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 กระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ในโรงเรียนตนแบบและโรงเรียนที่มีความพรอมการใชหลักสูตร ในปการศึกษา ๒๕๕๒ และ 
ใชในโรงเรียนทั่วประเทศในปการศึกษา ๒๕๕๓ หลักสูตรนี้ เปนหลักสูตรที่ใชแนวคิดหลักสูตร 
อิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) กลาวคือ เปนหลักสูตรที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปน
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยในมาตรฐานการเรียนรูไดระบุส่ิงที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได 
เมื่อสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาไดยึดเปนแนวทาง 
ในการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนไดบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูดังกลาว ดวยการ
ดําเนินการบริหารจัดการอิงมาตรฐาน (Standard-based Administration) การจัดการเรียนรูที่มีมาตรฐาน
เปนเปาหมาย (Standard-based Instruction)  การวัดและประเมินผลที่สะทอนมาตรฐาน (Standard-based 
Assessment) เพื่อใหกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตรเพื่ออธิบายขยายความให
ผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งระดับชาติ ทองถ่ิน และสถานศึกษา มีความเขาใจที่ชัดเจน ตรงกัน รวมทั้งรวมกัน
รับผิดชอบและทํางานรวมกันอยางเปนระบบ 
 เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่จัดทําขึ้น
ประกอบดวยเอกสารจํานวน ๓ เลม คือ 
 เลมที่ ๑  แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและใช
หลักสูตรตลอดแนว ทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน และ
หลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนแนวคิดสําคัญของการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
นอกจากนั้นยังสื่อสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหเขาใจถึงบทบาทหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุน และ
กํากับดูแลการจัดการศึกษา 
 เลมที่ ๒  แนวทางการจัดการเรียนรู ใหขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการเรียนรูที่มีมาตรฐาน
เปนเปาหมาย ส่ือการจัดการเรียนรู การจัดทําคําอธิบายรายวิชา การจัดทําหนวยการเรียนรู ตลอดจน
แนวทางการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู 
 เลมที่ ๓  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ใหขอมูลเกี่ยวกับขอแนะนําในการจัดทํา
ระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา แนวปฏิบัติที่ดีในการวัดและประเมินผล
การเรียนรูที่ถูกตองตามหลักวิชา แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูในระดับชั้นเรียนที่นําไปสูการ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพบนพื้นฐานของความแตกตางระหวางบุคคล 
 
 



 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญแตละสาขา 
คณาจารย ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูเกี่ยวของ ตลอดจนนักวิชาการของ 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และหนวยงานตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําเอกสารชุดนี้ 
ใหสําเร็จลุลวงดวยดี หวังวาเอกสารประกอบการใชหลักสูตรทั้ง ๓ เลมนี้ จะเปนประโยชนสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหสามารถพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู และ
ดําเนินการวัดและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหมีความรู ความสามารถ  
มีทักษะกระบวนการคิด เปนคนดี มีคุณธรรม และดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเปนสุข 
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 จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผลการเรยีนรู 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนจุดมุงหมายพื้นฐานสองประการ 
ประการแรก คือ การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียน และ
การเรียนรูของผูเรียนในระหวางการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง บันทึก วิเคราะห แปลความหมายขอมูล  
แลวนํามาใชในการสงเสริมหรือปรับปรุงแกไขการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของครู  การวัดและ
ประเมินผลกับการสอนจึงเปนเรื่องที่สัมพันธกัน  หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาด
ประสิทธิภาพ  การประเมินระหวางการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูเชนนี้เปนการวัดและประเมินผล
ยอย (Formative  assessment) ที่เกิดขึ้นในหองเรียนทุกวัน เปนการประเมินเพื่อใหรูจุดเดน จุดที่ตอง
ปรับปรุง จึงเปนขอมูลเพื่อใชในการพัฒนา  ในการเก็บขอมูล ผูสอนตองใชวิธีการและเครื่องมือการ
ประเมินที่หลากหลาย เชน  การสังเกต  การซักถาม  การระดมความคิดเห็นเพื่อใหไดมติขอสรุปของ
ประเด็นที่กําหนด  การใชแฟมสะสมงาน  การใชภาระงานที่เนนการปฏิบัติ การประเมินความรูเดิม  การ
ใหผูเรียนประเมินตนเอง การใหเพื่อนประเมินเพื่อน  และการใชเกณฑการใหคะแนน (Rubrics) ส่ิงสาํคญั
ที่สุดในการประเมินเพื่อพัฒนา คือ การใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนในลักษณะคําแนะนําที่เชื่อมโยง
ความรูเดิมกับความรูใหมทําใหการเรียนรูพอกพูน  แกไขความคิด ความเขาใจเดิมที่ไมถูกตอง ตลอดจน
การใหผูเรียนสามารถตั้งเปาหมายและพัฒนาตนได 
 จุดมุงหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน  เปนการประเมิน
สรุปผลการเรียนรู (Summative assessment) ซ่ึงมีหลายระดับ ไดแก เมื่อเรียนจบหนวยการเรียน  
จบรายวิชาเพื่อตัดสินใหคะแนน  หรือใหระดับผลการเรียน ใหการรับรองความรูความสามารถของผูเรียน
วาผานรายวิชาหรือไม  ควรไดรับการเลื่อนชั้นหรือไม หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม การประเมิน 
เพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดีตองใหโอกาสผูเรียนแสดงออกความรูความสามารถดวยวิธีการที่หลากหลาย
และพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑผลการปฏิบัติมากกวาใชเปรียบเทียบระหวางนักเรียน   
  

 การกํากับดูแลคุณภาพการศึกษา 

 การจัดการศึกษาในปจจุบันนอกจากใหทั่วถึงแลวยังมุงเนนคุณภาพดวย  ผูปกครอง สังคมและ
รัฐตองการเห็นหลักฐานอันเปนผลมาจากการจัดการศึกษา  นั่นคือ คุณภาพของผูเรียนที่เปนไปตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร  หนวยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแตสถานศึกษา ตนสังกัด หนวยงานระดับชาติ ที่ไดรับมอบหมาย  
จึงมีบทบาทหนาที่ในการตรวจสอบคุณภาพผูเรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  จึงกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู          
ใน  ๔  ระดับ  ไดแก  ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาต ิทกุระดบั    
มีเจตนารมณเชนเดียวกันคือ ตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน เพื่อนําผลการประเมินมาใช
เปนขอมูลในการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 
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♦ การประเมินระดับชั้นเรียน  
 เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู  ผูสอนดําเนินการเพื่อพัฒนา
ผูเรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่ตนสอน  ในการประเมินเพื่อพัฒนา ผูสอนประเมินผล
การเรียนรูตามตัวช้ีวัดที่กําหนดเปนเปาหมายในแตละหนวยการเรียนรูดวยวิธีการตางๆ เชน การซักถาม 
การสังเกต  การตรวจการบาน การแสดงออกในการปฏิบัติ ผลงาน การแสดงกริยาอาการตางๆ ของผูเรียน 
ตลอดเวลาที่จัดกิจกรรม เพื่อดูวาบรรลุตัวช้ีวัดหรือมีแนวโนมวาจะบรรลุตัวช้ีวัดเพียงใด แลวแกไข
ขอบกพรองเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง 
 การประเมินเพื่อตัดสินเปนการตรวจสอบ ณ จุดที่กําหนดแลวตัดสินวา ผูเรียนมีผลอันเกิดจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมและมากนอยเพียงใด  ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บคะแนนของ
หนวยการเรียนรู หรือของการประเมินผลกลางภาค หรือปลายภาคตามรูปแบบการประเมินที่สถานศึกษา
กําหนด ผลการประเมินนอกจากจะใหเปนคะแนนหรือระดับผลการเรียนแกผูเรียนแลว ตองนํามาเปน
ขอมูลใชปรับปรุงการเรียนการสอนตอไปอีกดวย 

