสอบได้ และน าผลไป
ด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ รวมทั้งเป็นข้อมูลส าหรับพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนอีกด้วย ซึ่งคะแนนผลการประเมินระหว่างเรียนจะต้องน าไปใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับตัดสินผลการเรียนรายวิชาและประเมินผ่านตัวชี้วัด  
                                    ๗.๑.๒.๓  ประเมินปลายปีเพื่อสรุปผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการเรียนรู้        
ตามตัวช้ีวัดและตัดสินผลการเรียนรายวิชาและใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและซ่อมเสริมผู้เรียน 
 ๗.๑.๒.๔  สรุปผลการเรียนรายวิชาโดยน าคะแนนระหว่างเรียนรวมกับ 
คะแนนปลายปีตามสัดส่วนท่ีโรงเรียนก าหนด แล้วน ามาเปล่ียนเป็นระดับผลการเรียน 

๗.๒  การประเมินเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัด  
                           ให้ครูผู้สอนใช้ผลการประเมินระหว่างเรียนเป็นการประเมินการผ่านตัวช้ีวัด    
โดยผู้เรียนต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคุณภาพการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดนั้นๆ   
        ข้อ ๘  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

๘.๑  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 ๘.๑.๑  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ก าหนดเกณฑ์ และ

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
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 ๘.๑.๒  คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ก าหนดแนวทางและเครื่องมือในการพัฒนาและการประเมิน  
           ๘.๑.๓  ให้ครูผู้สอนด าเนินการส่งเสริม/พัฒนาควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการและกิจกรรมส่งเสริม พร้อมท้ังด าเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียน   
จากผลงานและการเข้าร่วมกิจรรมและบันทึกผลการประเมิน โดยบูรณาการเข้ากับหน่วยการเรียนรู้ 
             ๘.๑.๔  ให้คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
สรุปผลการประเมินของผู้เรียนแต่ละคนตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด   
 ๘.๑.๕  คณะกรรมการพัฒนา/ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน         
จัดซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ไม่ผ่านเกณฑ์ แล้วประเมินอีกครั้ง 
              ๘.๒  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

     คณะกรรมการพัฒนา/ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ เขียน  รวบรวมผล
การประเมินแต่ละปีแล้วพิจารณาสรุปผลตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
ก าหนด 

ข้อ ๙  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
๙ .๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการก าหนดเกณฑ์และแนวทาง                 

การปรับปรุงแก้ไข 
๙.๒ คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ก าหนดแนวทาง

และเครื่องมือในการพัฒนาและประเมินผล 
๙.๓ ให้ผู้รับมอบหมายด าเนินการพัฒนาและประเมินผล ดังนี้      

                    ๙.๓.๑ การประเมินรายคุณลักษณะให้ครูผู้สอน/ครูท่ีปรึกษาหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมาย ด าเนินการส่งเสริม/พัฒนา ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ /
โครงการและกิจกรรมส่งเสริม และให้ครูผู้สอน/ครูประจ าช้ัน/ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจ านวน  ๒ – ๕ คน 
ด าเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น สังเกตพฤติกรรม บันทึกความดี 
สอบถามผู้เกี่ยวข้อง  สัมภาษณ์ เป็นต้น แล้วบันทึกผลเป็นรายคุณลักษณะ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
                          ๙.๓.๒ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้คณะกรรมการพัฒนาและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวบรวมผลการประเมินแล้วสรุปผลการประเมินของผู้เรียนแต่ละคน
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ๙.๓.๓ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้คณะกรรมการพัฒนา/ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รวบรวมผลการประเมินแต่ละป ีแล้วพิจารณาสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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ข้อ ๑๐  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๐.๑  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรมให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

 ๑๐.๑.๑  คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก าหนดเกณฑ์การผ่านกิจกรรมแต่ละกิจกรรม โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
                                  -  มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  ๘๐  ของเวลาท้ังหมด 
                                     -  การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามจุดประสงค์ให้ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมก าหนดตามความเหมาะสมโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพความถนัด 
ความสนใจ  วุฒิภาวะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรมนั้นๆ 
                ๑๐.๒ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 ๑๐.๒.๑ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ประเมินกิจกรรมตามจุดประสงค์ของกิจกรรม
โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม และผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย
ตามสภาพจริงแล้วสรุปผลการประเมินกิจกรรมแต่ละคนตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 “ผ่าน”   เมื่อผู้เรียนมีผลการประเมินระดับผ่านในกิจกรรมส าคัญ ท้ัง ๓ กิจกรรม 
คือ กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
 “ไม่ผ่าน”  เมื่อผู้เรียนมีผลการประเมินไม่ผ่านในกิจกรรมส าคัญ ท้ัง ๓ กิจกรรม 
หรือบางกิจกรรม 
  ๑๐.๒.๒  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมีหน้าท่ีจัดซ่อมเสริมให้ผู้ เรียนท่ีมีผลการ
ประเมินกิจกรรม  ไม่ผ่าน แล้วประเมินอีกครั้ง 
               ๑๐.๓  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายให้นายทะเบียนหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายรวบรวมผลการประเมินแต่ละปี       
แล้วสรุป “ผ่าน” “ไม่ผ่าน” ดังนี้ 

 “ผ่าน”     หมายถึง  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ  ผ่าน  ทุกช้ันปี 
 “ไม่ผ่าน”  หมายถึง  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ  ไม่ผ่าน บางช้ันปี  
  ให้คณะกรรมการพัฒนา/ประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวบรวมผลการประเมิน   
แต่ละปี แล้วพิจารณาสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด    
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หมวด  ๓ 
เกณฑ์การวัดและประเมนิผลการเรยีน 

  
ข้อ ๑๑  การเล่ือนช้ัน 

                 ๑๑.๑  การเล่ือนช้ันปี  
 ๑๑.๑.๑ ผู้เรียนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนท้ังหมด 
 ๑๑.๑.๒ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๕๐ หรือมีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
 ๑๑.๑.๓ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินท้ังระหว่างเรียนและปลายปี และได้รับ
การตัดสินผลการเรียนต้ังแต่ระดับ ๑ ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 ๑๑.๑.๔ ได้รับผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับ ผ่าน ขึ้นไป 
 ๑๑.๑.๕ ได้รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับ ผ่าน ขึ้นไป 
 ๑๑.๑.๖ ได้รับผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับ ผ่าน ทุกกิจกรรม 
 กรณีผู้เรียนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แต่ข้ออื่น ๆ มีคุณสมบัติครบถ้วน      
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
                        - มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ อันเนื่องจากความจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัย 
                          - ผ่านตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด  แต่สามารถซ่อมเสริมได้ภายใน            ปี
การศึกษานั้น 
                          - ระดับผลการเรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้  ต่ ากว่า ๑  แต่มีเหตุจ าเป็นหรือ
สามารถซ่อมเสริมได้ภายในปีการศึกษานั้น 

   ข้อ ๑๒  การตัดสินผลการเรียน  
        ๑๒.๑  การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการ ให้ใช้ระบบตัวเลขแสดง

ระดับผลการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘  ระดับ ดังนี้ 

                                ระดับผลการเรียน  ความหมาย  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
     ๔      ดีเย่ียม   ๘๐ – ๑๐๐ 
   ๓.๕       ดีมาก    ๗๕ – ๗๙ 

  ๓        ดี    ๗๐ – ๗๔  
   ๒.๕   ค่อนข้างดี       ๖๕ – ๖๙ 
   ๒   ปานกลาง   ๖๐ – ๖๔ 
   ๑.๕     พอใช้    ๕๕ – ๕๙  
   ๑          ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า   ๕๐ – ๕๔ 
   ๐   ต่ ากว่าเกณฑ์    ๐ – ๔๙ 
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ในกรณีท่ีไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับได้ ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไข
ของผลการเรียน ดังนี้  
 “มส”   หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ วัดผลปลายภาคเรียน 
เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาไม่ครบถึงร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา 
 “ร”     หมายถึง  รอผลการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจาก
ผู้เรียนไม่มีข้อมูล  ผลการเรียนรายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานท่ี
มอบหมายให้ท า ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยท่ีท าให้ประเมินผลการ
เรียนไม่ได้ 
             ๑๒.๒  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น   
๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 ดีเยี่ยม หมายถึง   มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนท่ีมีคุณภาพดี 
 ดี  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
 ผ่าน หมายถึง   มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนท่ีมีข้อบกพร่องบางประการ คุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
 ไม่ผ่าน   หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนหรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพรอ่งท่ีต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ   
                ๑๒.๓  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเล่ือนช้ัน
และจบการศึกษา ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 ดีเยี่ยม หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ระดับดีเย่ียม จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 
 ดี  หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้
เป็นการยอมรับของสังคมโดยพิจารณาจาก 

1) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑-๔ คุณลักษณะและไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

2) ได้ผลการประเมินระดับดีท้ัง ๘ คุณลักษณะ หรือ 
3) ได้ผลการประเมินต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๕-๗ คุณลักษณะและ

คุณลักษณะท่ีเหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน 
 ผ่าน หมายถึง   ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี

โรงเรียนก าหนด  โดยพิจารณาจาก 
1) ได้ผลการประเมินระดับผ่านท้ัง  ๘ หรือ 
2) ได้ผลการประเมินต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป  จ านวน ๑-๔ คุณลักษณะ และ

คุณลักษณะท่ีเหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน 



   

หน้า ๙ 
 

 ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
โรงเรียนก าหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่านต้ังแต่ ๑ คุณลักษณะ 
              ๑๒.๔  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะด าเนินการพิจารณาท้ังเวลาการเข้า
ร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดและให้ผลการ
ประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี ๓ ลักษณะ คือ 
  ๑)  กิจกรรมแนะแนว 
  ๒)  กิจกรรมนักเรียน  ซึ่งประกอบด้วย  
       (๑)  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
       (๒)  กิจกรรมชุมนุม 
  ๓)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
  ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้ 

 “ผ” หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรม 
และมีผลงานตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

 “มผ” หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรม 
และมีผลงานไม่เป็นตาม  เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

ในกรณีท่ีผู้เรียนได้รับผลการเรียน “มผ” โรงเรียนจะด าเนินการจัดซ่อมเสริมให้
ผู้เรียนท ากิจกรรมในส่วนท่ีผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน และจึงเปล่ียนผลการเรียน
จาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ ท้ังนี้จะด าเนินการให้เสร็จภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุผลสุดวิสัยให้
อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน 

 ข้อ ๑๓  การเปล่ียนผลการเรียน 
  ๑๓.๑  การเปล่ียนผลการเรียน “ ๐ ” 
  โรงเรียนจะด าเนินการจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผล
การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสอบไม่ผ่านผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการ
สอบแก้ตัวตามระยะเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด  จะอยู่ในดุลพินิจของโรงเรียนท่ีจะพิจารณาขยายเวลา
ออกไปอีก  ๑ ภาคเรียน  ส าหรับภาคเรียนท่ี  ๒  ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  
การสอบแก้ตัว ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑” 
  ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว  ยังได้ระดับผลการเรียน “ ๐ ” อีก สถานศึกษาจะแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติดังนี้ 

๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ้ าหรือเปล่ียนรายวิชาใหม่ ท้ังนี้จะอยู่

ดุลพินิจของโรงเรียน  ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนวิชาใด 

.  ๑๓.๒  การเปล่ียนผลการเรียน  “ ร ” 
  ให้ผู้เรียนด าเนินการแก้ไข “ ร ” ตามสาเหตุ  เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้
ระดับผลการเรียนตามปกติ (ต้ังแต่ ๐ – ๔ ) 



   

หน้า ๑๐ 
 

 
  ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการแก้ “ ร ” กรณีท่ีส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหว่าง 
ภาคเรียนและปลายภาคเรียน  ให้ผู้สอนน าข้อมูลท่ีมีอยู่ตัดสินผลการเรียน  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย จะอยู่
ในดุลยพินิจของโรงเรียนท่ีจะขยายเวลาการแก้ “ ร ” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียน
ท่ี ๒ ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ า หากผลการ
เรียนเป็น “ ๐ ”ให้ด าเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 
   ๑๓.๓  การเปล่ียนผลการเรียน  “ มส” 
 การเปล่ียนผลการเรียน  “ มส”  มี ๒ กรณี  ดังนี้ 
 1)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “ มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่
มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น สถานศึกษาจะด าเนินการให้เรียน
เพิ่มเติมโดยใช้ช่ัวโมงสอนซ่อมเสริม หรือใช้เวลาว่าง หรือใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ท า จนมี
เวลาเรียนครบตามท่ีก าหนดไว้ตามส าหรับรายวิชานั้น แล้วจึงให้วัดผลปลายภาค/ปี เป็นกรณีพิเศษ 
ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑” การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระท าให้เสร็จส้ิน
ภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ า 
ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน   
๑ ภาคเรียน ถ้าพ้นก าหนดนี้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ าในรายวิชานั้น 
(๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม จะอยู่ในดุลพินิจของโรงเรียนให้เรียนซ้ า 

หรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ 
 2)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

ของเวลาเรียนท้ังหมด สถานศึกษาจะด าเนินการดังนี้ 
(๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ าในรายวิชานั้น 
(๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม จะอยู่ในดุลพินิจของโรงเรยีนให้เรียนซ้ า 

หรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ 
ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน 

รายวิชาใด 
การเรียนซ้้ารายวิชา หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริม และสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น ท้ังนี้จะอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ในการจัดให้
เรียนซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งท่ีสถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม  เช่น พักกลางวัน วันหยุด  ช่ัวโมงว่าง       
หลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น 
  ในกรณีภาคเรียนท่ี ๒ หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส” สถานศึกษาจะ
ด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดู
ร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้ ท้ังนี้สถานศึกษาสามารถด าเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้ให้
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา / ต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาประสานงานให้มีการด าเนินการเรียนการสอน
ในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของ 
 



   

หน้า ๑๑ 
 

  ๑๓.๔  การเปล่ียนผลการเรียน “มผ” 
 กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาจะด าเนินการจัดสอนซ่อมเสริม
ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในส่วนท่ีผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปล่ียนผลการเรียน
จาก “มผ” เป็น “ผ”  ได้ ท้ังนี้จะด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนนั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยจะ
อยู่ใน ดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปไม่เกิน ๑ ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียน
ท่ี ๒  จะด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 

ข้อ  ๑๔  การสอนซ่อมเสริม 
การสอนซ่อมเสริมสถานศึกษาจะด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1)  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น 

สถานศึกษาจะจัดการสอนซ่อมเสริม ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน 
2)  ผู้เรียนสามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะท่ี

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ในการประเมินผลระหว่างเรียน 
3)  ผู้เรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน “๐” สถานศึกษาจะด าเนินการสอนซ่อมเสริม  

ก่อนสอบแก้ตัว 
4)  กรณีท่ีผู้เรียนมีผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาจะด าเนินการสอนซ่อมเสริม    

ในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียน ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 

ข้อ  ๑๕  การเรียนซ้ าช้ัน 
 ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนใน

ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น สถานศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าช้ันได้ ท้ังนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะ
และความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 การเรียนซ้ าช้ันมี ๒ ลักษณะ คือ 
๑) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า ๑.๐๐ 
๒) ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐ ,ร , มส เกินกึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในปี

การศึกษานั้น 
ท้ังนี้หากเกิดลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง หรือท้ัง ๒ ลักษณะ สถานศึกษาจะแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณา หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ า จะอยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน 

           ข้อ  ๑๖  เกณฑ์การจบการศึกษา 
    ๑๖.๑  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน       
๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  ๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต       
โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑5 หน่วยกิต  
  3)  ผู้เรียนมีผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป  
  4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
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  5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมิน “ผ่าน”      
  ๑๖.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน       
๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
   ๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
   ๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป   
   ๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป    
   ๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมิน “ผ่าน”    
 
                                                    