♦ การประเมินระดับสถานศึกษา 
 เปนการตรวจสอบผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และเปนการประเมินเพื่อใหไดขอมูล
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม  ผูเรียนมี
ส่ิงที่ตองไดรับการพัฒนาในดานใด  รวมทั้งสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบ
กับเกณฑระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย  หลักสูตร  โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อ
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  และ           
การรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูปกครองและชุมชน   

♦ การประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถดําเนินการโดยประเมินคุณภาพของผูเรียนดวยวิธีการและ
เครื่องมือที่เปนมาตรฐานซึ่งจัดทําและดําเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือดวยความรวมมือกับ
หนวยงานตนสังกัดและ / หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ    นอกจากนี้ยังสามารถดําเนินการไดดวยการ
ตรวจสอบขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
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♦ การประเมินระดับชาติ 
 เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ช้ันประถม 
ศึกษาปที่ ๖  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖  เขารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช
เปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ เพื่อนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษา  ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ขอมูลการประเมินในระดับตางๆ ขางตน  เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน 
พัฒนาคุณภาพผูเรียน  ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ 
ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตาง
ระหวางบุคคลที่จําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก  กลุมผูเรียนทั่วไป  กลุมผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ  กลุมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  กลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม 
กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน  กลุมผูเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุมผูเรียนที่พิการ 
ทางรางกายและสติปญญา  เปนตน  ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการ
ชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที  อันเปนโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน 
 

 การจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา  

 สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผล
การเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลอง และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เปน
ขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของ
ทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน  
 ระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนกรอบภาระงานและ
แนวปฏิบัติดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ซ่ึงจะตองเชื่อมโยงกับการเรียนรูเปนกระบวนการ
เดียวกัน  สาระของระเบียบดังกลาวกําหนดบนพื้นฐานของนโยบายดานการเรียนการสอนและการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา  หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักวิชา  
หลักเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  กฎระเบียบที่เกี่ยวของและแนวปฏิบัติที่สถานศึกษากําหนดเพิ่มเติม อันจะสะทอนคุณภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะชวยสรางความมั่นใจในกระบวนการดําเนินงานและสราง
ความเชื่อมั่นแกสังคม ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเปาหมายการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กําหนดวา  การวัดและประเมินผล
การเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน และตัดสินวาผูเรียนมีความรู  ทักษะ
ความสามารถ  คุณลักษณะอันพึงประสงค  อันเปนผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/
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ตัวช้ีวัดในระดับใด  สามารถที่จะไดรับการเลื่อนชั้นเรียน หรือจบการศึกษาไดหรือไม  สถานศึกษาใน
ฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษาจะตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
ใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เปนขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ โดยควรมีสาระตอไปนี้เปนอยางนอย   
 ๑.  การตัดสินผลการเรียน   
 ๒.  การใหระดับผลการเรียน 
 ๓.  การรายงานผลการเรียน   
 ๔.  เกณฑการจบการศึกษา    
 ๕.  เอกสารหลักฐานการศึกษา   
 ๖.  การเทียบโอนผลการเรียน   
 ๗.  การประเมนิคุณภาพผูเรียน   
 

 การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรยีนรู 
 การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน ๒ สวน  
ไดแก งานวัดและประเมินผลการเรียนรู และงานทะเบียน  สถานศึกษาควรกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในแตละ
งาน  สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กอาจรวมทั้งสองงานและมอบหมายผูรับผิดชอบคนเดียว 
 งานวัดและประเมินผลการเรียนรู มีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงานวัดและประเมินผลการ
เรียนรูของสถานศึกษา   ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูกับผูสอนและผูเรียน  
ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับการสรางเสริมความเขมแข็งในเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูให
บุคลากรของสถานศึกษา   
 งานทะเบียน มีหนาที่รับผิดชอบดานเอกสารหลักฐานการศึกษา  เอกสารการประเมินผล 
การจัดทํา จัดเก็บและการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาอยางเปนระบบ  เปนตน 
 ภาระงานวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความเกี่ยวของกับฝายตาง ๆ ในสถานศึกษา นับตั้งแต
ระดับนโยบายในการกําหนดนโยบายการวัดผล  การจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อใหบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ และยังเกี่ยวของกับผูเรียนทุกคน
ตั้งแตเขาเรียนจนจบการศึกษาและออกจากสถานศึกษา  จึงจําเปนที่สถานศึกษาตองวิเคราะหภาระงาน  
กําหนดกระบวนการทํางานและผูรับผิดชอบแตละขั้นตอนอยางชัดเจนเหมาะสม  แผนภาพที่ ๑.๑ นําเสนอ  
การบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษาที่กําหนดขึ้น โดยนํานโยบายการจัดการเรียน
การสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ตลอดจนหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาวิเคราะหภาระงาน และตารางที่ ๑.๑ แสดงถึงการมอบหมายภารกิจ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูใหแกบุคลากรฝายตาง ๆ ของสถานศึกษารับผิดชอบ 
 การดําเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรูที่ไมเปนระบบ  จะสงผลกระทบตอความเชื่อมั่น  
ในคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  นอกจากนี้ การดําเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู   
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เปนงานที่ตองอยูบนพื้นฐานหลักวิชาการและหลักธรรมาภิบาล  สถานศึกษาตองเปดโอกาสใหทุกฝาย      
มีสวนรวมในรูปของคณะกรรมการฝายตาง ๆ อยางกวางขวาง  รวมทั้งกําหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษามีสวนรับผิดชอบ  สําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กคณะกรรมการตาง ๆ อาจแตงตั้งตามความเหมาะสม 
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จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบ
วาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรู

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

วิชาการของสถานศึกษา 

ใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
และระเบยีบวาดวยการวัดและประเมนิผล
การเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- จัดการเรียนรูและดําเนินการวัดและ 
  ประเมินผลตามระเบียบวาดวยการวัดและ 
  ประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร 
  สถานศึกษา 
- ใหความเห็นชอบ/ตัดสินผลการ 
  ประเมินรายป/รายภาคตามแตกรณี 

-  ผูสอน/ ผูไดรับมอบหมาย 
-  คณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรียนรู 
   และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
-  คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน    
   การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน 
-  คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน 
   คุณลักษณะอันพงึประสงค 
   (ร.ร.ขนาดเล็กอาจเปนคณะกรรมการ 
   ชุดเดียวกัน) 

ใหความเห็นชอบผลการประเมิน 

-  อนุมัติผลการประเมินรายป/รายภาค 
-  ตัดสินและอนุมัติการเลื่อนชั้น   
   ซ้ํารายวิชา/ซ้ําชั้น  การจบการศึกษา 

จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา 

- รายงานผลตอผูเกี่ยวของ 
- นําขอมูลไปใชวางแผน/พัฒนา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา 

- งานวัดผล 
-  งานทะเบียน 

-  ครูที่ปรึกษา 
-  ครูแนะแนว 
-  คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย 