หมวด  ๔ 
การรายงานผลการเรียน 

 
ข้อท่ี ๑๗  การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า

ในการเรียนของผู้เรียน สถานศึกษาจะสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครอง
ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
  ๑๗.๑ จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน 
 ๑)  เพื่อแจ้งให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน 
 ๒)  เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนของผู้เรียน  
 ๓)  เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน  ก าหนด
แนวทางการศึกษาและการเลือกอาชีพ 
 ๔)  เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 
ตรวจสอบและรับรองผลการเรียนหรือวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
 ๕)  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และหน่วยงาน     
ต้นสังกัดใช้ประกอบในการก าหนดนโยบายวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๑๗.๒ ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน 
 ๑)  ข้อมูลระดับช้ัน ประกอบด้วยเวลามาเวลามาเรียน ผลการประเมินความรู้
ความสามารถ พฤติกรรมการเรียน ความประพฤติ และผลงานในการเรียนของผู้เรียน 
 ๒)  ข้อมูลระดับสถานศึกษา ประกอบด้วยผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาคผลการประเมิน
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้รายปี/รายภาค โดยรวมของสถานสถานศึกษา 
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 ๓)  ข้อมูลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน
ด้วยแบบประเมินท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับช้ันท่ีนอกเหนือจาก  
การประเมินคุณภาพระดับชาติ 
 ๔)  ข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยแบบประเมิน
ท่ีเป็นมาตรฐานระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีส าคัญในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๖   ซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานระดับชาติ 
 ๕)  ข้อมลูพัฒนาการของผู้เรียนด้านอื่น ๆ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และพฤติกรรมต่าง ๆ 
 
 

หมวด  ๕ 
การเทียบโอนผลการเรยีน 

 
 ข้อ ๑๘  สถานศึกษาจะด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก
หรือต้นภาคเรียนแรก ท้ังนี้นักเรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษา
ท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน และสถานศึกษาจะก าหนดรายวิชา จ านวนช่ัวโมง/หน่วยกิต   
ท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม  

ข้อ ๑๙  การพิจารณาเทียบโอน สถานศึกษาจะด าเนินการดังนี้ 
  ๑๙.๑  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่นๆท่ีให้ข้อมูลแสดงความรู้
ความสามารถของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
  ๑๙.๒  พิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้เรียน โดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ    
ท้ังภาคความรู้และภาคปฏิบัติ 
  ๑๙.๓  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติในสภาพจริง 
  ๑๙.๔  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นระหว่างเรียน นักเรียนสามารถแจ้งความจ านงขอไป
ศึกษาบางรายวิชาในสถานศึกษา/สถานประกอบการอื่น แล้วน ามาเทียบโอนได้ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา  
 ข้อ ๒๐  การเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาจะด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ     
การเทียบโอนจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๕ คน 
 ข้อ ๒๑  ผู้เรียนคนใดย้ายสถานศึกษา และสมัครเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 
การเทียบโอนผลการเรียนให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  ๒๑.๑  กรณีเทียบโอนจากหลักสูตรอื่น ให้น ารายวิชาหรือหน่วยกิตท่ีมีตัวช้ีวัดและ
มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์ /เนื้อหาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 
พ.ศ.๒๕๖1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มาเทียบโอนผลการเรียนได้ท้ังหมด หากสอดคล้องไม่ถึงร้อยละ ๖๐ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จะพิจารณาให้มีการเรียน
เพิ่มเติม หรือจัดการลงทะเบียนเรียนใหม่ให้ครบตามหลักสูตรของโรงเรียนนี้ 
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๒๑.๒   กรณีเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้พิจารณาจากหลักฐาน 
(ถ้ามี) หรือวัดผลประเมินผลด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีเหมาะสม และให้ระดับผลการเรียนสอดคล้อง
กับผลการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ.๒๕๖1 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 ๒๑.๓  กรณีเทียบโอนนักเรียนต่างประเทศ  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบช้ันการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน 

 
 

หมวด  ๖ 
เอกสารหลักฐานการศกึษา 

 
ข้อ ๒๒  สถานศึกษาจะด าเนินการจัดหาและจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จัดให้มีเอกสารการประเมินผลการเรียนต่าง ๆ  ตามท่ีกระทรวงศึกษา
ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
  ๒๒.๑. ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับการศึกษา (ปพ.๑) 
    ๒๒.๒  ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) 
       ๒๒.๓  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) 
  ๒๒.๔  แบบแสดงผลการเรียนช่ัวคราวประกอบการย้าย  (ปพ.๔) 
  ๒๒.๕  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) 
  ๒๒.๖  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล  (ปพ.๖) 
  ๒๒.๗  ใบรับรองผลการเรียน  (ปพ.๗) 
  ๒๒.๘  ระเบียนสะสม  (ปพ.๘) 
   
                          

หมวด  ๗ 
บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๒๓  การบังคับใช้ระเบียบนี้ให้บังคับใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาทุกช้ันปี ต้ังแต่          ปี
การศึกษา ๒๕๖3 เป็นต้นไป  

ข้อ ๒๔  กรณีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
เป็นผู้พิจารณาการเปล่ียนแปลงแก้ไข แล้วน าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
ก่อนประกาศใช้ 
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  ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 
     (นายแมนสรวง  แซ่ซิ้ม) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 
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ตอนที่ ๒  
 

ค้าอธิบายระเบียบโรงเรียนเวียงชัยวทิยาคม 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรยีนหลักสูตรสถานศึกษา 

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
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ค้าอธิบายระเบียบโรงเรียนเวยีงชัยวิทยาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
ว่าด้วยการวดัและประเมนิผลการเรียนหลกัสูตรสถานศกึษา 

 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑  
(ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.2560)    

 
โดยท่ีโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ได้มีการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ. ๒๕๖1 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  จึงได้มี
การจัดท าระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักการของหลักสูตรและเพื่อให้
การปฏิบัติตามระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนเป็นไปโดยถูกต้อง  และเป็นแนวเดียวกันโดย
ตลอดจึงได้จัดท าค าอธิบายไว้  ดังนี้ 
กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมพ.ศ.๒๕๖1 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียน ดังนี้ 
 ๑.  ด าเนินการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน  ได้แก่  การประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการ
ของผู้เรียนระหว่างเรียน  เพื่อหาค าตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านความรู้  ทักษะกระบวนการและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์จากการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ 
หรือไม่ เพียงไร  ซึ่งจะเป็นข้อมูลสะท้อนความส าเร็จของผู้เรียนและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท้ังผู้เรียน  ผู้สอน  สถานศึกษาและผู้ปกครอง  น าไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ  
มาตรฐานการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
และตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 ๒.  ด าเนินการประเมินผลระดับสถานศึกษา   ได้แก่  การประเมินผลการเรียนและพัฒนาการ
ของผู้เรียนปลายปี และเมื่อส้ินสุดระดับการศึกษา เพื่อน าผลไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้งน าผลการประเมินไปใช้พิจารณาตัดสินผลการเรียน
รายวิชาและตัดสินการเล่ือนช้ัน 
 ๓.  ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ได้แก่  การประเมิน
คุณภาพปลายปีของผู้เรียนทุกคนในช้ันปีก่อนจบระดับการศึกษา คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โดยเขตพื้นท่ีการศึกษา จะเป็นผู้ก าหนดช้ันปีท่ีจะ ท าการประเมิน และให้มีการประเมิน
ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ต่างๆ ตามความจ าเป็นเป็นรายปีไป 

๔. ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ได้แก่  การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนทุกคนในปีสุดท้ายของแต่ละระดับการศึกษา  คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะก าหนดให้มีการประเมินในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ ตามความจ าเป็นเป็นรายปีไป ข้อมูลจากการประเมินจะน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของชาติ สถานศึกษาจะจัดให้
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ผู้เรียนได้เข้ารับการประเมินผลระดับชาติ และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในการประเมิน
อย่างเต็มศักยภาพ  เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพทางการศึกษาท่ีแท้จริงของผู้เรียน ของสถานศึกษาของ
เขตพื้นท่ี และของประเทศชาติ 
             ๕.  ด าเนินการตัดสินผลการเรียนให้ผู้เรียนจบระดับการศึกษา  ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
  ๕.๑ ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ครบตาม
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ.๒๕61 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และได้รับการตัดสินผลการเรียน
ทุกรายวิชา ในระดับ ๑ ขึ้นไป 

๕.๒  ผู้เรียนต้อง ผ่าน การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ ผ่าน ขึ้นไป 
๕.๓  ผู้เรียนต้อง ผ่าน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับ ผ่าน ขึ้นไป 
๕.๔  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินทุกกิจกรรม     

ในระดับผ่าน 
๖.  ด าเนินการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการ

เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน  และเป็นเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
 ๗.  ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียน  ซึ่งได้ศึกษาจากต่างรูปแบบการศึกษาและ
หรือต่างสถานศึกษา  เพื่อใช้เป็นผลการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษานี้ 
 
หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและ
ทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย
ทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต
ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมี
หลักการท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 ๑.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ 
เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย ควบคู่กับการเป็นสากล 
 ๒.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและมีคุณภาพ 
 ๓.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 ๔.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่น ท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด 
การเรียนรู้ 
 ๕.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๖ .  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
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หมวด  ๑ 
หลักการในการวดัและประเมนิผลการเรียน 

           
ข้อ ๖  การวัดและประเมินผลการเรียน มีค าอธิบายดังต่อไปนี้ 

 เพื่อให้การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 
พ.ศ.๒๕61 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียน  จึงก าหนดการวัดและประเมินผลการเรียนไว้ดังนี้ 
  ๑.  สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผู้เรียน  โดยเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
  ๒.  การวัดและประเมินผลการเรียน สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้          
ท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ.๒๕61 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
  ๓.  การประเมินผลการเรียนประกอบด้วย  การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน  
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน 
  ๔.  การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการด าเนินการ
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับส่ิงท่ีต้องการวัด  ธรรมชาติของวิชา  และระดับช้ันของผู้เรียน 
  ๕.  มีการประเมินความสามารถของผู้เรียน  ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนใน
แต่ละช้ันปี  และเมื่อจบระดับการศึกษา 
  ๖.  มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละช้ันปี และเมื่อจบ
ระดับการศึกษา 
  ๗.  ให้ผู้เรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ  
ตามท่ีมีการก าหนดในแต่ละระดับช้ัน 
  ๘.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตรวจสอบผลการประเมินการเรียนได้ 
  ๙.  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 
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ภารกิจในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา     
สถานศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนท่ีจะต้องด าเนินการตามเกณฑ์

การจบระดับการศึกษา (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖)   ดังนี้ 
 ๑.  การประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ัง        
๘ กลุ่มสาระฯ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ.๒๕61 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

      ๑.๑  ภารกิจท่ีโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ด าเนินการ  มีดังนี้ 
 ๑)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  ก าหนดเกณฑ์การผ่านตัวชี้วัด
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
  - รายวิชาพื้นฐานต้องผ่านทุกตัวช้ีวัด  และผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคุณภาพการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดนั้นๆ   
                          - รายวิชาเพิ่มเติม  ต้องผ่านร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผลการเรียนรู้ท้ังหมด 
 ๒)  ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ / รายวิชา  ก าหนดเกณฑ์การผ่านตัวช้ีวัด
รายข้อ 
 ๓)  ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ / รายวิชา ประเมินผลการเรียนก่อนเรียน  
ระหว่างเรียน และหลังเรียน ซึ่งเป็นการประเมินผลระดับห้องเรียน 
                      ๔)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการให้ความเห็นชอบในการตัดสิน   
ผลการเรียนของครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ / รายวิชา 
                  ๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน ก าหนดเป็น  ๘  ระดับ  ( ต้ังแต่ระดับ  ๐-๔) 

      ๑.๓  วิธีการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้พิจารณาจาก 
 ๑.๓.๑  ก าหนดสัดส่วนคะแนนระหว่าภาค และปลายภาค โดยให้น้ าหนัก

ความส าคัญของการประเมินผลระหว่างเรียนในสัดส่วนท่ีมากกว่าการประเมินผลปลายภาค   
           ๑.๓.๒  วัดและประเมินผลโดยครูผู้สอนประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

ก่อน  ระหว่าง และหลังการจัดการเรียนการสอนให้ครบตัวช้ีวัดทุกข้อ  และครบทุกกลุ่มสาระด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 
                  ๑.๔ การประเมินผลให้พิจารณาจากวิธีการวัดและประเมินผลในข้อ  ๑.๓  และตัดสิน
ให้นักเรียนได้ระดับผลการเรียนทุกกลุ่มสาระเป็นรายภาค  

๒.  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
       เป็นการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์     และเขียนของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของสถานศึกษา 

      ๒.๑  ภารกิจท่ีโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ด าเนินการ  มีดังนี้ 
                     ๑)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ก าหนดมาตรฐานการอ่าน  
คิดวิเคราะห์  และเขียนแต่ละช้ันปี / ระดับการศึกษา  

 ๒)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสิน       
ผลการประเมินมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  
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 ๓)  คณะกรรมการด าเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
ก าหนดแนวทางการพัฒนา และประเมินความสามารถด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 
 ๔) ครูผู้สอนทุกคน  ด าเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
คิดวิเคราะห์  และเขียนตามแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ๕) ครูผู้สอนทุกคน ประเมินความสามารถการ อ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน
รายภาคเรียน 
 ๖)  คณะกรรมการด าเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
ประเมินและตัดสินความสามารถการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนรายภาค / จบระดับการศึกษา 

2.2  ระดับคุณภาพท่ีแสดงถึงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน  ก าหนดเป็น  ๔  ระดับ  “ดีเย่ียม”  “ดี”  “ผ่าน” “ไม่ผ่าน” 

  ๒.๓  วิธีการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนให้
พิจารณาจาก 
 ๒.๓.๑  ผลการตัดสินจากการวัดและประเมินผลของครูผู้สอนใน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 ๒.๓.๒  ผลการประเมินจากการมอบหมายงานให้ปฏิบัติเป็นกลุ่ม ในลักษณะ
โครงงานหรือโครงการต่างๆ ในการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 ๒ .๓ .๓  ผลการประเมินโดยผู้ปกครอง ตามเกณฑ์บ่ง ช้ีท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
                   ๒.๓.๔  ผลการตัดสินจากการประเมินของครูประจ าช้ัน/ ครูท่ีปรึกษา / ครูท่ี
รับผิดชอบโครงงาน / กิจกรรม  หรือนักเรียนประเมินตนเอง 
 ๒.๓.๕ ผลการตัดสิน  ประมวลจากการประเมินของคณะกรรมการด าเนินการ
ประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
         ๒.๔ การประเมินผลให้พิจารณาจากผลการประเมินในข้อ ๒.๓ แล้วพิจารณาโดย
ภาพรวมว่าผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพใดเป็นส่วนมากจึงตัดสินการผ่านความสามารถในการอ่าน      
คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับนั้น 

 ๓.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       เป็นการประเมินคุณลักษณะท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะท่ี
สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ท้ัง ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ก าหนดไว้  ๘  คุณลักษณะและโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม น ามา
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
 ๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
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 ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 ๗.  รักความเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ 

      ๓.๑  ภารกิจท่ีโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ด าเนินการ  มีดังนี้ 
 ๑)  คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ก าหนด
เกณฑ์ส าหรับตัดสินการผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละข้อ และแต่ละตัวบ่งช้ี 
 ๒)  คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก าหนด    
แนวทางการพัฒนาและวิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
                        ๓)  ครูผู้สอนทุกคน ด าเนินการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ตามแนวทางและวิธีการท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                        ๔)  ครูผู้สอนทุกคน ประเมินคุณลักษะอันพึงประสงค์รายภาคเรียน 
                        ๕)  คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมิน
ตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านระดับการศึกษา 

     ๓.๒ ระดับคุณภาพท่ีแสดงถึงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก าหนดเป็น     
๔ ระดับ   “ดีเย่ียม”  “ดี”  “ผ่าน”  “ไม่ผ่าน” 
  ๓.๓  วิธีการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้พิจารณาจาก 

  ๓.๓.๑  ผลการวัดและประเมินผลของครูผู้สอนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๓.๓.๒  ผลการวัดและประเมินผลของครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษา และจาก   

การประเมินตนเองของนักเรียน 
 ๓.๓.๓  ผลการประมวลจากการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

      ๓.๔  การประเมินผลให้พิจารณาจากผลการประเมินในข้อ ๓.๓ แล้วพิจารณา    
โดยภาพรวมว่าผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพใดเป็นส่วนมากจึงตัดสินการผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับนั้น  

๔.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     เป็นการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด     
     ๔.๑  ภารกิจท่ีโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ด าเนินการ  มีดังนี้ 

 ๑)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการก าหนดกิจกรรม และ
จุดประสงค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม   
 ๒)  ครูผู้สอนก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินการผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรม    
แต่ละกิจกรรม  และเกณฑ์ส าหรับตัดสินเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๓)  ครูผู้สอนประเมินผู้เรียนระหว่างการร่วมกิจกรรม 
 ๔)  ครูผู้สอนประเมินผู้เรียนเมื่อส้ินสุดกิจกรรม 
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 ๕)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการประเมินตัดสินผลการร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี 
       ๔.๒  ผลการประเมิน ก าหนดเป็น  ๒  ระดับ  คือ  “ผ่าน”   และ  “ไม่ผ่าน” 
       ๔.๓  วิธีการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๔.๓.๑ วัดและประเมินผลโดยครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก่อน ระหว่าง 
และหลังการจัดการเรียนการสอนครบทุกจุดประสงค์การเรียนรู้ และครบทุกกิจกรรม 
   ๔.๓.๒ วัดและประเมินผลจากเวลาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนต้องมีเวลา  
เข้าร่วมแต่ละกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐   
       ๔.๔ การประเมินผลให้พิจารณาจากวิธีการวัดและประเมินผลในข้อ ๔.๓ และตัดสิน
ให้นักเรียนได้รับผลการประเมินเป็นรายปี และจบระดับการศึกษา 
 
 

หมวด  ๒ 
วิธีการวัดและประเมนิผลการเรียน 

 
ข้อ ๗  การประเมินสาระการเรียนรู้,  ข้อ ๘  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน,   
ข้อ ๙  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และข้อ ๑๐  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

มีค าอธิบายดังต่อไปนี้ 

เป้าหมายส าคัญของการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
เพื่อน าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
โดยการน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของ
ผู้เรียนโดยตรง  และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง
น าไปใช้ในการพิจารณาตัดสินความส าเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนอีกด้วย 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ.๒๕61 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ประกอบด้วย 

๑.  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม 

  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระฯ โรงเรียน    
เวียงชัยวิทยาคม ได้ด าเนินการให้มีการประเมินผลครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ.๒๕61 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ครอบคลุมท้ังด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ และคุณธรรม จริยธรรม 
โดยให้มีการประเมินผลดังต่อไปนี้ 
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  ๑.๑  การประเมินผลก่อนเรียน 
      การประเมินผลก่อนเรียนเป็นหน้าท่ีของครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกกลุ่มสาระท่ีต้อง
ประเมินผลก่อนเรียน โดยมีจุดมุ่ งหมาย เพื่อหาสารสนเทศของผู้เรียนในเบื้องต้น ส าหรับน าไปจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพื้นฐานของผู้เรียนตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย การประเมิน ดังต่อไปนี้ 

     ๑.๑.๑  การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียน 
 เป็นการตรวจสอบความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่าง ๆ ของผู้เรียนท่ีเป็น
พื้นฐานของเรื่องใหม่ ๆ ท่ีผู้เรียนต้องเรียนโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม แล้วน าผลการประเมินมาปรับปรุง
ซ่อมเสริมหรือตระเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมและพื้นฐานพอเพียง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดี  การประเมินพื้นฐานและความพร้อมของผู้เรียนก่อนเรียน  จึงมี
ความส าคัญและจ าเป็น ท่ีผู้สอนทุกคนจะต้องด าเนินการเพื่อเตรียมผู้ เรียน ให้มีความพร้อมในการ
เรียนอย่างเหมาะสมและสามารถคาดหวังความส าเร็จได้ทุกครั้ง การประ เมิน ความพร้อมและ
พื้นฐานของผู้เรียนก่อนเรียนมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑.  วิเคราะห์ความรู้และทักษะท่ีเป็นพื้นฐานของเรื่องท่ีจะต้องเรียน 
 ๒.  เลือกวิธีการและจัดท าเครื่องมือส าหรับประเมินความรู้  แ ล ะ
ทักษะพื้นฐาน อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 ๓.  ด าเนินการประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานของผู้เรียน 
 ๔.  น าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุงผู้เรียนให้มีความรู้แ ล ะ

ทักษะพื้นฐานอย่างพอเพียงก่อนด าเนินการสอน 
 ๕.  จัดการเรียนการสอนในเรื่องท่ีจัดเตรียมไว้ 

      ๑.๑.๒  การประเมินความรอบรู้ในเรื่องท่ีจะเรียนก่อนการเรียน 
 เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องท่ีจะท าการสอนเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้
และทักษะในเรื่องท่ีจะเรียนนั้นมากน้อยเพียงไร เพื่อน าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้เรียนแต่ละคนว่า 
เริ่มต้นเรียนเรื่องนั้นๆ โดยมีความรู้เดิมอยู่เท่าไร จะได้น าไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนภายหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว ว่าเกิดพัฒนาการหรือเกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึนหรือไม่ เพียงไร ซึ่ง
จะท าให้ทราบถึงศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน  และประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่ง
จะใช้เป็นประโยชน์   ในการสนองตอบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน  แต่ละกลุ่มต่อไป  แต่ประโยชน์
ท่ีเกิดขึ้นในเบื้องต้นของ  การประเมินผลก่อนเรียนก็คือ ผู้สอนสามารถน าผลการประเมินไปใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดเตรียมวิธีการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความรู้เดิมของผู้เรียนว่าจะต้องจัด
อย่างเข้มข้นหรือมากน้อยเพียงไร  จึงจะมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการต่าง 
ๆ ตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังด้วยกันทุกคนได้ ในขณะที่ ไม่ท า ให้ผู้เรียนท่ีมีพื้นความรู้เดิมอยู่แล้ว
เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและเสียเวลาเรียน  ในส่ิงท่ีตนรู้แล้ว  การประเมินความรอบรู้ก่อนเรียนมี
ขั้นตอนการปฏิบัติเหมือนกับการประเมิน  ความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียน ต่างกันเฉพาะความรู้ 
ทักษะท่ีจะประเมินเท่านั้น 
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๑.๒  การประเมินระหว่างเรียน 
         การประเมินระหว่างเรียนเป็นการประเมิน เพื่อมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่า
บรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีครูได้วางแผนไว้หรือไม่
ทั้งนี้สารสนเทศ ท่ีได้จากการประเมินไปสู่การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ เรียน  และส่ง เสริม
ผู้ เรียน ท่ีมีความรู้  ความสามารถให้เกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ การประเมินผลระหว่างเรียน 
มีแนวทางในการปฏิบัติตามข้ันตอน  ดังนี้ 
         ขั้นที่ ๑  วางแผนการเรียนรู้และการประเมินผลระหว่างเรียน ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ 
ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และแนวทางการประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง   
ซึ่งในแผนการเรียนรู้ควรระบุภาระงานท่ีจะท าให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังอย่างเหมาะสม 
          ขั้นท่ี ๒  เลือกวิธีการประเมินท่ีสอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรมหลักท่ีก าหนดให้
ผู้เรียนปฏิบัติ  ท้ังนี้วิธีการประเมินท่ีเหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับการประเมินระหว่างเรียน  ได้แก่ การ
ประเมินจากส่ิงท่ีผู้เรียนได้แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนมีคุณลักษณะ ท่ี
พึงประสงค์อันเป็นผลจากการเรียนรู้ตามท่ีผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ และวิธีการประเมิน   ท่ี
ผู้สอนสามารถเลือกใช้ใน การประเมินระหว่างเรียน มีดังนี้ 

         ๑)  การประเมินด้วยการส่ือสารส่วนบุคคล  ได้แก่ 
 ๑.๑  การถามตอบระหว่างท ากิจกรรมการเรียน 

 ๑.๒  การสนทนาพบปะพูดคุยกับผู้เรียน 
 ๑.๓  การสนทนาพบปะพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องกับผู้เรียน 
 ๑.๔  การสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ  และทัศนคติ 
 ๑.๕  การอ่านบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียน 
 ๑.๖  การตรวจแบบฝึกหัดและการบ้าน  พร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับ 
 ๒)  การประเมินจากการปฏิบัติ  (Performance  Assessment) 
 เป็นวิธีการประเมินท่ีผู้สอนมอบหมายงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนท าเพื่อให้ได้ 
ข้อมูลสารสนเทศว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 
 การประเมินการปฏิบัติ ผู้สอนต้องตระเตรียมส่ิงส าคัญ ๒ ประการ คือ 
 ๒.๑  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีจะให้ผู้เรียนปฏิบัติ (Tasks) 
 ๒.๒  เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) 
 วิธีการประเมินการปฏิบัติ จะเป็นไปตามลักษณะงาน ดังนี้ 
 ก.  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนท าเป็นรายบุคคล / กลุ่ม 
จะประเมินวิธีการท างานตามข้ันตอนและผลงานของผู้เรียน 
 ข.  งานหรือกิจกรรมท่ีผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจ าวัน 
จะประเมินด้วยวิธีการสังเกต จดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เรียน 
 ค.  การสาธิต  ได้แก่การให้ผู้เรียนแสดง หรือปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีก าหนด 
เช่น  การใช้เครื่องมือปฏิบัติงาน การท ากายบริหาร การเล่นดนตรี จะประเมินวิธีการและขั้นตอนใน
การสาธิตของผู้เรียนด้วยวิธีการสังเกต 
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 ง.  การท าโครงงาน ก าหนดให้ผู้สอนต้องมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
โครงงานอย่างน้อย ๑ โครงงาน ในแต่ละปีการศึกษา ดังนั้นผู้สอนต้องก าหนดภาระงานในลักษณะ
โครงงานให้ผู้เรียนปฏิบัติในรูปแบบใด รูปแบบหนึ่งใน ๔  รูปแบบ ต่อไปนี้ 
 -  โครงงานส ารวจ 
 -  โครงงานส่ิงประดิษฐ์ 
 -  โครงงานแก้ปัญหา หรือการทดลองศึกษาค้นคว้า 
 -  โครงงานอาชีพ 
 ๓)  การประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment) 
 การประเมินสภาพจริงเป็นการประเมินจากกิจกรรมท่ีผู้เรียนไ ด้ปฏิบ ัต ิ    
โดยอาจจะเป็นงาน หรือสถานการณ์ท่ีเป็นจริง (Real life) หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง ดังนั้นงานหรือ
สถานการณ์จึงมีส่ิงจ าเป็นท่ีซับซ้อน (Complexity)  และเป็นองค์รวม (Holistic) มากกว่างานท่ีปฏิบัติ
ท่ัวไป 
 วิธีการประเมินสภาพจริง ไม่มีความแตกต่างจากการประเมินจากการปฏิบัติ 
(Performance Assessment) เพียงแต่อาจมีความยุ่งยากในการประเมินมากกว่า เนื่องจากเป็น
สถานการณ์จริง หรือต้องจัดสถานการณ์ให้ใกล้จริงแต่จะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมาก เพราะจะท าให้
ทราบความสามารถท่ีแท้จริง ว่ามีจุดเด่นและข้อบกพร่องในเรื่องใด อันจะน าไปสู่การแก้ไขท่ีตรง
ประเด็นท่ีสุด 
 ๔)  การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) 
 การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน เป็นวิธีการประเมินท่ีช่วย ส่งเสริมให้            
การประเมินตามสภาพจริงมีความเป็นไปได้มากขึ้น โดยการให้ผู้เรียนได้เก็บรวบรวม (Collect) ผลงาน
จากการปฏิบัติจริง   ท้ังในช้ันเรียนหรือในชีวิตจริงท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ ต่างๆ 
มาจัดแสดงอย่าง เป็นระบบ (Organized) ท้ังนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็น (Refect) ความ
พยายาม เจตคติ แรงจูงใจ พัฒนาการ และความสัมฤทธิ์ผล(Achievement) ของการเรียนรู้ตามส่ิง    
ท่ีมุ่งหวังจะให้แฟ้มสะสมงานนั้นสะท้อนออกมาซึ่งผู้สอนสามารถประเมินจากแฟ้มสะสมงานแทน   
การประเมินจากการปฏิบัติจริงก็ได้ 

  ขั้นท่ี ๓  ก าหนดสัดส่วนการประเมินผลระหว่างเรียนกับการประเมินผลปลายปี  
การประเมินระหว่างเรียนเป็นการประเมินท่ีมีวัตถุประสงค์ส าคัญ  เพื่อมุ่งน าสารสนเทศมาพัฒนาผู้เรียน
และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน ดังนั้นควรให้น้ าหนักความส าคัญของการประเมิน
ระหว่างปีในสัดส่วนท่ีมากกว่าการประเมินตอนปลายปี  ท้ังนี้โดยค านึงถึงธรรมชาติของวิชาและ      
ผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์เป็นส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนตอนปลายปี
ต้องน าผลการประเมินระหว่างเรียนไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนด้วย    
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  ขั้นที่ ๔  จัดท าเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน  ผู้สอนต้องจัดท าเอกสาร
บันทึกข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผลระหว่างเรียนอย่างเป็นระบบชัดเจน เพื่อใช้เป็น
แหล่งข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมผู้เรียน ใช้เป็นหลักฐานส าหรับส่ือสารกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และ
ใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและ   
ความยุติธรรมในการประเมิน    โดยน าผลการประเมินบันทึกลงในแบบ ปพ. ๕ , ๖   
 ข้อมูลหลักฐานการประเมินระหว่างเรียนท่ีพึงแสดง  ได้แก่ 
  ๑.  วิธีการ และเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
  ๒.  ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียนตามวิธีการประเมิน เช่น  บันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม  บันทึกคะแนนจากการประเมินช้ินงาน  บันทึกคะแนนการประเมินโครงงาน บันทึก
เกี่ยวกับการประเมินแฟ้มสะสมงาน  เป็นต้น 
  ๑.๓  การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน เ ป็น ก า ร ป ร ะ เ มิน เพื่อมุ่งตรวจสอบ
ความส าเร็จของผู้เรียน  เมื่อผ่านการเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่งหรือส้ินสุดการเรียนรายวิชาปลายปี 
ประกอบด้วย 
 ๑.๓.๑  การประเมินหลังเรียน 
 เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องท่ีได้เรียนจบแล้ว  เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้หรือไม่  เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินก่อนเรียนแล้วผู้เรียนเกิดพัฒนาการขึ้นมากน้อยเพียงไร ท าให้สามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมี
ศักยภาพในการเรียนรู้เพียงไร  และกิจกรรมการเรียนท่ีจัดขึ้นมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้ เรียน
เพียงไร  ข้อมูลจากการประเมินภายหลังเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย  ได้แก่ 

 1)  ปรับปรุงแก้ไขซ่อมเสริมผู้เรียนให้มีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้หรือผ่านจุดประสงค์ของการเรียน 
 ๒)  ปรับปรุงแก้ไขวิธีเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๓)  ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
         ๑.๓.๒  การประเมินผลการเรียนปลายปี  
 เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ 
ตามตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  การประเมินผลนี้  นอกจากจะมี จุดประสงค์เพื่อสรุป
ตัดสินความส าเร็จของผู้เรียนในการเรียนสาระการเรียนรู้รายปีเป็นส าคัญแล้ว ยังใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
ปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนท่ีไม่ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ของรายวิชา  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการ  และมีผลการ เรียนตามผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน   
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย 
 การประเมินผลการเรียนปลายปี สามารถใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมิน
ได้อย่างหลากหลาย  ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ 
กิจกรรมและช่วงเวลาในการประเมิน อย่างไรก็ดีเพื่อให้การประเมินดังกล่าว มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์
และสนับสนุนการเรียนการสอน จึงให้น าผลการประเมินระหว่างเรียนไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผล
การเรียนปลายปี โดยใช้สัดส่วนการประเมินผลระหว่างเรียนมากกว่าการประเมินผลปลายปี และน า
ผลการประเมินบันทึกลงใน แบบ ปพ. ๕ , ๖  
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๒.  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
  เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการใช้กระบวนการอ่าน อ่านหนังสือ เอกสาร
และส่ือต่างๆ แล้ว ใ ช้ก ร ะบวนการ คิดน ามาสรุปเป็นความรู้ความเข้าใจของตน และสามารถ
ถ่ายทอดความคิดเหล่านั้นด้วยการเขียนส่ือความได้ เป็นการเขียนท่ีสะท้อนถึงสติปัญญา  ความรู้  
ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์จินตนาการอย่าง
เหมาะสมและมีคุณค่าแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ พร้อมด้วยประสบการณ์และทักษะในการเขียน
ท่ีมีส านวนภาษาถูกต้อง  มีเหตุผล และมีล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจ     
แก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน เหมาะสมกับวัย และระดับช้ันตามระดับของมาตรฐานการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
  ขั้นตอนด าเนินการ ในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  
  ขั้นที่ ๑  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา ด าเนินการดังนี้ 