ระบบ 
การประกันคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

การเทียบโอน 
ผลการเรียน 

คณะกรรมการ 
เทียบโอนผลการเรียน 

แผนภาพที่ ๑.๑  แสดงการบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา 

ผูเกี่ยวของ ภารกิจ 
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ตารางที่ ๑.๑   แสดงภารกจิการวัดและประเมินผลการเรียนรูของบุคลากรฝายตาง ๆ                 
    
 

ผูปฏบิัต ิ บทบาทหนาท่ีในการดําเนนิงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
๑.  คณะกรรมการ 
     สถานศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน 

 ๑.๑  ใหความเห็นชอบหลักสตูรสถานศึกษา และระเบียบการวดัและ
ประเมนิผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑.๒  ใหความเห็นชอบตอเกณฑและแนวปฏิบัติในการวดัและประเมนิ    
               - การเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม 
          - ความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน 
          - คุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 
          - กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑.๓  ใหความเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซอมเสริม การแกไข
ผลการเรียนและอื่นๆ  
 ๑.๔  กํากับ ตดิตามการดําเนินการจดัการเรียนการสอนตามกลุมสาระ 
การเรียนรู การพัฒนาความสามารถดานการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน   
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค  และการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑.๕  กาํกบั ตดิตาม การวดัและประเมนิผล และการตดัสินผลการเรียน 

๒.  คณะกรรมการ 
      บริหารหลักสูตร 
      และวิชาการของ 
      สถานศึกษา 

 ๒.๑  กําหนดระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรยีนรูตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒.๒ กําหนดแผนการประเมินผลการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลาง
และสาระเพิ่มเติมของรายวิชาตางๆ ในแตละกลุมสาระการเรียนรู   
โดยวเิคราะหจากมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู  และจัดทาํ
รายวิชาพรอมเกณฑการประเมิน 
 ๒.๓ กําหนดสิง่ที่ตองการประเมินในการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน 
คุณลักษณะอนัพึงประสงคของสถานศึกษา  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน           
ของสถานศึกษา  พรอมเกณฑการประเมินและแนวทางการปรับปรุงแกไข
ผูเรียน 
 ๒.๔ กําหนดการทบทวนการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  
 ๒.๕ ใหขอเสนอแนะ ขอหารือเกี่ยวกับวิธีการเทียบโอนผลการเรียน  
ใหเปนไปตามหลักการและแนวทางการเทยีบโอนผลการเรียนของ
กระทรวงศกึษาธิการ   
 

.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙

ผูปฏิบัติ บทบาทหนาทีใ่นการดําเนินงานการวดัและประเมนิผลการเรียนรู 
๓.  คณะอนกุรรมการ 
      กลุมสาระการเรียนรู   
      และกิจกรรมพัฒนา 
      ผูเรียน 

 ๓.๑ กําหนดแนวทางการจดัการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนพรอมแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 ๓.๒ สนับสนนุการจัดการเรยีนรู การจดักจิกรรมพัฒนาผูเรียน การวดั
และประเมนิผลการเรียนรู  และตัดสินผลการเรียนตามแนวทางที่กําหนดไว 
 ๓.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
สาระการเรียนรูรายป/รายภาคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๔.  คณะกรรมการพัฒนา  
      และประเมินการอาน  
      คิดวิเคราะห 
      และเขียน 

 ๔.๑ กําหนดแนวทางในการพัฒนาและการประเมินความสามารถ 
การอาน คิดวเิคราะห  และเขียนของผูเรียน 
 ๔.๒ ดําเนินการประเมินความสามารถการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน 
 ๔.๓ ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน    
ของผูเรียนรายป/รายภาคและการจบการศึกษาแตละระดับ 

๕.  คณะกรรมการพัฒนา 
      และประเมิน 
      คุณลักษณะ                
      อันพึงประสงค          
      ของสถานศึกษา 

 ๕.๑ กําหนดแนวทางการพฒันา แนวทางการประเมิน เกณฑการประเมนิ 
และแนวทางการปรับปรุงแกไขคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๕.๒ พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  รายป/
รายภาค  และการจบการศึกษาแตละระดับ 
 ๕.๓ จัดระบบการปรับปรุงแกไขคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยวิธีการ
อันเหมาะสม  และสงตอขอมูลเพื่อการพฒันาอยางตอเนื่อง 

๖.  คณะกรรมการ  
      เทียบโอนผลการเรียน 

 ๖.๑ จัดทําสาระ เครื่องมือ และวิธีการเทยีบโอน  ใหเปนไปตามแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจดัทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙) 
 ๖.๒ ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหกบัผูเรียนที่รองขอ 
 ๖.๓ ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
 ๖.๔ เสนอผลการเทียบโอนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
ของสถานศึกษาเพื่อใหความเห็นชอบ และเสนอผูบริหารสถานศึกษาตดัสิน
อนุมัติการเทียบโอน 

๗.  ผูบริหารสถานศึกษา  ๗.๑ เปนเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ๗.๒ เปนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวชิาการของ
สถานศึกษา 
 ๗.๓ อนุมัติผลการประเมินผลการเรียนรายป/รายภาค และตัดสินอนุมัติ
การเลื่อนชั้นเรยีน การซ้ําชั้น การจบการศึกษา 
 ๗.๔ ใหคําแนะนําขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดําเนนิงานแกบุคลากร
ในสถานศึกษา 
 ๗.๕ กํากับ ตดิตามใหการดาํเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 
บรรลุเปาหมาย 
 ๗.๖  นําผลการประเมินไปจดัทํารายงานผลการดําเนินงาน  กําหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาการจัดการศกึษา 

 



 

 

๑๐

ผูปฏิบัติ บทบาทหนาทีใ่นการดําเนินงานการวดัและประเมนิผลการเรียนรู 
๘.  ผูสอน  ๘.๑ จัดทําหนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู  แผนการประเมินผล

การเรียนรูในรายวิชาที่รับผิดชอบ  
      ๘.๒ วัดและประเมินผลระหวางเรียนควบคูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ตามแผนที่กําหนด พรอมกบัปรับปรุงแกไขผูเรียนที่มีขอบกพรอง 
 ๘.๓ ประเมินตัดสินผลการเรียนรูของผูเรียนในรายวิชาที่สอน หรือกิจกรรม
ที่รับผิดชอบเมื่อส้ินสุดการเรียนรายป/รายภาค สงหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๘.๔ นําผลการประเมินไปวิเคราะหเพื่อพฒันาการจัดการเรยีนการสอน 
 ๘.๕ ตรวจสอบสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๙.  งานวดัผล  ๙.๑ สงเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมนิผลการเรียนรู
ดานตางๆ แกครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๙.๒ ใหคําปรึกษา ติดตาม กาํกับการวดัและประเมนิผลการเรียนรูของ
สถานศกึษาใหเปนไปตามหลกัวชิาการและแนวทางที่สถานศึกษากําหนดไว 
 ๙.๓ ตรวจสอบ กล่ันกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัด
และประเมนิผลการเรียนรูของสถานศึกษา 
 ๙.๔ ปฏิบัติงานรวมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบและ
ประมวลผลการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

๑๐. งานทะเบียน  ๑๐.๑ ปฏิบัติงานรวมกับครูวดัผลในการรวบรวม ตรวจสอบและบันทึก
ผลการประมวลขอมูลผลการเรียนของผูเรียนแตละคน 
 ๑๐.๒ ตรวจสอบและสรุปขอมูลผลการเรียนของผูเรียนรายบุคคล             
แตละชั้นปและเมื่อจบการศึกษา เพื่อเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ    
ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาใหความเหน็ชอบ 
และเสนอใหผูบริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเลื่อนชั้นเรียน 
และจบการศึกษาแตละระดับ 
 ๑๐.๓ จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา  

 หมายเหตุ    ๑.  กรณีโรงเรียนขนาดเล็กทีแ่ตงตั้งคณะกรรมการเพียงชุดเดียว  คณะกรรมการนั้น
ตองปฏิบัติตามบทบาทและภารกิจขอ ๒-๖ ใหครบถวน  
  ๒. ใหคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  มีหนาที่กํากับ ติดตาม 
สนับสนุน ใหเปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 
 



 

 

๑๑

 
 การสนบัสนุนดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

      หรือหนวยงานตนสังกัด  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดมีบทบาทหนาที่สนับสนุนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาในดานตางๆ  รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา  ซ่ึง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรสนับสนุนการดําเนินการของสถานศึกษาดังนี้ 
 ๑.  การจัดทําระเบยีบวาดวยการวัดและประเมนิผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒. การสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการวัดและ ประเมินผล
การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  และการเทียบโอนผลการเรียน 
 ๓. การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตาง  ๆการประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๔. การสงเสริมใหครู บุคลากรในสถานศึกษามีความรูความเขาใจในแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผล  ตลอดจนความเขาใจในเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลรูปแบบตางๆ  โดยเนนการประเมิน
ตามสภาพจริง  เชน การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินดวยแฟมสะสมงาน  หรือการประเมินดวย
การสื่อสารสวนบุคคล  เชน การซักถาม การสัมภาษณ เปนตน   
 ๕. การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาเครื่องมือ บริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การเรียนรูและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอยางเปนระบบ 
 ๖. การใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู การจัดทําเอกสารหลักฐาน 
การศึกษา 
 ๗. การประเมินคุณภาพผูเรียนที่ดําเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา  หรือหนวยงานตนสังกัด
และระดับชาติ 
 ๘.  อ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม 
 



 
 

 

๑๓

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒.   แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรยีนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๑๔

 

  หลักการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
  ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  เปนกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู และพัฒนาการดานตาง ๆ ของ
ผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดของหลักสูตร  นําผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรูและใช
เปนขอมูลสําหรับการตัดสินผลการเรียน  สถานศึกษาตองมีกระบวนการจัดการที่เปนระบบ เพื่อใหการ
ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และใหผลการประเมินที่
ตรงตามความรู ความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ถูกตองตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
รวมท้ังสามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอก  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได 
สถานศึกษาจึงควรกําหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการตดัสนิใจเกีย่วกบั
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๑.  สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  โดยเปดโอกาส
ใหผูที่เกี่ยวของมีสวนรวม 
 ๒ .  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผู เ รียน  และตัดสิน 
ผลการเรียน 
 ๓. การวัดและประเมินผลการเรียนรูตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด
ตามกลุมสาระการเรียนรูที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดใหมีการประเมินการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
 ๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน                       
ตองดําเนินการดวยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลผูเรียนไดอยางรอบดาน
ทั้งดานความรู ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัด ธรรมชาติวิชา 
และระดับชั้นของผูเรียน โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได 
 ๕. การประเมินผูเรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู การรวมกิจกรรมและการทดสอบ  ควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสม
ของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 ๖.  เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู 
 ๗. ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและระหวางรูปแบบการศึกษาตาง ๆ  
 ๘. ใหสถานศึกษาจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเปนหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู             
รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผูเรียน 
   
 



 
 

 

๑๕

 

 องคประกอบของการวัดและประเมินผลการเรยีนรู ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา                         
       ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดจุดหมาย  สมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และมาตรฐานการเรียนรู  เปนเปาหมายและกรอบทิศทางใน
การพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวที  
ระดับโลก กําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดที่กําหนดในสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ   
มีความสามารถดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และเขารวมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน   
 องคประกอบของการวัดและประเมนิผลการเรียนรูมีความสัมพันธ  ดังแผนภาพที่ ๒.๑ 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๑  แสดงความสัมพันธขององคประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 ๑.  การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 
  ผูสอนวัดและประเมินผลการเรียนรูผูเรียนเปนรายวิชาตามตัวช้ีวัดในรายวิชาพื้นฐาน 
และตามผลการเรียนรูในรายวิชาเพิ่มเติม  ตามที่กําหนดในหนวยการเรียนรู ผูสอนใชวิธีการที่หลากหลาย
จากแหลงขอมูลหลายๆ แหลง เพื่อใหไดผลการประเมินที่สะทอนความรูความสามารถที่แทจริงของผูเรียน 
โดยวัดและประเมินการเรียนรูอยางตอเนื่องไปพรอมกับการจัดการเรียนการสอน โดยสังเกตพัฒนาการ
และความประพฤติของผูเรียน  สังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม  ผูสอนควรเนน  การประเมิน
ตามสภาพจริง เชน การประเมินการปฏิบัติงาน  การประเมินจากโครงงาน หรือการประเมินจากแฟม
สะสมงาน  ฯลฯ  ควบคูไปกับการใชการทดสอบแบบตาง ๆ อยางสมดุล  ตองใหความสําคัญกับ 
การประเมินระหวางเรียน มากกวาการประเมินปลายป/ปลายภาค  และใชเปนขอมูลเพื่อประเมินการ 
เล่ือนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับตาง ๆ 

การเรียนรู           
๘  กลุมสาระ 

การอาน   
คิดวิเคราะห และเขยีน 

คุณลักษณะ          
อันพึงประสงค 

กิจกรรม 
พัฒนาผูเรียน 

คุณภาพผูเรียน 



 
 

 

๑๖

 

 การวัดและประเมินผลการเรยีนรูตามรายกลุมสาระการเรียนรู  ดังแผนภาพที่ ๒.๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๒.๒  แสดงการวดัและประเมินผลการเรียนรูตามรายกลุมสาระการเรียนรู 

 ๒.  การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
  การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  เปนการประเมินศักยภาพของผูเรียนในการ
อานหนังสือ เอกสาร และสื่อตาง ๆ เพื่อหาความรู เพิ่มพูนประสบการณ เพื่อความสุนทรียและประยุกตใช 
แลวนําเนื้อหาสาระที่อาน มาคิดวิเคราะห นําไปสูการแสดงความคิดเห็น  การสังเคราะห  สรางสรรค  การแกปญหา
ในเรื่องตาง ๆ และถายทอดความคิดนั้นดวยการเขียนที่มีสํานวนภาษาถูกตอง มีเหตุผลและลําดับขั้นตอน
ในการนําเสนอสรางความเขาใจแกผูอานไดอยางชัดเจนตามระดับความสามารถในแตละระดับชั้น 
  การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน สถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่องและ
สรุปผลเปนรายป/รายภาค เพื่อวินิจฉัยและใชเปนขอมูลในการพัฒนาผูเรียนและประเมินการเลื่อนชั้นเรียน  
ตลอดจนการจบการศึกษาระดับตาง ๆ 
  การอาน  คิดวิเคราะห และเขียนเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง   ดังแผนภาพที่ ๒.๓ 

 