1)  ก าหนดมาตรฐานการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนพร้อมท้ังตัวช้ีวัดความสามารถ 
เป็นมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษานั้น ๆ แยกตามระดับช้ัน ดังนี้   

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  
ขอบเขตการประเมิน 
การอ่านจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีให้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อคิด ความรู้เกี่ยวกับ

สังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อให้ผู้อ่านน าไปคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปแนวคิดคุณค่าท่ีได้ น าไปประยุกต์ใช้
ด้วยวิจารณญาณ และถ่ายทอดเป็นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือรายงานด้วยภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม 
เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจน์ ค าแนะน าค าเตือน แผนภูมิ ตาราง 
แผนท่ี 

ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
๑. สามารถคัดสรรส่ือท่ีต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถ

สร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 
๒. สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง 
๓. สามารถวิเคราะห ์วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเช่ือถือ ล าดับความและความเป็นไปได้

ของเรื่องท่ีอ่าน 
๔. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดท่ีได้จากการอ่าน 
๕. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว โดยการ

เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
ขอบเขตการประเมิน 
การอ่านจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์ 

แนวคิดทฤษฎ ีรวมท้ังความงดงามทางภาษาท่ีเอื้อให้ผู้อ่านวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น
โต้แย้งหรือสนับสนุน ท านาย คาดการณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอด 
เป็นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายงาน บทความทางวิชาการอย่างถูกต้องตามหลักวิชา เช่น อ่านบทความ
วิชาการวรรณกรรมประเภทต่างๆ 



   

หน้า ๒๙ 
 

ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
๑. สามารถอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
๒. สามารถจับประเด็นส าคัญล าดับเหตุการณ์จากการอ่านส่ือท่ีมีความซับซ้อน 
๓. สามารถวิเคราะห์ส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการส่ือสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ

ในแง่มุมต่างๆ 
๔. สามารถประเมินความน่าเช่ือถือ คุณค่า แนวคิดท่ีได้จากส่ิงท่ีอ่านอย่างหลากหลาย 
๕. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอ

และสมเหตุสมผล 
รูปแบบประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นเงื่อนไขส าคัญประการหนึ่งท่ีผู้เรียนทุกคน

จะต้องได้รับการประเมินให้ผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่านการเล่ือนช้ัน 
และผ่านการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ถือเป็นมาตรการส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ซึ่งจะช่วยผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน โดยสถานศึกษาอาจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบในการประเมินไปใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน ดังนี้ 

รูปแบบที่ ๑  การบูรณาการตัวชี้วัดของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ร่วมกับการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ส ารวจตรวจสอบว่าตัวชี้วัดของการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนมี
อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาใดบ้างหากยังไม่มีหรือมีเล็กน้อย ให้น าเข้าไปบูรณาการ       
ในหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการเรียนรู้ของรายวิชานั้นเมื่อน าหน่วยการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผลการประเมินกาเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเป็นผลงานในรายวิชานั้นนับเป็นผลการประเมินความสามารถ
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนด้วยหากมีการวางแผนก าหนดหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา   
ในแต่ละป ี (ระดับประถมศึกษา) แต่ละภาคเรียน(ระดับมัธยมศึกษา)ให้มีการกระจายตัวช้ีวัดลงทุกรายวิชา 
ในสัดส่วนท่ีเพียงพอและมีผลงานปรากฏชัดเจน เป็นตัวแทนความสามารถในการประเมินการอ่าน   
คิดวิเคราะห์ และเขียนได้ตามเกณฑ์การประเมินท่ีสถานศึกษาก าหนดแล้วน าผลการประเมินท้ัง        
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ไปสรุปในภาพรวมเป็นผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห ์และ
เขียนรายปี/รายภาค โดยอาศัยค่าสถิติท่ีเหมาะสม เช่น ฐานนิยม (Mode) หรือ ค่าเฉล่ีย (Mean) 
รูปแบบนี้มีความเหมาะสมกับโรงเรียนท่ีมีความพร้อมปานกลาง มีครูครบช้ันเรียนและมีครูพิเศษบ้าง 

รูปแบบที ่๒ การใช้เคร่ืองมือหรือแบบทดสอบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
สถานศึกษาสามารถท่ีจะสร้างและพัฒนาแบบทดสอบตามตัวชี้วัดการประเมินความสามารถ    

การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนได้ โดยใช้กระบวนการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ แบบทดสอบ             
ท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งต้องมั่นใจในความเท่ียงตรง (Validity)ความยุติธรรม (Fair) และความเช่ือถือได้ 
(Reliability) ของแบบทดสอบนั้นๆท่ีจะน ามาประเมินกับผู้เรียนทุกคนหรือติดต่อขอใช้บริ การ
แบบทดสอบมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีให้บริการแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อประเมินความสามารถ  
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การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเช่น ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน รูปแบบนี้เหมาะส าหรับโรงเรียนท่ีมีความพร้อมมาก มีขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษ 

รูปแบบที ่๓ การก้าหนดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนให้ผูเ้รียนปฏบิัติโดยเฉพาะ 

ศึกษาตัวช้ีวัด ขอบเขต เกณฑ์และแนวการให้คะแนน (Rubric) ของการประเมินความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน แล้วจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติเป็นกลุ่ม หรือเป็น
รายบุคคลหรือการมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าแล้วเขียนเป็นรายงานเกี่ยวกับการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน หรือรวบรวมและน าเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน เพื่อประเมินศักยภาพของ
ผู้เรียนในการอ่านหนังสือ เอกสาร และส่ือต่างๆได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว แล้วน ามาคิดสรุปเป็น
ความรู้ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระของเรื่องท่ีอ่านน าไปสู่การสังเคราะห์สร้างสรรค์
และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และถ่ายทอดความคิดเหล่านั้นด้วยการเขียนส่ือความท่ีสะท้อนถึง
สติปัญญาความรู้ความเข้าใจความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้างสรรค์
จินตนาการอย่างเหมาะสมและมีคุณค่าเช่น โครงการรักอ่าน รักการเขียน เป็นต้น รูปแบบนี้เหมาะ
ส าหรับโรงเรียนท่ีมีความพร้อมมาก มีขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษ 

รูปแบบที่ ๔  การบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน ร่วมกับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ศึกษาตัวช้ีวัด ขอบเขต เกณฑ์และแนวการให้คะแนน (Rubric) ของการประเมินความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน แล้วบูรณาการเข้ากับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  น า
แผนการจัดกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามภาระงานท่ีได้เรียนรู้ 
ผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนตามกิจกรรม
นับเป็นการประเมินท่ีน าข้อมูลมาตัดสินผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนได้ โดยน าไป
เทียบกับเกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน (Rubric) ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด รูปแบบนี้มีความ
เหมาะสมกับโรงเรียนท่ีมีความพร้อมปานกลาง  มีครูท่ีครบช้ันเรียนและมีครูพิเศษบ้าง ครูคนหนึ่ง   
อาจรับผิดชอบท้ังงานสอนและงานพิเศษท่ีครบช้ันเรียนและมีครูพิเศษบ้าง 

๒)  ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินท่ีเหมาะสม  ดังนี้ 
 ๒.๑) ความสามารถจริงของผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมทางการเรียนในรายวิชา 

ต่าง ๆ จากการสังเกตของผู้สอน 
       ๒.๒) การมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า แล้วจัดท าโครงงาน 
       ๒.๓)  ผลงานเชิงประจักษ์ต่าง ๆ ท่ีสะท้อนความสามารถในองค์รวม ด้านการอ่าน 

คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 ๒.๔)  วิธีการอื่น ๆ ท่ีครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เห็นว่าเหมาะสม 

๓)  ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน  
๔)  ก าหนดแนวทางการซ่อมเสริมปรับปรุงผู้เรียน  ท่ีมีผลการประเมิน “ไม่ผ่านเกณฑ์” 

โดยมอบหมายให้เป็นหน้าท่ีของครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา  ดังนี้ 
 ๔.๑)  ครูผู้สอนด าเนินการปรับปรุง   ซ่อมเสริมความสามารถ ผู้เรียนในด้าน
กระบวนการอ่าน กระบวนการคิด และกระบวนการเขียนแล้วแต่กรณี ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
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 ๔.๒)  ครูผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ  โดยค านึงถึงมาตรฐานการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับช้ันนั้นๆ รวมถึงเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งช้ีด้วย 
 ๔.๓)  ครูผู้สอนประเมินผลงานของผู้เรียน และบันทึกข้อมูลลงในแบบ ปพ.๕  

  ขั้นที่ ๒  ประกาศแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 
และช้ีแจงให้เกิดความเข้าใจ 

  ขั้นที่ ๓  สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ 
และเขียน เพื่อท าหน้าท่ีในการก าหนดแนวทางการพัฒนา และประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนของผู้เรียน จัดท าเครื่องมือประเมิน  สรุปรวบรวมข้อมูล  และตัดสินผลการประเมิน 

  ขั้นที ่๔ คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน น าเสนอ
ผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ
และเสนอผู้บริหารอนุมัติผลต่อไป 

แนวปฏิบัติในการประเมินปลายปี และการประเมินการจบระดับการศึกษา 
 ๑.  แนวทางการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน ปลายปี 

 การประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเมื่อส้ินปีการศึกษา มีวัตถุประสงค์
เพื่อสรุปความสามารถของผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษา โดยมีแนวด าเนินการดังนี้ 
 ๑.๑  ครูผู้สอนทุกคนมีหน้าท่ีประเมินตรวจสอบ หรือประเมินผู้เรียนในความรับผิดชอบ  
ตามวิธีการและเครื่องมือท่ีคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนจัดท า 
เพื่อให้ได้ข้อมูลความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนอย่างเหมาะสมครบถ้วน
ตามศักยภาพท่ีแท้จริงของผู้เรียน รายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน โดยครูผู้สอนสรุปผลการประเมินรายภาค และรายปี เพื่อแจ้งให้ผู้เรียนได้ทราบสถานภาพ
ของตน และ  ท าการปรับปรุงแก้ไขตนเองได้ 
 ๑.๒  คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สรุปผล      
การประเมินเมื่อส้ินปีการศึกษา 

 ๑.๓  ตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  ดังนี ้
ดีเยี่ยม สามารถจับใจความส าคัญได้ครบถ้วน เขียนวิพากษ์ วิจารณ์  เขียนสร้างสรรค์ 

แสดงความคิดเห็น ประกอบอย่างมีเหตุผลได้ถูกต้องและสมบูรณ์ ใช้ภาษา สุภาพและเรียบเรียงได้
สละสลวย              

ดี สามารถจับใจความส าคัญได้เขียนวิพากษ์ วิจารณ์เขียนสร้างสรรค์ และ
เขียนสร้างสรรค์ได้โดยใช้ภาษาสุภาพ                                  
          ผ่าน  สามารถจับใจความส าคัญได้เขียนวิพากษ์ วิจารณ์เขียนสร้างสรรค์ได้บ้าง   

 ไม่ผ่าน ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน หรือ
ถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องท่ีต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ                                        

     ๑.๔  แจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบ 
     ๑.๕  ด าเนินการซ่อมเสริม ปรับปรุง แก้ไขผู้เรียนในส่วนท่ีไม่ผ่านการประเมิน 
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๒.  แนวทางการประเมินตัดสินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน เมื่อจบระดับการศึกษา 
 เป็นการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน เมื่อจบ
ระดับการศึกษา เพื่อพิจารณาตัดสินผู้เรียนให้จบการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  การประเมิน
ผู้เรียนเพื่อตัดสินการจบระดับการศึกษาตามเกณฑ์นี้ ให้ถือผลการประเมินปลายปีในปีสุดท้ายของ
ระดับการศึกษา เป็นการประเมินเพื่อตัดสินการจบการศึกษาโดยด าเนินการดังนี้ 

 ๒.๑  ครูผู้สอนทุกคนมีหน้าท่ีพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ของผู้เรียนท าการตรวจสอบหรือประเมินผู้เรียนในความรับผิดชอบตามวิธีการและเครื่องมือท่ีก าหนด 
ให้ได้ข้อมูลความสามารถของผู้เรียนด้านกระบวนการอ่าน กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการเขียน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามศักยภาพของผู้เรียนรายงานคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน   
คิดวิเคราะห์ และเขียน 

     ๒.๒  คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตัดสินการผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  ดังนี้ 

ดีเยี่ยม สามารถจับใจความส าคัญได้ครบถ้วน เขียนวิพากษ์ วิจารณ์เขียนสร้างสรรค์       
แสดงความคิดเห็น ประกอบอย่างมีเหตุผลได้ถูกต้องและสมบูรณ์ ใช้ภาษาสุภาพและเรียบเรียงได้
สละสลวย               

ดี สามารถจับใจความส าคัญได้เขียนวิพากษ์ วิจารณ์เขียนสร้างสรรค์  และ
เขียนสร้างสรรค์ได้โดยใช้ภาษาสุภาพ 
          ผ่าน สามารถจับใจความส าคัญได้เขียนวิพากษ์ วิจารณ์เขียนสร้างสรรค์ได้บ้าง   
  ไม่ผ่าน ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน หรือ 
ถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องท่ีต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ                                               

              ๒.๓  วิธีการวัดและประเมินผล  เพื่อตัดสินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ให้พิจารณาจาก 
           ๑)  ผลการวัดประเมินผลของครูผู้สอนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
           ๒)  ผลการมอบหมายงานให้ปฏิบัติเป็นกลุ่มในลักษณะโครงงานหรือโครงการต่างๆ 

ในการส่งเสริมความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน 
           ๓)  ผลการประเมินของผู้ปกครองตามตัวบ่งช้ีท่ีใช้ในการประเมิน 
           ๔)  ผลการประเมินของครูท่ีปรึกษา หรือนักเรียนประเมินตนเอง 

               ๒.๔  คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน พิจารณา
จากผลการประเมินในข้อ ๒.๓ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดว่าผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพใดจึง
ตัดสินการผ่านความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนในระดับนั้น  

 ๒.๕  ครูผู้สอนด าเนินการซ่อมเสริม ปรับปรุงแก้ไข ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านการประเมิน แล้ว
ด าเนินการประเมินใหม่ 
 ๒.๖  คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ส่ง ผลการ
ประเมิน เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการให้ความเห็นชอบ เพื่อน าเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติผลการตัดสินการจบการศึกษาต่อไป  
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๓.  แนวทางการพัฒนาและการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
ระดับครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๑) ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันก าหนดแนวทางในการพัฒนาความสามารถ 

ในการอ่าน  คิดวิ เคราะห์  และเขียน ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระ และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 ๒) ครูผู้สอนทุกรายวิชาน าแนวทางท่ีก าหนดไว้ใน ข้อ ๑)  มาวางแผนการจัดกิจกรรม
และด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
 ๓) ครูผู้สอนทุกรายวิชาด าเนินการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์  และเขียน เป็นระยะๆ เมื่อส้ินภาคเรียน และส้ินปี ให้ประเมินผลพร้อมบันทึกร่องรอย
หลักฐานในการพัฒนาปรับปรุง และรวบรวมหลักฐานการประเมิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานส าหรับ
ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของผู้สอน  ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และความยุติธรรมในการ
ประเมิน 
 ๔) ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของผลการประเมิน แล้ว 
สรุปผลการประเมินในระดับรายวิชาลงในแบบ ปพ.๕  
 ๕)  ครูประจ าช้ัน/ ครูท่ีปรึกษาน าผลการประเมินของครูผู้สอนทุกรายวิชามาประมวลผล
ตัดสินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน   
คิดวิเคราะห์ และเขียนต่อไป 

ระดับคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน  คิดเคราะห์  และเขียน ของสถานศึกษา 
 1)  สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน  จ านวน ๓– ๕ คน  
 2)  คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ศึกษาเกณฑ์   
การประเมิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
 3)  คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียน น าผลการประเมิน
จากครูประจ าช้ัน/ ครูท่ีปรึกษา มาประเมินเพื่อตัดสินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และ
เขียน  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 
 4)  กรณีท่ีคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียน ไม่สามารถ
ตัดสินได้  ให้คณะกรรมการขอข้อมูลจากครูผู้สอนเพิ่มเติม หรือทดสอบความสามารถซ้ าแล้วจึงตัดสินผล 
 5)  คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สรุปผลการ
ประเมินเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมิน    