                                       อาน (รับสาร)          หนังสือ เอกสาร โทรทัศน อินเทอรเน็ต ส่ือตาง ๆ ฯลฯ 
                                                                                 แลวสรุปเปนความรูความเขาใจของตนเอง      
     

            คดิวิเคราะห                          วเิคราะห  สังเคราะห  หาเหตุผล  แกปญหาและ    
              สรางสรรค 

                  เขียน (สือ่สาร)               ถายทอดความรู ความคิด  ส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจ 

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรู 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรู 
สังคมศึกษาฯ 

กลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพฯ 

กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรู 
ศิลปะ 

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ การวัดและประเมนิผลการ

เรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย 
บูรณาการในการเรียนการสอน 

แผนภาพที่ ๒.๓  แสดงการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 



 
 

 

๑๗

 

 ๓.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนการประเมินคุณลักษณะที่ตองการใหเกิด
ขึ้นกับผูเรียน อันเปนคุณลักษณะที่สังคมตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึก สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ คุณลักษณะ ในการ
ประเมินใหประเมินแตละคุณลักษณะ แลวรวบรวมผลการประเมินจากผูประเมินทุกฝายและแหลงขอมูล
หลายแหลงเพื่อใหไดขอมูลนํามาสูการสรุปผลเปนรายป/รายภาค และใชเปนขอมูลเพื่อประเมิน 
การเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับตาง ๆ 
  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางฯ  ดังแผนภาพที่ ๒.๔ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๔   แสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ๔.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของ
ผูเรียน และเวลาในการเขารวมกิจกรรมตามเกณฑที่กําหนดไวในแตละกิจกรรม และใชเปนขอมูล
ประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับตาง ๆ  ดังแผนภาพที่ ๒.๕ 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 
-  ลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด    
   ผูบําเพ็ญประโยชนและ   
   นักศึกษาวิชาทหาร 
-  ชุมนุม/ชมรม 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

คุณลักษณะ  
อันพึงประสงค 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 

ซื่อสัตย
สุจริต

มีวินัย 
ใฝเรียนรู อยูอยาง

พอเพียง 

มุงม่ันใน
การทํางาน 

รักความ 
เปนไทย 

มีจิตสาธารณะ 

แผนภาพที่  ๒.๕  แสดงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 



 
 

 

๑๘

 

 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 ๑.  ระดบัประถมศึกษา 
  ๑.๑  การตัดสนิผลการเรียน 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดหลักเกณฑการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ดังนี้ 
    ๑)   ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
    ๒)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
   ๓)  ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
   ๔)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษา
กําหนด ในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   โดยปกติในระดับประถมศึกษาผูสอนจะมีเวลาอยูกับผู เ รียนตลอดปการศึกษา 
ประมาณ ๒๐๐ วัน สถานศึกษาจึงควรบริหารจัดการเวลาที่ไดรับนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
ผูเรียนอยางรอบดาน และตระหนักวาเวลาเรียนเปนทรัพยากรที่ใชหมดไปในแตละวัน มากกวาเปนเพียง
องคประกอบหนึ่งของการบริหารหลักสูตร  การกําหนดใหผูเรียนมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐             
ของเวลาเรียนตลอดปการศึกษา จึงเปนการมุงหวังใหผูสอนมีเวลาในการพัฒนาผูเรียนอยางเพียงพอ             
เพื่อเติมเต็มศักยภาพของผูเรียน  
   เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ผูสอนตองตรวจสอบความรู
ความสามารถที่แสดงพัฒนาการของผูเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง อีกทั้งตองสรางใหผูเรียนรับผิดชอบ 
การเรียนรูของตนดวยการตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนของตนเองอยางสม่ําเสมอเชนกัน ตัวช้ีวัด
ซ่ึงมีความสําคัญในการนํามาใชออกแบบหนวยการเรียนรูนั้นยังเปนแนวทางสําหรับผูสอนและผูเรียนใช
ในการตรวจสอบยอนกลับวาผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือยัง การประเมินในชั้นเรียนซึ่งตองอาศัยทั้ง             
การประเมินผลยอยเพื่อการพัฒนา และการประเมินผลรวมเพื่อสรุปการเรียนรูจะเปนเครื่องมือสําคัญ     
ในการตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน สถานศึกษาโดยผูสอนกําหนดเกณฑที่ยอมรับได
ในการผานตัวช้ีวัดทุกตัวใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา กลาวคือ ใหทาทายการเรียนรู ไมยาก
หรืองายเกินไป เพื่อใชเปนเกณฑในการประเมินวาสิ่งที่ผูเรียนรู เขาใจ ทําไดนั้น เปนที่นาพอใจ บรรลตุาม
เกณฑที่ยอมรับได หากยังไมบรรลุ จะตองหาวิธีการชวยเหลือเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสูงสุด  
การกําหนดเกณฑนี้ผูสอนสามารถใหผูเรียนรวมกําหนดดวยได เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบรวมกันและ
สรางแรงจูงใจในการเรียน การประเมินเพื่อการพัฒนาสวนมากทําอยางไมเปนทางการ เชน สังเกต หรือ
ซักถาม หรือการทดสอบยอย  ในการประเมินเพื่อการพัฒนานี้ ควรใหผูเรียนไดรับการพัฒนาจนผานเกณฑ 
ที่ยอมรับได ผูเรียนแตละคนอาจใชเวลาเรียนและวิธีการเรียนที่แตกตางกัน ฉะนั้นผูสอนควรนําขอมูลที่
ไดมาใชปรับวิธีการสอนเพื่อผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ อันจะนําไปสูการบรรลุมาตรฐานการ



 
 

 

๑๙

 

เรียนรูในทายที่สุดอยางมีคุณภาพ การประเมินเพื่อการพัฒนาจึงไมจําเปนตองตัดสินใหคะแนนเสมอไป 
การตัดสินใหคะแนนหรือใหเปนระดับคุณภาพควรดําเนินการโดยใชการประเมินสรุปผลรวมเมื่อจบ
หนวยการเรียนรูและจบรายวิชาเทานั้น  
  การตัดสินผลการเรียน ตัดสินเปนรายวิชา โดยใชผลการประเมินระหวางปและปลายปตาม
สัดสวนที่สถานศึกษากําหนด และทุกรายวิชาตองไดรับการตัดสินใหผลการเรียนตามแนวทางการให
ระดับผลการเรียนตามที่สถานศึกษากําหนด และผูเรียนตองผานทุกรายวิชาพื้นฐาน 
  ๑.๒ การใหระดับผลการเรียน 
     การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู  สถานศึกษาสามารถให
ระดับผลการเรียน ๘ ระดับ หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนเปนระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร 
ระบบรอยละ และระบบที่ใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน 
    * การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใชระบบผาน และไมผาน 
โดยกําหนดเกณฑการตัดสินผานแตละวิชาที่รอยละ 50 จากนั้นจึงใหระดับผลการเรียนที่ผานเปนระบบตาง ๆ 
ตามที่สถานศึกษากําหนด ไดแกระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบที่ใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน 
ตารางขางใตแสดงการใหระดับผลการเรียนดวยระบบตาง ๆ และการเทียบกันไดระหวางระบบ 
   กรณีที่สถานศกึษาใหระดับผลการเรียนดวยระบบตาง ๆ  สามารถเทียบกันไดดังนี ้
             

ระบบที่ใชคําสาํคัญสะทอนมาตรฐาน 
ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบรอยละ ๕ ระดับ  ๔ ระดับ ๒ ระดับ 

๔ A ๘๐-๑๐๐ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
๓.๕ B+ ๗๕-๗๙ 
๓ B ๗๐-๗๔ 

 

ดี 

๒.๕ C+ ๖๕-๖๙ 

 
ดี 

๒ C ๖๐-๖๔ 

 

พอใช 

๑.๕ D+ ๕๕-๕๙ 
๑ D ๕๐-๕๔ 

 

ผาน 

 
ผาน 

 
 
 

ผาน 

๐ F ๐-๔๙ ไมผาน ไมผาน ไมผาน 

    การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น
ใหผลการประเมินเปนผานและไมผาน กรณีท่ีผานใหระดับผลการประเมินเปนดีเยี่ยม  ดี  และผาน  
    ๑. ในการสรุปผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห และเขียน เพื่อการเลื่อนชั้น
และจบการศึกษา กําหนดเกณฑการตัดสินเปน ๔ ระดับ และความหมายของแตละระดับดังนี้ 
 
 



 
 

 

๒๐

 

ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
    และเขียนทีม่ีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ 

ดี หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
    และเขียนทีม่ีคุณภาพเปนที่ยอมรับ 

ผาน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
    และเขียนทีม่ีคุณภาพเปนที่ยอมรับ แตยงัมีขอบกพรอง 
   บางประการ 

ไมผาน หมายถึง ไมมีผลงานทีแ่สดงถึงความสามารถในการอาน คดิวเิคราะห  
และเขียน หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองที่
ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 

    ๒. ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครวมทุกคุณลักษณะเพื่อ
การเลื่อนชั้นและจบการศึกษา กําหนดเกณฑการตัดสินเปน ๔ ระดับ และความหมายของแตละระดับดังนี้ 

ดีเยี่ยม หมายถึง  ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนสัิย และนําไปใช
ในชีวิตประจําวันเพื่อประโยชนสุขของตนเองและสังคม 
โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดเียีย่ม จํานวน ๕-๘ 
คุณลักษณะและไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมิน 
ต่ํากวาระดับดี  

ดี หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปน
การยอมรับของสังคม โดยพจิารณาจาก 
๑. ไดผลการประเมินระดับดเียี่ยม จํานวน ๑-๔ คุณลักษณะ 
และไมมีคณุลักษณะใดไดผลการประเมิน 
ต่ํากวาระดับดี   หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยีย่ม จํานวน ๔ คุณลักษณะ 
และไมมีคณุลักษณะใดไดผลการประเมิน 
ต่ํากวาระดับผาน หรือ 
๓. ไดผลการประเมินระดับดี   จํานวน ๕-๘ คุณลักษณะ 
และไมมีคณุลักษณะใดไดผลการประเมิน 
ต่ํากวาระดับผาน   

ผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงือ่นไข  
ที่สถานศึกษากําหนด โดยพจิารณาจาก 
๑. ไดผลการประเมินระดับผาน  จํานวน ๕-๘ คุณลักษณะ 
และไมมีคณุลักษณะใดไดผลการประเมิน 
ต่ํากวาระดับผาน หรือ 
 



 
 

 

๒๑

 

๒. ไดผลการประเมินระดับดี  จํานวน ๔ คุณลักษณะ และ
ไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน  

ไมผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเงื่อนไข 
ที่สถานศึกษากําหนด โดยพจิารณาจากผลการประเมิน
ระดับไมผาน  ตั้งแต ๑ คุณลักษณะ 

     การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม  
การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด และใหผลการประเมินเปนผาน
และไมผาน 
    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มี  ๓ ลักษณะ  คือ  
    ๑)   กิจกรรมแนะแนว   
    ๒)  กิจกรรมนักเรียน  ซ่ึงประกอบดวย  
     (๑)  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 
โดยผูเรียนเลือกอยางใดอยางหนึ่ง  ๑ กิจกรรม 
     (๒)  กิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก  ๑ กิจกรรม   
    ๓)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน   
     ใหใชตัวอักษรแสดงผลการประเมินดังนี้ 
    “ผ”     หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ปฏิบัติกิจกรรม 
          และมีผลงานตามเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด 
    “มผ”   หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ปฏิบัติกิจกรรม 
          แตมีผลงานไมเปนไปตามเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด 
    ในกรณีที่ผูเรียนไดผลการเรียน “มผ”  สถานศึกษาตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทํา
กิจกรรมในสวนที่ผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดทําจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เปน “ผ”ได 
ทั้งนี้ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
  ๑.๓ การเลื่อนชั้น    
   สถานศึกษาสามารถกําหนดเกณฑการเลื่อนชั้น โดยพิจารณาใหสอดคลองกับเกณฑ  
การตัดสินผลการเรียน และประกาศใหทราบทั่วกัน โดยกําหนดเกณฑการเลื่อนชั้นไดดังนี้ 
   ๑)   ผูเรียนมีเวลาเรียนตลอดปการศึกษาไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   ๒)  ผูเรียนมีผลการประเมินผานทุกรายวิชาพื้นฐาน 
   ๓)  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 



 
 

 

๒๒

 

   อนึ่ง  ในกรณีที่ผูเรียนมีหลักฐานการเรียนรูที่แสดงวามีความสามารถดีเลิศ สถานศึกษา
อาจใหโอกาสผูเรียนเล่ือนชั้นกลางปการศึกษา โดยสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวย 
ฝายวิชาการของสถานศึกษาและผูแทนของเขตพื้นที่การศึกษาหรือตนสังกัด ประเมินผูเรียนและ
ตรวจสอบคุณสมบัติใหครบถวนตามเงื่อนไขทั้ง ๓ ประการ ตอไปนี้ 
   ๑.   มีผลการเรียนในปการศึกษาที่ผานมาและมีผลการเรียนระหวางปที่กําลังศึกษา                      
อยูในเกณฑดีเยี่ยม 
   ๒.  มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น 
   ๓.  ผานการประเมินผลความรูความสามารถทุกรายวิชาของชั้นปที่เรียนปจจุบันและ
ความรู ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นปที่จะเลื่อนขึ้น 
   การอนุมัติใหเล่ือนชั้นกลางปการศึกษาไปเรียนชั้นสูงขึ้นได ๑ ระดับชั้นนี้  ตองไดรับ
การยินยอมจากผูเรียนและผูปกครอง และตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนเปดภาคเรียนที่ ๒ ของ 
ปการศึกษานั้น 
   สําหรับในกรณีที่พบวามีผูเรียนกลุมพิเศษประเภทตาง ๆ ที่มีปญหาในการเรียนรู                  
ใหสถานศึกษาดําเนินงานรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัด/ศูนยการศึกษา
พิเศษเขตการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด โรงเรียนเฉพาะความพิการ หาแนวทางการแกไขและพัฒนา 
  ๑.๔  การสอนซอมเสริม 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดใหสถานศึกษา
จัดสอนซอมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 
   การสอนซอมเสริม เปนการสอนเพื่อแกไขขอบกพรอง กรณีที่ผูเรียนมีความรู ทักษะ
กระบวนการ  หรือเจตคติ / คุณลักษณะ ไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด สถานศึกษาตองจัด
สอนซอมเสริมเปนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพื่อพัฒนาใหผูเรียนสามารถบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว  เปนการใหโอกาสแกผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนา โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย และตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล   
  ๑.๕ การเรียนซ้ําชั้น 
    ผูเรียนท่ีไมผานรายวิชาจํานวนมากและมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียน                          
ในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชั้นได  ท้ังนี้ใหคํานึงถึง                    
วุฒิภาวะและความรูความสามารถของผูเรียน  
   ผูเรียนที่ไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการเลื่อนชั้น  สถานศึกษาควรใหเรียนซ้ําชั้น ทั้งนี้ 
สถานศึกษาอาจใชดุลยพินิจใหเล่ือนชั้นได หากพิจารณาวาผูเรียนมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