๔.  แนวทางในการซ่อมเสริมและประเมินผลการอ่าน  คิดวิเคราะห ์และเขียน 
  ๔.๑ คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน  ร่วมกัน
พิจารณาว่าผู้เรียนมีจุดท่ีต้องพัฒนาปรับปรุงด้านใด  แล้วมอบหมายให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา
ด าเนินการซ่อมเสริม 
  ๔.๒ ครูผู้สอนก าหนดภาระงานให้ผู้เรียนพัฒนา  ปรับปรุง  ในด้านท่ีต้องพัฒนา
ปรับปรุง  
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  ๔.๓ คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียน  ตัดสินและ
ส่งผลการประเมินเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ ค ว า ม
เห็นชอบเสนอผู้บริหาร สถานศึกษาอนุมัติ   

๓.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เป็นการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะท่ีหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ก าหนด ๘ คุณลักษณะซึ่งมี
แนวทางในการด าเนินงาน ดังนี ้

 ๓ .๑  แต่ง ต้ังคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนครู ผู้ปกครองและชุมชน โดยคณะกรรมการจะมีหน้าท่ีก าหนด
แนวทางการพัฒนาและการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และแนวทางการปรับปรุงซ่อมเสริมผู้เรียน  
(รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข) 

 ๓.๒  คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ก าหนดแนวทาง   
การประเมิน เกณฑ์การประเมิน และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ๓.๓  คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ก าหนดกิจกรรม  
การพัฒนา ดังนี้   
    ๓.๓.๑  ระดับผู้ปฏิบัติ  
                 ในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น  โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 
ก าหนดให้ผู้สอนทุกรายวิชา ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
นอกเหนือจากครูผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ได้ด าเนินการดังนี้ 

 1)  ครูผู้สอนรายวิชาทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาของตนโดย
สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ๆ โดยให้ระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   2)  ผู้รับผิดชอบงาน /โครงการ / กิจกรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ท้ังกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมชุมนุมซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากรายวิชาต่างๆ ให้ด าเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์  โดยระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๓)  ผู้รับผิดชอบท้ัง ข้อ ๑) และ ๒) ด าเนินการพัฒนาพร้อมกับประเมินผล
และปรับปรุงผู้เรียนเป็นระยะๆ เพื่อแสดงพัฒนาการของผู้เรียน บันทึกร่องรอยหลักฐานการประเมิน
และปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง  เมื่อเสร็จส้ินปลายภาคเรียน/ปลายปี  หรือส้ินโครงการ / กิจกรรม ให้มี
การประเมินและสรุปผลบันทึกลงในแบบ ปพ.๕ พร้อมแนบข้อมูลบันทึกหลักฐานร่องรอยการประเมิน
และปรับปรุงประกอบส่งให้คณะกรรมการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง  ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ 

 ๔)  คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์  
รวบรวมผลการประเมินท้ังหมดจาก แบบ ปพ.๕  เพื่อประมวลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และพิมพ์
รายงานผลให้ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาน าไปแจ้งผลให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบต่อไป  
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     ๓ .๓ .๒  ระดับคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษาให้มีการประเมิน และตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ทุกปี
โดยด าเนินการดังนี้ 

 1)  คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์  ศึกษา
และท าความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ตลอดจนแนวทางการประเมิน  
ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 
 2)  คณะกรรมการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ น าผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษามาร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน 
และข้อมูลจากการบันทึกร่องรอยหลักฐานท่ีแนบมาเป็นรายบุคคลเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  แล้ว
ตัดสินผลการประเมิน  สรุปผลการประเมิน  ระบุจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ  และเสนอผู้บริหารอนุมัติผลการประเมิน 
 ๓)  กรณีท่ีคณะกรรมการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่
สามารถตัดสินผลการประเมินเนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอให้คณะกรรมการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบ จนสามารถตัดสินผลการประเมินได้ 

 ๓.๔  ผู้สอนหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและประเมินผลด้านคุณลักษณะ      
อันพึงประสงค์ เลือกวิธีการประเมินและใช้เครื่องมือท่ีหลายหลาย ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน   ท้ังในและนอกห้องเรียน การสัมภาษณ์ การบันทึกเหตุการณ์ การรายงานตนเอง 
ฯลฯ ท้ังนี้จะต้องเหมาะสมกับกิจกรรมและคุณลักษณะท่ีจะประเมิน  

 ๓.๕  การประเมินรายปี และการจบการศึกษา ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการ น าผลการประเมินรายปี  มาร่วมพิจารณาและตัดสินผลการจบระดับการศึกษา   

 ๓.๖  แนวทางในการซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑)  คณะกรรมการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร ่ว ม ก ัน
พิจารณาว่า   ผู้เรียน 
มีคุณลักษณะใดท่ีต้องพัฒนาปรับปรุง 
 ๒)  คณะกรรมการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงพร้อมระยะเวลาโดยมอบหมายให้ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษา ด าเนินการติดตาม
ช่วยเหลือ แนะน าการปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีคณะกรรมการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ก าหนด 
 ๓)  กิจกรรมในการพัฒนาปรับปรุงผู้เรียน 
 ๓.๑)  ก าหนดภาระงานหรือกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของคุณลักษณะท่ี
ต้องพัฒนา ปรับปรุง 
 ๓.๒)  ผู้เรียนร่วมกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีต้องพัฒนาปรับปรุง  
ท้ังในและนอกโรงเรียน 
 ๓.๓)  ผู้เรียนเสนอโครงงาน/งานท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีต้องพัฒนา
ปรับปรุงใหค้ณะกรรมการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เห็นชอบ 
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  ๔)  ผู้เรียนปฏิบัติตามแนวทางท่ีคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ก าหนด และรายงานผลการปฏิบัติให้ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาทราบเป็นระยะๆ พร้อมกับมีผู้
รับรองผล การปฏิบัติ โดยครูประจ าช้ัน/ ครูท่ีปรึกษาบันทึกข้อคิดเห็นในการปฏิบัติกิจกรรมจนเสร็จ
ส้ินกิจกรรม 

 ๕)  ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษา บันทึกผลแสดงพัฒนาการคุณลักษณะของผู้เรียนท่ี
แสดงร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ รวบรวมผลการปฏิบัติ ส่งคณะกรรมการพัฒนา
และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๖)  คณะกรรมการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พิจ า รณา
ร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติกิจกรรมเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วประเมินและตัดสิน ผล
การซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
เห็นชอบ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติต่อไป 

๔.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีสถานศึกษาต้องจัดให้ ผู้เรียนเรียนในทุกช่วง ช้ัน
การศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัดและความสนใจอย่างเต็ม
ศักยภาพโดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สถานศึกษาได้ด าเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบ และวิธีการ
ท่ีเหมาะสม  ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด จึงจะ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 ๔.๑  ผู้เรียนต้องเรียน และมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใน  ๓  ลักษณะ คือ 
         ๔.๑.๑  กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน

ให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้าง
ทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์  การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา  และการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี  ซึ่งครู
ทุกคนต้องท าหน้าท่ีแนะแนวให้ค าปรึกษาด้านชีวิต  การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพ 
และการมีงานท า 
 ๔.๑.๒  กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรม ที่ ผู้ เ รียน เป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่าง
ครบวงจรต้ังแต่ศึกษาวิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  และปรับปรุงการท างาน  โดย
เน้นการท างานร่วมกันอย่างเป็นกลุ่ม  ซึ่งโรงเรียนก าหนดให้เรียน  ลูกเสือ  เนตรนารี  นักศึกษาวิชา
ทหาร(รด.)  และชุมนุมท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 ๔.๑.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีต้องการปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีจิตอาสาในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยการจัดเวลาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท างานในลักษณะ
ของอาสาสมัครและการบ าเพ็ญประโยชน์ในลักษณะต่างๆตามจ านวนช่ัวโมงท่ีก าหนดไว้ในโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ.๒๕61 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
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 ๔.๒  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม 
          ๔.๒.๑  ผู้สอนประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนตามจุดประสงค์ของแต่ละ

กิจกรรม โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายตามสภาพจริง 

         ๔.๒.๒  ผู้สอนตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนว่า เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนดไว้หรือไม่ 

        ๔.๒.๓  ผู้สอนตัดสินให้ผู้เรียนท่ีผ่านจุดประสงค์ส าคัญของกิจกรรม  และมีเวลาเข้า
ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ให้เป็นผู้ผ่านการประเมินผลการร่วมกิจกรรม     

        ๔.๒.๔  ผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินบกพร่องในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือท้ังสองเกณฑ์ 
จะเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินผลการร่วมกิจกรรม จะต้องซ่อมเสริมข้อบกพร่องให้ผ่านเกณฑ์ก่อน        
จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่านกิจกรรม 
 ๔.๒.๕  เมื่อส้ินภาคเรียน ผู้สอนจะจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้เรียน เพื่อสรุปความก้าวหน้าและสภาพของการปฏิบัติกิจกรรม และเพื่ อการปรับปรุงแก้ไขหรือ
ส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และรายงานผล     
การประเมินให้ผู้ปกครองทราบ โดยท าการประเมินตามจุดประสงค์ส าคัญของกิจกรรม  

 ๔.๓  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเมื่อจบระดับการศึกษา 
                      เป็นการประเมินสรุปผลการผ่านกิจกรรมตลอดหลักสูตรของผู้เรียนแต่ละคน     
เพื่อน าผลไปพิจารณาตัดสินการจบระดับการศึกษา โดยมีข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 

๔.๓.๑ คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีได้รับแต่งต้ัง รวบรวมผลการ
ประเมินแต่ละกิจกรรมมาตัดสินตามเกณฑ์การตัดสินการประเมินกิจก ร รมพัฒนา ผู้ เ รียน โดย
ประเมินสรุปความก้าวหน้าเป็นรายปี และรายงานผลต่อผู้ปกครอง 

๔.๓.๒ คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

๔.๓.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  รวบรวมผลการประเมินรายปี  
ตัดสินผลการจบระดับการศึกษา (มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๖) เสนอผู้บริหารอนุมัติ 

 ๔.๔  แนวทางการซ่อมเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๔.๔.๑  กรณีไม่ผ่านเนื่องจากเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ ให้ครูผู้สอนกิจกรรมนั้น ๆ 

ก าหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนไปปฏิบัติตามเวลาท่ีก าหนดจนกว่าผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้  ครูผู้สอน
ประจ ากิจกรรม  สรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมให้คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พิจารณา เพื่อตัดสินผลการผ่านกิจกรรมรายปี  

๔.๔.๒ กรณีท่ีไม่ผ่านจุดประสงค์ส าคัญของกิจกรรม ให้ครูผู้สอนกิจกรรมนั้น  ๆ 
มอบหมายภาระงานท่ีผู้เรียนไม่ผ่านการประเมิน ไปปฏิบัติจนกว่าผู้เรียนจะปฏิบัติตามภาระงานนั้นได้
และให้ครูผู้สอนสรุปผลการปฏิบัติส่งให้คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพิจารณาเพื่อตัดสินผล
การผ่านกิจกรรมเป็นรายภาค  
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๔.๔.๓ คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสรุปผลการประเมิน  ท้ังกรณีในข้อ  
๒.๔.๑ และ ข้อ ๒.๔.๒  ส่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ และเสนอผู้บริหาร
อนุมัติต่อไป 

 
การประเมินนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคสอง และสาม ก าหนด
ไว้ว่ารัฐต้องจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ  หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ให้มีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และมีสิทธิได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 ลักษณะของผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ  ได้แก่  เด็กท่ีมีลักษณะพิเศษ  หรือผิดปกติทาง
ร่างกาย สติปัญญา และทางจิตใจ แบ่งออกเป็น  ๙  ประเภท ดังนี้ 

๑) มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
๒) มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
๓) มีความบกพร่องทางการเห็น 
๔) มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
๕) มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 
๖) มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือสุขภาพ 
๗) บุคคลออทิสติก 
๘) มีความบกพร่องทางการพูด และภาษา 
๙) บุคคลพิการซ้ าซ้อน 

 ระเบียบโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ.๒๕63 ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560)  จึงก าหนดขั้นตอนการประเมินผลการเรียนส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการ
พิเศษไว้ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการคัดกรองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด า เนินการคัดกรอง ผู้เรียน
และจ าแนกประเภทผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 ๒. คณะกรรมการวินิจฉัยความบกพร่องของผู้เรียน ประกอบด้วยบิดามารดา ครูที่ปรึกษา        
ครูแนะแนว ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายและอาจมีบุคลากรทางการแพทย์ร่วมเป็น
คณะกรรมการด้วยเพื่อวินิจฉัยความบกพร่องของผู้เรียน 

๓. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการก าหนดแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 
 ๔. ครูผู้รับผิดชอบการสอนนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ  ประเมินความสามารถพื้นฐาน
ของนักเรียนศึกษาลักษณะความบกพร่องของนักเรียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสม 



   

หน้า ๓๙ 
 

 ๕. ครูผู้รับผิดชอบการสอนนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ จัดท าแผนการศึกษา เฉพาะ
บุคคล(Individualized  Education  Program : IEP)  ซึ่งเป็นแผนการจัดการศึกษาท่ีจัดขึ้นอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการ
แพทย์ จัดท าเนื้อหาของหลักสูตร และความช่วยเหลือพิเศษข้ึนให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็ก
เฉพาะแต่ละคนและด าเนินการวัดและประเมินผลตามแผน ตัดสินและส่งผลการประเมินเสนอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบเสนอผู้บริหาร สถานศึกษาอนุมัติ   
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนระดับชาติเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ด้วยแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเป็นมาตรฐานระดับชาติ ซึ่งด าเนินการโดย
หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาระดับชาติ ได้แก่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
หรือได้รับมอบหมาย การประเมินผลดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  แล้ว น า ผลการ ประเมิน ไปวางแผนด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการศึกษาของชาติ ในขณะเดียวกันก็สามารถส่งผลย้อนกลับ ให้สถานศึกษา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้เช่นเดียวกัน 
 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จึงมีหน้าท่ีต้องเตรียมผู้เรียนให้เข้ารับการประเมินด้วยความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินระดับชาติ ให้ความร่วมมือในการประเมินเต็ม
ความสามารถและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินอย่างเคร่งครัด 
 
 

หมวด  ๓ 
เกณฑ์การวัดและประเมนิผลการเรยีน 

 
ข้อ ๑๑ การเล่ือนช้ัน ,  ข้อ ๑๒  การตัดสินผลการเรียน , ข้อ ๑๓ การเปล่ียนผลการเรียน ,              

ข้อ ๑๔ การสอนซ่อมเสริม , ข้อ ๑๕ การเรียนซ้ าช้ัน และ ข้อ ๑๖ เกณฑ์การจบการศึกษา                 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.  การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม 
 การตัดสินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม เป็นการตัดสินผลการเรียนในสาระ
การเรียนรู้ของผู้เรียนรายปี อันเป็นเงื่อนไขส าคัญท่ีก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการตัดสินผลการ
เรียนให้ได้ท้ัง ๘ กลุ่มตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด จึงจะจบการศึกษา โดยสถานศึกษาจะจัดให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่ม ครบทุกมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการ
เรียนรู้ โดยก าหนดเป็นรายวิชาในแต่ละรายปี แล้วประเมินว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ครบถ้วนหรือไม่ แล้วน าผลการเรียนรายวิชาไปสรุปตัดสินให้ผู้เรียนจบการศึกษาแต่ละระดับ 
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 ๑.๑  การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้รายภาค/รายปี   
 ๑.๑.๑  ผู้สอนท าการวัดและประเมินผู้เรียนเป็นรายวิชา ซึ่งครอบคลุมตัวช้ีวัดตาม

มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ทุกข้อด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อให้ได้ผลการประเมินตาม
ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน โดยท าการวัดและประเมินผลไปพร้อมกับกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ได้แก่ การสังเกตพัฒนาการและความประพฤติของผู้เรียน  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบภายหลังเรียน ซึ่งผู้สอนต้องน านวัตกรรมการวัดและประเมินผล
ทางเลือกใหม่ (Alternative  Assessment) เช่น การประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment) 
การประเมินการปฏิบัติงาน (Performance  Assessment) การประเมินจากโครงงาน (Work Project)  
และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  ไปใช้ในการประเมินผลการเรียนควบคู่ไปกับการใช้
แบบทดสอบต่างๆ และต้องให้ความส าคัญกับการประเมินระหว่างภาคมากกว่าการประเมินปลายภาค   

 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จึงก าหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน และปลายปี ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระ คะแนนระหว่างภาค คะแนนปลายป ี รวม 
ภาษาไทย ๗๐/๘๐ ๓๐/๒๐ ๑๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๗๐/๘๐ ๓๐/๒๐ ๑๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ๗๐/๘๐ ๓๐/๒๐ ๑๐๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๗๐/๘๐ ๓๐/๒๐ ๑๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒๐ ๑๐๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๒๐ ๑๐๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ ๒๐ ๑๐๐ 
ภาษาอังกฤษ ๗๐/๘๐ ๓๐/๒๐ ๑๐๐ 

  
 ๑ .๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้รายปี  
(รายวิชา) ให้พิจารณาจากคะแนนรวมของการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนกับปลายปี  ตาม
อัตราส่วนคะแนนท่ีสถานศึกษาก าหนด  รายงาน เป็น ๘ ระดับ ดังนี้ 
 

“๔”      หมายถึง     ผลการเรียนดีเย่ียม            
   “๓.๕”    หมายถึง     ผลการเรียนดีมาก            
   “๓”      หมายถึง     ผลการเรียนดี             
   “๒.๕”    หมายถึง     ผลการเรียนค่อนข้างดี            
   “๒”      หมายถึง     ผลการเรียนน่าพอใจ            
   “๑.๕”    หมายถึง     ผลการเรียนพอใช้            
   “๑”      หมายถึง     ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า    
   “๐”      หมายถึง     ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์    
      



   

หน้า ๔๑ 
 

 ๑.๓ ก าหนดเกณฑ์การประเมินการผ่านตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในรายวิชา
พื้นฐาน  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคุณภาพการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดนั้นๆ 
โดยครูผู้สอนแต่ละรายวิชาอาจก าหนดเกณฑ์การผ่านตัวช้ีวัดได้สูงกว่าท่ีสถานศึกษาก าหนด ท้ังนี้ต้อง
ค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ และในรายวิชาเพิ่มเติม ผู้เรียนต้องผ่านการประเมิน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๘๐  ของจ านวนผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในแต่ละรายวิชา 
 ๑.๔  ประเมินตัวช้ีวัด ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ท่ีครูผู้สอนก าหนด ท้ังนี้
ต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยใช้เกณฑ์การตัดสินเทียบเคียงกับระบบตัวเลข ดังนี้ 
 

ลักษณะที่ ๑    การประเมินผลเป็นระดับคุณภาพ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ลักษณะที่ ๒    การประเมินผลเป็นคะแนน 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
๔   ผลการเรียนดีเย่ียม ๘๐  -  ๑๐๐ 

๓.๕   ผลการเรียนดีมาก ๗๕  -  ๗๙ 
๓   ผลการเรียนดี ๗๐  –  ๗๔ 

๒.๕   ผลการเรียนค่อนข้างดี ๖๕  -  ๖๙ 
๒   ผลการเรียนน่าพอใจ ๖๐  -  ๖๔ 

๑.๕   ผลการเรียนพอใช้ ๕๕  -  ๕๙ 
๑   ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ๕๐  -  ๕๔ 
๐   ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า ๐  -  ๔๙ 

  

ในกรณีผลการประเมินรายวิชาแต่ละตัวชี้วัดเป็นระดับคุณภาพ  ให้หาค่าเฉล่ียของระดับคุณภาพ  และ
ตัดสินระดับผลการเรียนตามลักษณะท่ี ๑ 
 กรณีท่ีผลการประเมินรายวิชาแต่ละตัวช้ีวัดเป็นคะแนนให้ตัดสินระดับผลการเรียนตาม 
ลักษณะท่ี ๒ 

ระดับผลการเรียน / คุณภาพ ระดับคะแนนเฉลี่ย 
       ๔      (ดีเย่ียม) ๓.๗๖  -  ๔.๐๐ 
       ๓.๕   (ดีมาก) ๓.๒๖  -  ๓.๗๕ 
       ๓      (ดี) ๒.๗๖  -  ๓.๒๕ 
       ๒.๕   (ค่อนข้างดี) ๒.๒๖  -  ๒.๗๕ 
       ๒      (น่าพอใจ) ๑.๗๖  -  ๒.๒๕ 
       ๑.๕   (พอใช้) ๑.๒๖  -  ๑.๗๕ 
       ๑      (ผ่านเกณฑ์ขั้นต่่า) ๐.๕๑  -  ๑.๒๕ 
       ๐      (ต่่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่่า) ๐.๐๐  -  ๐.๕๐ 

 



   

หน้า ๔๒ 
 

เมื่อครูผู้สอนตัดสินผลการเรียนแล้วให้ด าเนินการดังนี้ 
  ก. ส่งผลการตัดสิน ให้อนุกรรมการกลุ่มสาระพิจารณาให้การเห็นชอบ /แก้ไข 
แล้วส่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพิจารณาเห็นชอบ   เพื ่อ น า เ สนอ ผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติผลการเรียน     
               ข.  ส่งผลการเรียนให้ครูท่ีปรึกษา บันทึกผลการเรียนลงในแบบ ปพ.๕, ๖    

 ๑.๔  การตัดสินผลการเรียนรายภาค /รายปี   
        ๑.๔.๑  ผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ให้ได้ระดับผลการเรียน 

“๐” เกณฑ์ขั้นต่ าท่ีให้ถือปฏิบัติในท่ีนี้ หมายถึง ร้อยละ ๕๐ ของคะแนนระหว่างภาคกับปลายภาค
รวมกัน  ตามอัตราส่วนท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ๑.๔.๒  ผู้เรียนท่ีทุจริตในการประเมินผลการเรียนหรือทุจริตในงานท่ีได้รับมอบหมาย
ให้ท าในครั้งใดให้ได้คะแนน “๐” ในครั้งนั้น   
 การให้คะแนน “๐” ในครั้งท่ีมีการทุจริตในการประเมินผลการเรียนหรือทุจริตใน
งานท่ีได้รับมอบหมายให้ ก็เพื่อให้ผู้เรียนได้รับผลการลงโทษตามควรแก่โทษนั้น 
 การเปล่ียนผลการเรียน “๐”  ท าได้  ๒  กรณี ดังนี้ 
 ๑)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “๐”  เนื่องจากเหตุสุดวิสัย และมีเหตุอันควร 
เมื่อผู้สอนด าเนินการซ่อมเสริม มอบหมายงานให้ท า หรือท าการทดสอบใหม่แล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียน
ตามปกติ (ต้ังแต่ ๐-๔) 
 ๒)  กรณีท่ีผู้เรียนได้ผลการเรียน “๐”  โดยครูผู้สอนพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่
เหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนได้รับการซ่อมเสริม ท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย  หรือรับการทดสอบใหม่แล้ว 
ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”  

 การเปล่ียนผลการเรียน “๐”  ให้กระท าการให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนถัดไป ถ้า
ผู้เรียนไม่ด าเนินการแก้ “๐” ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ า ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลย
พินิจของหัวหน้าสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก้ “๐” ออกไปอีก ๑ ภาคเรียน แต่ต้องด าเนินการให้
เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  แต่เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ า 
 ๑.๔.๓  ผู้เรียนท่ีไม่ได้วัดผลรายภาค/รายปี ไม่ได้ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหรือ
มีเหตุสุดวิสัยท่ีท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ ให้ได้ผลการเรียน “ร” 
 กรณีท่ีผู้เรียนได้รับผลการเรียน “ร” เพราะไม่ส่งงานนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อนด าเนินการ 
 การตัดสินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาถือว่าเป็นการตัดสินท่ีส าคัญ ซึ่ งจะก าหนด
ความสามารถของผู้เรียน ผู้ตัดสินจะต้องได้ข้อมูลต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนส าหรับผู้เรียนทุกคน หากได้ข้อมูล
ไม่ครบ เช่น ไม่ได้วัดผลปลายภาค/ปลายปี หรือไม่ได้ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายให้ท า ซึ่งงานนั้นถือเป็น
ส่วนหนึ่งของผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นๆท่ีท าให้ตัดสินผลการเรียนไม่ได้  ผู้เรียนจะยังไม่ได้รับ
ผลการเรียน  สถานศึกษา จะให้อักษร “ร” ไว้ก่อน เมื่อได้ข้อมูลครบแล้ว จึงตัดสินผลการเรียน และ
ให้ระดับผลการเรียนต่อไป เรื่องนี้ถือว่า เป็นการฝึกความมีวินัยและความรับผิดชอบให้แก่ผู้เรียน 
เมื่อ ผู้สอนมอบหมายให้ส่งงาน หรือให้มาสอบเวลาใด ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติตาม 



   

หน้า ๔๓ 
 

 ส าหรับงานท่ีมอบหมายให้ผู้เรียนท า ผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกเฉพาะช้ินงานท่ี
เห็นว่าส าคัญต่อการเรียนรู้ในรายวิชานั้นๆ และจะต้องค านึงถึงเวลาในการท างาน เพราะผู้เรียนอาจจะ
ต้องท างานในรายวิชาอื่น ๆ ด้วย 
 อนึ่ง ในการให้ผลการเรียน “ร” อันเนื่องมาจากผู้เรียนไม่ส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย
ให้ท านั้น ผู้สอนจะต้องรายงานให้คณะอนุกรรมการก ลุ่มสาระการเรียนรู้ เห็นชอบก่อน หาก
อนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้เห็นสมควรก็ให้ผู้เรียนได้รับผลการเรียน “ร” เนื่องจากไม่ส่งงานช้ิน
นั้นได้ แต่ถ้าหากคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้เห็นว่าไม่สมควรก็ให้ผู้สอนประเมินช้ินงานนั้น
ตามท่ีควรจะเป็น แล้วตัดสินให้ระดับผลการเรียนตามระเบียบต่อไป 
 
 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” แยกเป็น  ๒ กรณีดังนี้ 
 ๑) กรณีท่ีผู้เรียนได้ผลการเรียน “ร” เพราะเหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบ
หรือส่งผลงานท่ีติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือแก้ปัญหาเสร็จส้ินแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียน
ตามปกติ (ต้ังแต่ ๐-๔) 
 ๒) กรณีท่ีผู้เรียนได้ผลการเรียน “ร” โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบหรือส่งผลงานท่ีติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือแก้ปัญหา
เสร็จส้ินแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”  
 การเปล่ียนผลการเรียน “ร” ให้กระท าการให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนถัดไป 
ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการแก้ “ร” ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ า ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีก ๑ ภาคเรียน แต่ท้ังนี้ต้อง
ด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น แต่เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ าหรือให้เปล่ียนรายวิชา
ใหม่ได้ในกรณีท่ีเป็นรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งไม่ได้เป็นวิชาบังคับ 
 ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาใหม่ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าให้
เรียนแทนรายวิชาใด 
 ๑.๔.๔  ผู้เรียน ท่ีมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนใน
รายวิชานั้น ให้ได้ผลการเรียน “มส” และก าหนดการเปล่ียนผลการเรียน “มส”  เป็น  ๒  กรณี  ดังนี้ 
 กรณีที่ ๑  ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ให้ครูผู้สอนจัดให้เรียนเพิ่มเติม หรือมอบหมายงานให้ท าจนมีเวลาเรียน
ครบตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับรายวิชานั้น แล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเรียนเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้ “มส” 
ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน ๑ และให้ด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มา
ด าเนินการแก้ “มส”ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ให้เรียนซ้ า ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ท่ีจะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน       ๑ 
ภาคเรียน ท้ังนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น เมื่อพ้นก าหนดแล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑)  ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
 ๒)  ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการ จะให้เรียนซ้ า หรือเปล่ียนรายวิชาใหม่ 
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 กรณีที่ ๒  ผู้เรียนมีเวลาเรียนน้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น  ให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ด าเนินการดังนี้ 
 ๑)  ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
 ๒)  ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการ จะให้เรียนซ้ า หรือเปล่ียนรายวิชาใหม่ 
  ๑.๕  การเรียนซ้ า ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา ท่ีจะพิจารณาเป็นรายๆ
ไป และต้องประเมินผลการเรียนตามท่ีระเบียบนี้ก าหนดไว้ 
                        กรณีท่ีผู้เรียนได้รับการตัดสินผลการเรียนระดับ “๐” ในรายวิชาใด ต้องจัดให้
ผู้เรียนด าเนินการแก้ไขภายในภาคเรียนถัดไปหรือลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นใหม่แล้วแต่กรณี 
ภายในภาคเรียนถัดไป ท้ังนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 
          กรณีที่ผู้เรียนได้รับการตัดสินผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาต้่ากว่าระดับ ๑ ในภาคเรียนใด 
ต้องจัดให้ผู้เรียนเรียนซ้ าทุกรายวิชา ส่วนการก าหนดช่วงเวลาการเรียนซ้ านั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรและวิชาการท่ีจะพิจารณาจัดให้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  
ท้ังนี้ต้องนับเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ.
๒๕๕๙  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของแต่ละรายวิชา ฉะนั้น
การจัดให้ผู้เรียนได้เรียนซ้ าอาจกระท าได้หลายวิธี แล้วแต่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
จะเห็นว่าเหมาะสม ได้แก่ 

ก. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนซ้ าท้ังภาคเรียน 
ข. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนซ้ าโดยใช้ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีเห็นว่าเหมาะสม หรืออาจใช้ 

ช่ัวโมงว่างหลังเลิกเรียน วันหยุดราชการ จัดสอนเป็นครั้งคราว แล้วมอบหมายงานให้ท า โดยต้องนับ
เวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดไว้ของแต่ละรายวิชา การนับ เวลา เรียน ในกรณีนี้ให้ก าหนดเป็น
ตารางเรียนโดยเฉพาะส าหรับผู้เรียนซ้ า ให้ครบจ านวนท่ีตรงกับหน่วยกิตการเรียนของวิชานั้น ๆ  

ค. จัดให้เรียนซ้ าในภาคฤดูร้อน 
การจะเลือกใช้วิธีการเรียนซ้ าตามท่ียกตัวอย่างข้างต้น หรือวิธีอื่น ท่ีคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
สถานศึกษาท่ีจะพิจารณา   เป็นรายๆ  
   การประเมินผลการเรียนซ้ าให้มีการบันทึกและเก็บคะแนนครบทุกส่วนโดยให้
ด าเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ  
 ๑.๖  เกณฑ์การจบระดับการศึกษา  ผู้เรียนต้องมีผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตรระดับ 
๑ ขึ้นไป 

๒.  การตัดสินการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
 การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน เป็นเงื่อนไขหนึ่งท่ีผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับ       
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดังนี้ 
 ๒.๑  ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ก าหนดผลงานท่ีได้จากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ซึ่งสะท้อนความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนในภาพรวมเป็นรายปี  
ประเมิน ตัดสิน และส่งต่อให้คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
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 ๒.๒  ครูผู้สอนหรือคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน
อาจมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเองหรือให้ท าโครงงาน ฯลฯ 
 ๒.๓  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนให้ตัดสินเป็นรายปี 
และจบระดับการศึกษา  โดยตัดสินเป็นระดับคุณภาพ  ดังนี้  

  ดีเยี่ยม หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ 
      เขียนท่ีมีผลงานดีเลิศอยู่เสมอ 
  ดี หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ 

    เขียนท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับ 
ผ่าน หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ 
    เขียนท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับ แต่ยังบางประการ 
ไม่ผ่าน หมายถึง  ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  
                    และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องท่ีต้อง  
                       ได้รับการปรับปรุง แก้ไขหลายประการ    

 การเปล่ียนระดับผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ให้คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน     
คิดวิเคราะห์ และเขียนมอบหมายงานให้นักเรียนปฏิบัติ และประเมินใหม่ตามเกณฑ์การตัดสิน จึง
พิจารณาให้ได้ระดับผลการประเมินใหม่ 

 ๒.๔  เกณฑ์การจบระดับการศึกษา  ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมินความสามารถใน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด ในปีสุดท้ายของระดับการศึกษา
ในระดับ “ผ่าน”  ขึ้นไป 