๑) มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ อันเนื่องจากสาเหตุจําเปน หรือเหตุสุดวิสัย แตมี
คุณสมบัติตามเกณฑการเลื่อนชั้นในขออ่ืน ๆ ครบถวน 



 
 

 

๒๓

 

๒) ผูเรียนมีผลการประเมินผานมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดไมถึงเกณฑตามที่
สถานศึกษากําหนดในแตละรายวิชา แตเห็นวาสามารถสอนซอมเสริมไดในปการศึกษานั้น  และมี
คุณสมบัติตามเกณฑการเลื่อนชั้นในขออ่ืน ๆ ครบถวน 

๓) ผูเรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุมสาระภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยูในระดับผาน  

   กอนที่จะใหผูเรียนเรียนซ้ําชั้น สถานศึกษาควรแจงใหผูปกครองและผูเรียนทราบ
เหตุผลของการเรียนซ้ําชั้น  
  ๑.๖  เกณฑการจบระดับประถมศึกษา   
   ๑)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ตามโครงสรางเวลาเรียน
ท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
   ๒)  ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด    
   ๓)  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด 
   ๔)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด 
   ๕)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด  

 ๒.  ระดับมัธยมศึกษา 
  ๒.๑  การตัดสินผลการเรียน 
     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดหลักเกณฑ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ดังนี้  
         ๑)  ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 
รอยละ ๘๐  ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 
   ๒)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
   ๓)  ผูเรียนตองไดรับการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
   ๔)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินในระดับผานตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากําหนดในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน  
  



 
 

 

๒๔

 

   เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ผูสอนตองตรวจสอบความรู
ความสามารถที่แสดงพัฒนาการของผูเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง อีกทั้งตองสรางใหผูเรียนรับผิดชอบ 
การเรียนรูของตนดวยการตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนของตนเองอยางสม่ําเสมอเชนกัน ตัวช้ีวัด
ซ่ึงมีความสําคัญในการนํามาใชออกแบบหนวยการเรียนรูนั้นยังเปนแนวทางสําหรับผูสอนและผูเรียนใช
ในการตรวจสอบยอนกลับวาผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือยัง การประเมินในชั้นเรียนซึ่งตองอาศัยทั้ง             
การประเมินผลยอยเพื่อการพัฒนา และการประเมินผลรวมเพื่อสรุปการเรียนรูจะเปนเครื่องมือสําคัญ     
ในการตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน สถานศึกษาโดยผูสอนกําหนดเกณฑที่ยอมรับได
ในการผานตัวช้ีวัดทุกตัวใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา กลาวคือ ใหทาทายการเรียนรู ไมยาก
หรืองายเกินไป เพื่อใชเปนเกณฑในการประเมินวาสิ่งที่ผูเรียนรู เขาใจ ทําไดนั้น เปนที่นาพอใจ บรรลตุาม
เกณฑที่ยอมรับได หากยังไมบรรลุ จะตองหาวิธีการชวยเหลือเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสูงสุด  
การกําหนดเกณฑนี้ผูสอนสามารถใหผูเรียนรวมกําหนดดวยได  เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบรวมกันและ
สรางแรงจูงใจในการเรียน การประเมินเพื่อการพัฒนาสวนมากเปนการประเมินอยางไมเปนทางการ เชน 
สังเกต หรือซักถาม หรือการทดสอบยอย  ในการประเมินเพื่อการพัฒนานี้ ควรใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
จนผานเกณฑที่ยอมรับได ผูเรียนแตละคนอาจใชเวลาเรียนและวิธีการเรียนที่แตกตางกัน ฉะนั้นผูสอน
ควรนําขอมูลที่ไดมาใชปรับวิธีการสอนเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  อันจะนําไปสู 
การบรรลุมาตรฐานการเรียนรูในทายที่สุดอยางมีคุณภาพ  การประเมินเพื่อการพัฒนาจึงไมจําเปนตอง
ตัดสินใหคะแนนเสมอไป การตัดสินใหคะแนนหรือใหเปนระดับคุณภาพควรดําเนินการโดยใชการ
ประเมินสรุปผลรวมเมื่อจบหนวยการเรียนรูและจบรายวิชาเทานั้น  
  การตัดสินผลการเรียน ตัดสินเปนรายวิชา โดยใชผลการประเมินระหวางภาคและปลายภาค
ตามสัดสวนที่สถานศึกษากําหนด  ทุกรายวิชาตองได รับการตัดสินและใหระดับผลการเรียน                       
ทั้งนี้ผูเรียนตองผานทุกรายวิชาพื้นฐาน 

  ๒.๒  การใหระดับผลการเรียน 
     การตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใช
ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับ   
    * การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใชระบบผานและไม
ผาน โดยกําหนดเกณฑการตัดสินผานแตละวิชาที่รอยละ ๕๐ จากนั้นจึงใหระดับผลการเรียนที่ผาน 
สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย ใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับ แนวการ
ใหระดับผลการเรียน ๘ ระดับและความหมายของแตละระดับดังแสดงในตาราง  ดังนี้ 
 
 
 
 



 
 

 

๒๕

 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ 
๔ ดีเยี่ยม ๘๐-๑๐๐ 
๓.๕ ดีมาก ๗๕-๗๙ 
๓ ดี ๗๐-๗๔ 

๒.๕ คอนขางดี ๖๕-๖๙ 
๒ ปานกลาง ๖๐-๖๔ 
๑.๕ พอใช ๕๕-๕๙ 
๑ ผานเกณฑขั้นต่ํา ๕๐-๕๔ 
๐ ตํ่ากวาเกณฑ ๐-๔๙ 

   ในกรณีที่ไมสามารถใหระดบัผลการเรียนเปน ๘  ระดับไดใหใชตัวอักษรระบุเงื่อนไข
ของผลการเรียน  ดังนี ้

   “มส”  หมายถึง  ผูเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู เรียนมี 
เวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแตละรายวิชา และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผล 
ปลายภาคเรียน 
   “ร”  หมายถึง  รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมได  เนื่องจากผูเรียนไมมี
ขอมูลผลการเรียนรายวิชานั้นครบถวน  ไดแก ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน  ไมไดสงงานที่
มอบหมายใหทํา ซ่ึงงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหประเมนิผล
การเรียนไมได 

    การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้นให
ระดับผลการประเมินเปนผานและไมผาน กรณีท่ีผานใหระดับผลการประเมินเปนดีเยี่ยม  ดี  และผาน  

๑. ในการสรุปผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห และเขียน เพื่อการเลื่อนชั้น
และจบการศึกษา กําหนดเกณฑการตัดสินเปน ๔ ระดับ และความหมายของแตละระดับดังนี้ 

ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน  คิดวิเคราะห 
และเขียนที่มีคณุภาพดีเลิศอยูเสมอ 

ดี หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
    และเขียนทีม่ีคุณภาพเปนที่ยอมรับ 

ผาน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียนที่มีคณุภาพเปนทีย่อมรับ แตยังมขีอบกพรอง 
บางประการ 