 
๓.  การตัดสินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

 ๓.๑  ครูผู้สอนทุกคนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด าเนินการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
ด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น การสังเกต  และรายงานพฤติกรรมจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การดูผลงาน การ
บันทึกความดี     การรายงานตนเองของผู้เรียน ตามแนวทางดังนี้ 
  ๑)  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนด  ๘  คุณลักษณะ 
 ๒)  วิธีวัดผลประเมินผล ให้พิจารณาจากการวัดผลท่ีหลากหลาย ใช้เครื่องมือ
วัดผล  ท้ังการสังเกต  การสอบถาม  การสัมภาษณ์  การประเมินด้วยแฟ้มผลงาน ฯลฯ  โดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๒.๑)  ใช้ข้อมูลท่ีได้จากการวัดและประเมินผลของครูผู้สอน 
 ๒.๒)  ใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเองของผู้เรียน 
 ๒.๓)  ใช้ข้อมูลจากการประเมินของผู้ปกครอง 
 2.๔)  ใช้ข้อมูลจากการสอบถาม หรือสัมภาษณ์บุคคลท่ีรู้จักผู้เรียน  เช่น          
กลุ่มเพื่อนสนิท ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว ฯลฯ 
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 ๓)  การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสง ค์  ให้ประเมินเป็นรายคุณลักษณะ
ตามระดับคุณภาพ  ดังนี้ 
 

   ดีเยี่ยม หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ี โดยปฏิบัติสม่ าเสมอ  
  และเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ 

   ดี หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ี โดยปฏิบัติสม่ าเสมอ 
            ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ี โดยปฏิบัติได้ตามค าช้ีแนะ 
             ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนไม่แสดงพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ี 
 

 ๔)  ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพื่อ        
การเล่ือนช้ัน และจบการศึกษาแต่ละระดับ ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน  ดังนี้ 
 

   ดีเยี่ยม หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันเพื่อประโยชน์ของตนเองและสังคมโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม 
จ านวน  ๕-๘  คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ ดี                                                  
   ดี   หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์ เพื่อให้
เป็นท่ียอมรับของสังคม พิจารณาจาก 
 ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑-๔ คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ ดี หรือ 
                                ๒. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินระดับ  ไม่ผ่าน  หรือ 
                                               ๓.  ได้ผลการประเมินระดับ ดี จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ 
และ ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินระดับ  ไม่ผ่าน                                                                
   ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีก าหนด 
โดยพิจารณาจาก 
 ๑. ได้ผลการประเมินระดับ ผ่าน จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินระดับ  ไม่ผ่าน หรือ 
 ๒ . ไ ด้ผลการประเมินระดับ ดี จ านวน ๔ คุณลักษณะ และ ไม่มี
คุณลักษณะใดได้    ผลการประเมินระดับ  ไม่ผ่าน 
   ไม่ผ่าน หมายถึง   ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์  และเงื่อนไข           
ท่ีก าหนด  โดยพิจาณาจากผลการประเมินระดับ ไม่ผ่าน ต้ังแต่ ๑ คุณลักษณะ 
 

 การเปล่ียนระดับผลการประเมิน  “ไม่ผ่าน” ให้คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ก าหนดงานหรือกิจกรรมคุณความดีให้ผู้เรียนปฏิบัติจนครบถ้วนก่อน จึง
พิจารณาให้ได้ระดับผลการประเมินไม่เกินระดับ “ผ่าน” 
 ๕)  การพิจารณาตัดสินให้ประเมินในภาพรวมจากผลการประเมินด้วยวิธีการต่างๆ
ในข้อ ๒)  
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 ๖)  การพิจารณาการผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องประเมิน
ให้ ผ่าน  ทุกคุณลักษณะ   
 ๓.๒ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายภาค/รายปี ให้ประเมินเพื่อ
วินิจฉัยโดยแบ่งพฤติกรรมของผู้เรียนเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ “ดีเยี่ยม” “ดี” “ผ่าน” “ไม่ผ่าน” พร้อมท้ัง
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมเพื่อการส่งต่อในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

 ๓.๓  เกณฑ์การจบระดับการศึกษา  ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ครบทุกข้อตามท่ีก าหนด และมีผลการประเมินในภาพรวมระดับ ผ่าน ขึ้นไป 

๔.  การตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
      ๔.๑  ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด าเนินการประเมิน ผู้เรียนตามจุดประสงค์ของ
กิจกรรม อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาของการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการรวบรวมจากบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมและผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน รวมท้ังเวลาท่ีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม น ามาพิจารณา
ตัดสินร่วมกัน 
 ๔.๒  การตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรมให้พิจารณาจากผล
การประเมินตามจุดประสงค์ส าคัญของกิจกรรมกับเวลาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ท้ังนี้สถานศึกษาจะเป็น    
ผู้ก าหนดเกณฑ์ในการตัดสิน ดังนี้ 

๔.๒.๑.  เกณฑ์การตัดสินรายกิจกรรมพิจารณาจาก 
 ๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของเวลาท้ังหมด 
      ๒)  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและผ่านจุดประสงค์ส าคัญของแต่ละกิจกรรม   
โดยมีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคุณภาพท่ีก าหนดในแต่ละจุดประสงค์ 

๔.๒.๒  ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์ ข้อ  ๔.๒.๑  ถือว่าผ่านรายกิจกรรม 
๔.๒.๓  เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมินผ่าน    

ท้ังกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรม  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ จึง
จะถือว่า ผ่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ๔.๓  การให้ระดับผลการตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้ระดับผลการประเมิน  
ดังนี้ 
         “ผ่าน”    หมายถึง    ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 “ไม่ผ่าน” หมายถึง    ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

 การเปลี่ยนผลการเรียน “ไม่ผ่าน”  แยกเป็น  ๒  กรณี ดังนี้ 
  ๑)  กรณีผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ  ๘๐  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ให้ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นจัดเวลาให้ผู้เรียนได้เรียนซ่อมเสริมจนมีเวลาเพียงพอตามเกณฑ์
แล้วประเมิน ใหม ่
 ๒)  กรณีผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินจุดประสงค์ส าคัญ ให้ผู้รับผิดชอบในกิจกรรม
นั้นด าเนินการสอนซ่อมเสริม ปรับปรุง และพัฒนาผู้เรียน แล้วจัดให้มีการประเมินจุดประสงค์ส าคัญท่ี
ไม่ผ่านนั้นใหม่ 
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 ๔.๔  การเรียนซ้ า  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาเป็นรายๆไป 
และต้องประเมินผลการเรียนตามท่ีระเบียบนี้ก าหนดไว้ 
 ในกรณีท่ีผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนซ้ า สถานศึกษาอาจจัดให้ผู้เรียนได้เรียนซ้ าในกิจกรรม
เดิม หรือเรียนกิจกรรมใหม่กรณีไม่ใช่กิจกรรมบังคับในภาคเรียนหรือปีการศึกษาถัดไป  การก าหนด
ช่วงเวลาการเรียนซ้ านั้น ให้อยู่ ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการท่ีจะ
พิจารณาจัดให้ ตาม   ความจ าเป็นและความเหมาะสมท้ังนี้ต้องนับเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดไว้
ในโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

   ๔.๕  เกณฑ์การจบระดับการศึกษา  ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมิน  “ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 
 
การจัดการสอนซ่อมเสริมผลการเรียน 
เป็นการจัดแนวทางการปรับปรุง  แก้ไข  ผู้เรียนท่ีมีข้อบกพร่องในการเรียนด้านต่าง ๆ  ให้

สามารถเรียนรู้และเกิดพัฒนาการตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรเพื่อความส าเร็จใน
การเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยให้ถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของครู ผู้สอนในรายวิชา / 
กิจกรรมนั้นๆต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนจนผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

การก้ากับติดตามและประเมินผลการเรียน 
เป็นการวางระบบและวางแผนงานการตรวจสอบการด าเนินการประเมินผลการเรียนของผู้มี

หน้าท่ีรับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามท่ีได้ก าหนดให้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นได้ทันเหตุการณ์  โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 

 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าทีใ่นการด้าเนินงานประเมินผลการเรียน 
๑.  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

๑.๑  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสถานศึกษาและระเบียบการวัด 
       และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  
๑.๒  ให้ความเห็นชอบต่อเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและ ประเมินผล 
        -  การเรียนรู้ตามตามกลุ่มสาระการเรียนรูท้ั้ง ๘ กลุ่ม 
        -  ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
        -  คุณลักษณะอันพึงประสงค์     
        -  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑.๓  ให้ความเห็นชอบกระบวนการ และวิธีการซอ่มเสริม การแก้ไขผลการเรียน
และอื่นๆ 
๑.๔ ก ากับ ติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้ 
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์   และเขียน  การพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑.๕ ก ากับ ติดตามการวัดและประเมินผล และการตัดสินผลการเรียน 



   

หน้า ๔๙ 
 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าทีใ่นการด้าเนินงานประเมินผลการเรียน 
๒.  คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและ
วิชาการของ
สถานศึกษา 

๒.๑ ก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
๒.๒  ก าหนดแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง และ
สาระเพิ่มเติมของรายวิชาต่างๆในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์จาก
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดท ารายวิชาพร้อม
เกณฑ์การประเมิน 
๒.๓  ก าหนดส่ิงท่ีต้องการประเมินในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพฒันาผู้เรียน พร้อมเกณฑ์การประเมินและ
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน 
๒.๓ ก าหนดการทบทวนการพัฒนาสมรรถส าคัญของผู้เรียน 
๒.๔ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อหารือเกี่ยวกับวิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม 
หลักการ และแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 

๓.  คณะอนุกรรมการ
กลุ่มสาระ การเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 

๓.๑ ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การจัด 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๓.๒ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ และตัดสินผลการเรียนตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สาระการ 
เรียนรู้รายภาค/ รายปี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔.  คณะกรรมการ
พัฒนาและประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน 

๔.๑ ก าหนดแนวทางในการพัฒนาและการประเมนิความสามารถการอ่าน   
คิดวิเคราะห์  และเขียนของผู้เรียน 
๔.๒ ด าเนินการประเมินความสามารถการอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขียน  
๔.๓ ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน ของ 
ผู้เรียนรายภาค/ รายปี และการจบการศึกษาแต่ละระดับ 

๕.  คณะกรรมการ
พัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะอันพึง-
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 
 

๕.๑ ก าหนดแนวทางการพัฒนาและการประเมิน เกณฑ์ การประเมิน และ 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕.๒ พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายภาค/ รายปี  
และการจบการศึกษาแต่ละระดับ 
๕.๓ จัดระบบการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการอัน 
เหมาะสมและส่งต่อข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๖.  คณะกรรมการ
เทียบโอน ผลการเรียน 
 

๖.๑   จัดท าสาระ เครื่องมือ และวิธีการเทียบโอนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ซึ่งจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๖.๒  ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนท่ีร้องขอ 
๖.๓  ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 



   

หน้า ๕๐ 
 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าทีใ่นการด้าเนินงานประเมินผลการเรียน 
๖.๔  เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ของสถานศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสิน
อนุมัติการเทียบโอน  

๗.ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๗.๑  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๗.๒  เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 
๗.๓  อนุมัติผลการประเมินผลการเรียนรายภาค/รายปี และตัดสินอนุมัติ      
การเล่ือนช้ันเรียน การซ้ าช้ัน การจบการศึกษา 
๗.๔  ให้ค าแนะน าข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานแก่บุคลากรใน 
สถานศึกษา 
๗.๕ ก ากับ ติดตาม ให้การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนบรรลุเป้าหมาย 
๗.๖ น าผลการประเมินไปจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ก าหนดนโยบาย และ 
วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

๘.  ครูผู้สอน 
 

๘.๑ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการประเมินผล       
การเรียนรู้ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
๘.๒ วัดและประเมินผลระหว่างเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม 
แผน ท่ีก าหนด พร้อมกับปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน ท่ีมีข้อบกพร่อง 
๘.๓ ประเมินตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาท่ีสอนหรือกิจกรรมท่ี 
รับผิดชอบเมื่อส้ินสุดการเรียนรายภาค/ รายปี ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๙.  ครูวิชาการ และครู
วัดผล 

๙.๑  ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผล การเรียนด้าน
ต่างๆแก่ครู และบุคลากรของสถานศึกษา 
๙.๒ ให้ค าปรึกษา ติดตาม ก ากับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ 
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 
๙.๓  ตรวจสอบ กล่ันกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ 
๙.๔  ปฏิบัติงานร่วมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

๑๐.  นายทะเบียน ๑๐.๑  ปฏิบัติงานร่วมกับครูวิชาการ/ครูวัดผล ในการรวบรวม ตรวจสอบ และ
บันทกึผลการประมวลข้อมูลผลการเรียนของ ผู้เรียนแต่ละคน 
๑๐.๒ ตรวจสอบ และสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคลแต่ละช้ันปี  
และเมื่อจบการศึกษา เพื่อเสนอรายช่ือผู้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  
และเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสิน และอนุมัติผลการเล่ือนช้ันเรียนและจบ
การศึกษาแต่ละระดับ 
๑๐.๓  จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 



   

หน้า ๕๑ 
 

การตัดสินผลการเรียนเพื่อเลื่อนชั้นปี และจบระดับการศึกษา   
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ.๒๕61 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เป็นการ
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี ๑-๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔-๖) ผู้เรียนท่ีจะได้รับการพิจารณาตัดสินให้เล่ือนช้ันปี และจบระดับการศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๑. การตัดสินผลการเรียน 
  ๑.๑  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  ผู้ เรียนต้องมี เวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้นๆ 
  ๑.๒  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผู้เรียนต้องมีผลการประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคุณภาพการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดนั้นๆ     

๑.๓  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา มีผลการประเมินต้ังแต่ ๑-๔ 
  ๑.๔  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินในระดับ “ผ่าน”  ตามเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษาก าหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 ๒.  การจบระดับการศึกษา 
  ๒.๑  การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   ๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน       
๖๖ หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   ๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต โดย
เป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖  หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑5  หน่วยกิต 
   3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับ “ผ่าน”    
   4)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่าน”    
   5)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมิน ในระดับ 
“ผ่าน”  
  ๒.๒  การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า  ๘๑ หน่วยกิต 
โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑  หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม  ๔๐  หน่วยกิต 
   ๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกิต โดย
เป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑  หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 40  หน่วยกิต 

3)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับ 
“ผ่าน”    

   4)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่าน”  
   5)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมิน ในระดับ 
“ผ่าน”       
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 การตัดสินผลการเรียนเพื่อเล่ือนช้ันปีและการจบระดับการศึกษา ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบท้ัง ๔ เกณฑ์  ซึ่งสะสมมาจากการประเมินผลการเรียนระหว่างภาคเรียน และปลายภาค
เรียนในแต่ละปีการศึกษาและด า เนินการประ เมิน สรุปผลด้วยวิธีการหลากหลายเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย 
 ถ้าผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินเล่ือนช้ันปี ให้ด าเนินการสอนซ่อมเสริม แล้วท าการประเมินผล
จนผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีสถานศึกษาก าหนด ให้เสร็จส้ินก่อนเปิดภาคเรียนท่ี ๑ ของ 
ปีการศึกษาถัดไปหรือจัดให้เรียนซ้ าช้ันในปีการศึกษาถัดไปแล้วแต่กรณี 

ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการเรียนการเล่ือนช้ันและการจบระดับการศึกษา 
การอนุมัติผลการเรียนหมายถึง  การอนุมัติผลการเรียนในแต่ละปี  ส่วนการอนุมัติการจบระดับ
การศึกษา  หมายถึง การอนุมัติเมื่อผู้เรียนมีคุณสมบัติครบ ๔  เกณฑ์ตามระเบียบนี้ 
 

แผนภูมิแสดงการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนการเลื่อนชั้นปี และการจบระดับการศึกษา 
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การตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงช้ัน 



   

หน้า ๕๓ 
 

การตัดสินผลการเรียนส้าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
 การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษโรงเรียนจะค านึงถึงความสามารถใน       
การเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละราย  และสภาพความบกพร่องของผู้เรียนแต่ละบุคคล การ
ตัดสินระดับผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการประเมินพัฒนาการด้านอื่นๆท่ีควรจัดให้
เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละประเภท ให้ครูผู้สอนใช้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เป็นแนวทาง ใน
การพัฒนา ประเมินและตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละราย  ท้ังนี้ให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการใช้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การตัดสินผล
การเรียนรายภาค/รายปี/ การจบระดับการศึกษา เพื่อเสนอหัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติผลการเรียน
และการจบระดับการศึกษา 

 
 

หมวด  ๔ 
การรายงานผลการเรียน 

 
 ข้อ ๑๗  การรายงานผลการเรียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานประเมินผลการเรียนรู้ระดับต่าง ๆ ให้ผู้เรียน  ผู้สอน  
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  รับทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อให้ทุกฝ่าย
ร่วมกันปรับปรุงการเรียนของผู้เรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอน  และการบริ หารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้  
 ๑.  เพื่อแจ้งให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน 
 ๒.  เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาการเรียน
ของผู้เรียน 
 ๓.  เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน ก าหนดแนวทางการศึกษา 
และการเลือกอาชีพ 
          ๔.  เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ตรวจสอบและ
รับรองผลการเรียน หรือวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 
          ๕.  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม  เขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้ประกอบใน การ
ก าหนดนโยบายวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

    โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ก าหนดลักษณะข้อมูลส าหรับการรายงานผลการเรียน ดังนี้ 
             ๑.  การรายงานประจ าภาคเรียน ครูประจ าช้ัน สรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายงาน
ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง โดยรายงานเป็นระดับผลการเรียน (๐ - ๔) จ านวน
ตัวชี้วัดท่ีต้องประเมิน กับจ านวนตัวชี้วัดท่ีผ่านการประเมิน, การบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพท่ีครูท่ี
ปรึกษาสังเกตพบ 
             ๒.  การรายงานประจ าปี   



   

หน้า ๕๔ 
 

 ๒.๑  ครูท่ีปรึกษา สรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายงานให้ผู้ปกครองนักเรียน
ทราบ โดยรายงานเป็นระดับผลการเรียน (๐-๔), ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ผ่าน”      
“ไม่ผ่าน”,  ผลการประเมินคุณภาพ “ดีเย่ียม”  “ดี”  “ผ่าน” และผลการตัดสินผ่านระดับช้ัน “ผ่าน”  
“ไม่ผ่าน” 
 ๒.๒  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ รายงานผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนแก่ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ปีละ ๑ ครั้ง โดยจัดท าเป็น รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  
วารสารโรงเรียน 
 
 

หมวด  ๕ 
การเทียบโอนผลการเรยีน 

 
ข้อ ๑๘, ๑๙, ๒๐  และข้อ ๒๑  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 โดยท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ต่างๆไว้ ๓ รูปแบบ คือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ก าหนดให้ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ๑๒ ปี  โดย
การศึกษาในช่วง ๙ ปีแรก เป็นการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งผู้ท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ี ๗ จะต้องเข้าเรียนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีท่ี ๑๖ เว้นแต่จะสอบได้ช้ันปีท่ีเก้าของการศึกษาภาคบังคับ
ก่อนครบเกณฑ์อายุดังกล่าว ข้อก าหนดดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ท่ีศึกษาในรูปแบบต่างๆจะต้องมีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และได้รับรอง ผลการเรียนตามเกณฑ์ของ
หลักสูตรดังกล่าวด้วย  จึงเป็นความจ าเป็นท่ีโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมต้องเปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาในระบบ  
นอกระบบ  และศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนจากรูปแบบการศึกษาต่างๆ สามารถเทียบโอนความรู้ 
และประสบการณ์ของตนจากการศึกษาในระบบอื่นๆ ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในโรงเรียน  
เวียงชัยวิทยาคม และให้ผู้เรียนท่ีย้ายสถานศึกษาสามารถใช้ผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม มาเป็น
ส่วนหนึ่งของผลการศึกษาของตน โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จึงก าหนดแนวทางการเทียบโอนผล
การศึกษา ดังนี้ 
 ๑.  ผู้ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม โดยด าเนิน   
การเทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียน ยกเว้นกรณีมีเหตุจ าเป็น 
 ๒.  จ านวนกลุ่มสาระการ เรียนรู้  รายวิชา จ านวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนและอายุ
ของ ผลการเรียนท่ีจะน ามาเทียบโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา ท้ังนี้ เมื่อเทียบโอนแล้วผู้ขอเทียบโอนต้องมีเวลาเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้ไม่น้อย
กว่า  ๑ ภาคเรียน   
 ๓.  การเทียบโอนผลการเรียนจะด าเนินการในรูปของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
จ านวน ๓-๕  คน 
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 ๔.  การเทียบโอนผลการเรียน  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
 ๔.๑  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา ก าหนดจ านวน
รายวิชา จ านวนหน่วยกิตท่ีให้ผู้เรียนสามารถขอเทียบโอนได้ในการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ.๒๕61 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ท้ังนี้ผู้เรียนจะต้องเหลือรายวิชาท่ีจะต้องศึกษาในโรงเรียนนี้อีก
อย่างน้อย ๑ ภาคเรียนก่อนจบระดับการศึกษา 
 ๔.๒  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา จัดสร้างเครื่องมือ
ส าหรับการเทียบโอนผลการเรียน และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 ๔.๓  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ท า การเทียบโอนผลการเรียน ให้
ผู้เรียนดังนี้ 
 กรณีที่ ๑ ผู้เรียนย้ายสถานศึกษา เป็นการเทียบโอนผลการเรียนเดิมท่ีผู้เรียน
ศึกษามาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษานี้ 
  ๑)  ให้ด าเนินการให้เสร็จในภาคเรียนแรกท่ีผู้เรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษานี้ 
  ๒)  ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา 
     ๓)  ผู้เรียนยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษร  ขอเทียบโอนความรู้ตามรายวิชา 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมพ.ศ.๒๕61 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ตามจ านวนรายวิชาท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ
การเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมให้ผู้เรียนยื่นค าร้อง พร้อมเอกสารท่ีน ามาขอ
เทียบโอน และเอกสารการศึกษาท่ีได้รับมา (ถ้าผู้เรียนมี)    
    ๔)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน พิจารณาหลักสูตรและ
หลักฐาน เอกสารเดิมของผู้เรียน เพื่อเปรียบเทียบหลักสูตรท่ีเรียนมากับหลักสูตรของโรงเรียนเวียงชัย
วิทยาคม   ในรายวิชาท่ีขอเทียบโอน ถ้ามีจุดประสงค์และเนื้อหาสาระตรงกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ให้รับเทียบโอนได้และให้ได้ระดับผลการเรียน ตามท่ีได้มาใช้ในกรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษา    

แต่ถ้าเป็นกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาต่างระบบ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเทียบโอน พิจารณาว่าควรยอมรับผลการเรียนเดิมหรือไม่ ถ้าไม่ยอมรับก็ต้องประเมินให้
ใหม่ด้วยวิธีการต่างๆท่ีเหมาะสม เมื่อด าเนินการเทียบโอนแล้วการให้หน่วยกิต ให้เป็นไปตามเกณฑ์
การจบหลักสูตรของสถานศึกษานี้ 
  ๕) ในกรณีที่ผู้ เ รียนไม่มีเอกสาร หลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดง 
คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน จัดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ของผู้เรียนใหม่ ตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนของรายวิชาท่ีผู้เรียน
ขอเทียบ หรือหลักสูตรท่ีผู้เรียนน ามาขอ เทียบโอน  มีความสอดคล้องของจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตรท่ีขอเทียบไม่ถึง ร้อยละ ๖๐  ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมิน จะได้รับการเทียบโอนผลการ
เรียนให้ โดยได้ระดับผลการเรียนตาม ท่ีประเมินได้ และให้หน่วยการเรียน (หน่วยน้ าหนัก)เป็นไปตามเกณฑ์
การจบหลักสูตรของสถานศึกษานี้ ส่วนผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมินจะไม่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน 



   

หน้า ๕๖ 
 

 กรณีที่ ๒  การเทียบโอนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
โดยผู้เรียนขออนุญาตไปศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งต่างสถานศึกษา  หรือขอศึกษาด้วยตนเองให้
ด าเนินการดังนี้ 
 ๑) ให้ด าเนินการโดยผู้เรียนยื่นค าร้องไปศึกษาต่างสถานท่ี หรือต่างรูปแบบ
ต่อคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งจะพิจารณาผลการเรียนและความจ าเป็นของผู้เรียนตาม
ระเบียบการจัดการศึกษา  
 ๒ ) รายวิชาท่ี ผู้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานท่ี หรือต่างรูปแบบต้องมี
จุดประสงค์ และเนื้อหาสาระสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษานี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 ๓) กรณีผู้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานศึกษาหรือต่างระบบท่ีมีการจัดการเรียน
การสอนแน่นอน ถ้าเห็นควรอนุญาตให้ไปเรียนได้ให้มีการประสานงาน เรื่องการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผล และการรับโอนผลการเรียนก่อน เมื่อได้ตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วจึงจะอนุญาต เมื่อศึกษา
ส าเร็จแล้ว ให้รับโอนผลการเรียนได้ทันที 
 ๔) กรณีผู้เรียนขออนุญาตศึกษาด้วยตนเอง   หรือศึกษาในสถานศึกษาท่ีไม่
สามารถติดต่อประสานงานได้ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาความจ าเป็นแล้วเห็นควรอนุญาต เมื่อผู้เรียน
มารายงานผลการเรียน ให้คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ท าการเทียบโอนผลการ
เรียนให้ผู้เรียนเช่นเดียวกับกรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิมท่ีผู้เรียนศึกษามาก่อน เข้าศึกษาใน
สถานศึกษานี้ 
 ๔.๔  กรณีการขอเทียบโอนอื่นๆนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ของสถานศึกษา 
 ๔.๕อ คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนรายงานผลการเทียบโอนให้คณะ- 
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารสถานศึกษา
อนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน 
 
 

หมวด ๖ 
เอกสารหลักฐานการศกึษา 

 
ข้อ ๒๒  เอกสารหลักฐานการศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จัดให้มีเอกสารการประเมินผลการเรียนต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๑.  เอกสารควบคุมและบังคับแบบ โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript  :  ปพ.๑) 
 เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรม
ต่างๆท่ีได้เรียนในแต่ละช้ันปีการศึกษาของหลักสูตรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ.๒๕๕๙  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและ
ความส าเร็จในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคน  และใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้า
ท างานหรือด าเนินการในเรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  



   

หน้า ๕๗ 
 

 ๑.๒  ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) 
 เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาท่ีมอบแก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๓)  
และผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖) ตามหลักสูตรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม    พ.ศ.
๒๕๕๙ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อรับรองศักด์ิและสิทธิ์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตามวุฒิแห่งประกาศนียบัตรนั้น 
 ๑.๓.  แบบรายงานผู้ส้าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
 เป็นเอกสารส าหรับอนุมัติการจบการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ.๒๕61 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ในแต่ละรุ่นการศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักฐานส าหรับ
ตรวจสอบยืนยันและรับรองความส าเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละคน ต่อเขตพื้น ที่
การศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการ(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน)      
 ๒.  เอกสารที่สถานศึกษาจัดท้าเอง 
 ๒.๑  แบบแสดงผลการเรียนชั่วคราวเพื่อประกอบการย้าย  (ปพ.๔) 
 เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนของผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระยะเวลาการเรียน จ านวนและรายละเอียดตัวช้ีวัดท่ีได้รับการประเมินแล้วในแต่ละรายวิชา รวมถึง
คะแนนเก็บระหว่างเรียน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการย้าย กรณีนักเรียนขอย้ายไปศึกษาต่อ
สถานศึกษาอื่น  
 
 ๒.๒  แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  (ปพ.๕) 
 เป็นเอกสารส าหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข้อมูลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคน  ท่ีเรียนในห้องเรียนหรือกลุ่ม
เดียวกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และตัดสินผล
การเรียนของผู้เรียน  รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน   
 ๒.๓  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  (ปพ.๖)   
               เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่าง ๆ และข้อมูล
อื่นๆของผู้เรียนท้ังท่ีสถานศึกษาและท่ีบ้าน เพื่อใช้ส าหรับส่ือสารระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองของ
ผู้เรียน ให้รับทราบและเกิดความเข้าใจในตัวผู้เรียนร่วมกัน  (ตัวอย่างตามภาคผนวก ก ) 
 ๒.๔  ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗) 
 เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาออกให้กับผู้เรียนเป็นการเฉพาะกิจเพื่อรับรองสถานภาพ
ทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการช่ัวคราว ท้ังกรณีผู้เรียนยังไม่ส าเร็จการศึกษาและส าเร็จการศึกษา
แล้ว  ท้ังนี้มีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน  ๖๐  วัน   
 
 



   

หน้า ๕๘ 
 

 ๒.๕ ระเบียนสะสม (ปพ.๘) 
 เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและผลงานด้านต่างๆ ของผู้เรียนท้ังท่ี
สถานศึกษาและท่ีบ้าน  เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุกๆ ด้าน   
       
 

หมวด  ๗  
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ ๒๓, และข้อ ๒๔   มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑ : บ , ปพ ๑ : พ) เพื่อการจบหลักสูตรของ

ผู้เรียน  ให้น าผลการเรียนของผู้เรียนจากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ.๒๕61 
ท้ังหมดในทุกช้ันปี  ผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  

๒. การแก้ไขระเบียบโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม พ.ศ.๒๕๖3 ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560)  ให้อยู่ในดุลพินิจและความเห็นชอบของหัวหน้าสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

หน้า ๕๙ 
 

 
บรรณานุกรม 
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ระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียนวัดเขารักษ์  อ าเภอห้วยกระเจา, ๒๕๕๒. (โรงเรียนต้นแบบการใช้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับ ขยายโอกาส) 
ระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  อ าเภอท่ามะกา, ๒๕๕๒. (โรงเรียนต้นแบบ        

การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับ มัธยมศึกษา) 
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 
เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเวียงชัยวทิยาคม  พุทธศักราช ๒๕61  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
********************************* 

 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๔๕  พร้อมกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง  และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พุทธศักราช ๒๕๔๕  มุ่งเน้นให้การปฏิรูประบบบริการและการจัดการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  โดยให้มีเอกภาพทางนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ  มีการกระจายอ านาจ
ไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่น  และกระทรวงศึกษาธิการได้ใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ในโรงเรียนท่ัวประเทศ  
ในปีการศึกษา  ๒๕60  โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 เพื่อตอบสนองพระราชบัญญัติดังกล่าว  โรงเรียนจึงได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
เวียงชัยวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕61 ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ท้ังนี้  หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ
วันท่ี ๑๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕61  จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕61 
 
 
 
  (นายธีรยุทธ์  ชัยอิ่นค า)  (นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 
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ค าสั่งโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 

ท่ี   206   / ๒๕63 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

************************ 
                     เพื่อให้แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ในส่วนของการจัดนักเรียนเข้าเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม  พุทธศักราช  ๒๕
61  ซึ่งต้องด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ทางโรงเรียนจึงแต่งต้ังคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาดังนี้    
            ๑.  นายหาญ  เสนนะ            ประธานกรรมการ 
             ๒.  นางขนิษฐา   วุฒิชมภู          กรรมการ 

๓.  นายปรีชาพล  ศิริอินทร์ กรรมการ 
๔.  นางสาวกาญจนา กันธิวาท  กรรมการ 
๕.  นางสาวรุ่งทิพย์ สุยะเหล็ก กรรมการ 
๖.  นายอนุชิต  ไชยแก้ว    กรรมการ 
๗.  นายสายัณห์  บุญนิล         กรรมการ 
๘.  นายนิติกร    จันทร์แก้ว กรรมการ 
๙.  นางสาววรรณวิสา  กลางสอน       กรรมการ 

                  10. นางสาววราภรณ์  เลขา             กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าสาระ  เครื่องมือ  และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่างๆ 
๒. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนท่ีร้องขอ 
๓. ประมวลผลและตัดสินการเทียบโอน 
๔. เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนให้

ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารโรงเรียน  ตัดสินอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน 
           ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ให้ด าเนินการ
ไปด้วยความเรียบร้อยและเอาใจใส่  อย่าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ 
 



   

หนา้ ๖๕ 

 

 ท้ังนี้   ต้ังแต่วันท่ี  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63  เป็นต้นไป 
 
                    ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 
 
 
 
                                                   (นายแมนสรวง  แซ่ซิ้ม) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 