ไมผาน หมายถึง ไมมีผลงานทีแ่สดงถึงความสามารถในการอาน คดิวเิคราะห 
และเขยีน หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมขีอบกพรองที่
ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 



 
 

 

๒๖

 

    ๒. ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครวมทุกคุณลักษณะเพื่อ
การเลื่อนชั้นและจบการศึกษา กําหนดเกณฑการตัดสินเปน ๔ ระดับ และความหมายของแตละระดับดังนี้ 

ดีเยี่ยม หมายถึง  ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนสัิยและนําไปใช
ในชีวิตประจําวันเพื่อประโยชนสุขของตนเองและสังคม 
โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดเียีย่ม   จํานวน  
๕-๘ คุณลักษณะและไมมีคณุลักษณะใดไดผลการประเมิน
ต่ํากวาระดับดี  

ดี หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปน
การยอมรับของสังคม โดยพจิารณาจาก 
๑. ไดผลการประเมินระดับดเียี่ยม จํานวน ๑-๔ คุณลักษณะ 
และไมมีคณุลักษณะใดไดผลการประเมิน 
ต่ํากวาระดับดี หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยีย่ม   จํานวน ๔ คุณลักษณะ 
และไมมีคณุลักษณะใดไดผลการประเมิน 
ต่ํากวาระดับผาน   หรือ 
๓. ไดผลการประเมินระดับดี    จํานวน ๕-๘ คุณลักษณะ 
และไมมีคณุลักษณะใดไดผลการประเมิน 
ต่ํากวาระดับผาน  

ผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงือ่นไข  
ที่สถานศึกษากําหนด โดยพจิารณาจาก 
๑. ไดผลการประเมินระดับผาน   จํานวน ๕-๘ คุณลักษณะ 
และไมมีคณุลักษณะใดไดผลการประเมิน 
ต่ํากวาระดับผาน หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดี จํานวน ๔ คณุลักษณะ 
 และไมมีคณุลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน  

ไมผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเงื่อนไข 
ที่สถานศึกษากําหนด โดยพจิารณาจากผลการประเมิน
ระดับไมผาน    ตั้งแต ๑ คุณลักษณะ 

 



 
 

 

๒๗

 

    การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม           
การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด  และใหผลการประเมินเปน
ผานและไมผาน 
   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มี  ๓ ลักษณะ  คือ  
   ๑)   กิจกรรมแนะแนว   
   ๒)  กิจกรรมนักเรียน  ซ่ึงประกอบดวย  
    (๑)  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 
โดยผูเรียนเลือกอยางใดอยางหนึ่ง  ๑ กิจกรรม 
    (๒)  กิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก  ๑ กิจกรรม   
   ๓)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน    
   ใหใชตัวอักษรแสดงผลการประเมินดังนี้ 
    “ผ”     หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ปฏิบัติกิจกรรม 
          และมีผลงานตามเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด 
    “มผ”   หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ปฏิบัติกิจกรรม 
          และมีผลงานไมเปนไปตามเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด 
   ในกรณีที่ผูเรียนไดผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาตองจัดซอมเสริม ใหผูเรียนทํากิจกรรม
ในสวนที่ผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดทําจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เปน “ผ”ได ท้ังนี้ตอง 
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้นๆ  ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะ
พิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน แตตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น   
  ๒.๓  การเปล่ียนผลการเรียน 
      ๒.๓.๑  การเปล่ียนผลการเรียน “๐”  
      สถานศึกษาจัดใหมีการสอนซอมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
ที่ผูเรียนสอบไมผานกอน แลวจึงสอบแกตัวไดไมเกิน  ๒ ครั้ง  ถาผูเรียนไมดําเนินการสอบแกตัวตาม
ระยะเวลาที่สถานศึกษากําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 
๑ ภาคเรียน ทั้งนี้ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น   
      ถาสอบแกตัว ๒ คร้ังแลว  ยังไดระดับผลการเรียน “๐” อีก ใหสถานศึกษาแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผูเรียน  โดยปฏิบัติ  ดังนี้ 
      ๑)   ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน  ใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น 
     ๒)  ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติม   ใหเรียนซ้ําหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ทั้งนี้ 
ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
     ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน
วาเรียนแทนรายวิชาใด 



 
 

 

๒๘

 

          ๒.๓.๒ การเปล่ียนผลการเรียน “ร” 
      การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”  ใหดําเนินการดังนี้  
      ใหผูเรียนดําเนินการแกไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผูเรียนแกไขปญหาเสร็จแลว
ใหไดระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต ๐ - ๔)  
      ถาผูเรียนไมดําเนินการแกไข “ร” ใหผูสอนนําขอมูลที่มีอยูตัดสินผลการเรยีน
ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก  “ร”  ออกไปอีกไมเกิน ๑ 
ภาคเรียน ทั้งนี้ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น  เมื่อพนกําหนดนี้แลวหากผลการเรียน
เปน  “๐” ใหดําเนินแกไขตามหลักเกณฑ  
         ๒.๓.๓  การเปล่ียนผลการเรียน “มส”  
     การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”  มี ๒ กรณี ดังนี้ 
     ๑)  กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส”  เพราะมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐  แต
ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ใหสถานศึกษาจัดใหเรียนเพิ่มเติมโดยใชช่ัวโมงสอนซอมเสรมิ 
หรือใชเวลาวาง หรือใชวันหยุด หรือมอบหมายงานใหทํา จนมีเวลาเรียนครบตามที่กําหนดไวสําหรับรายวิชานั้น 
แ ล ว จึ งให วั ดผลปลายภาคเ ป น กรณี พิ เ ศ ษ   ผ ล ก า ร แ ก  “มส ” ใ ห ไ ด ระดั บผ ล ก า ร เ รี ย น 
ไมเกิน “๑”  การแก “มส” กรณีนี้ใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น  ถาผูเรียนไมมาดําเนินการ
แก “มส” ตามระยะเวลาที่กําหนดไวนี้ใหเรียนซ้ํา ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะ
ขยายเวลาการแก “มส” ออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน แตเมื่อพนกําหนดนี้แลวใหปฏิบัติดังนี้ 
      (๑)   ถาเปนรายวิชาพืน้ฐาน  ใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น  
      (๒)  ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติม ใหอยูในดุลยพนิิจของสถานศึกษา ใหเรียนซ้ํา 
หรือเปลี่ยนรายวิชาเรยีนใหม   
     ๒)  กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ 
ของเวลาเรียนทั้งหมด  ใหสถานศึกษาดําเนินการดังนี้ 
      (๑)  ถาเปนรายวิชาพืน้ฐานใหเรียนซ้ํารายวชิานั้น   
      (๒)  ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติมใหอยูในดุลยพนิิจของสถานศึกษา ใหเรียนซ้ํา
หรือเปลี่ยนรายวิชาเรยีนใหม   
      ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน
วาเรียนแทนรายวิชาใด   
      การเรียนซ้ํารายวิชา หากผูเรียนไดรับการสอนซอมเสริมและสอบแกตัว 
๒ คร้ังแลวไมผานเกณฑการประเมิน ใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น  ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการ
จัดใหเรียนซ้ําในชวงใดชวงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นวาเหมาะสม  เชน  พักกลางวัน  วันหยุด  ช่ัวโมงวาง 
หลังเลิกเรียน  ภาคฤดูรอน เปนตน  



 
 

 

๒๙

 

ในกรณีภาคเรียนที่  ๒  หากผูเรียนยังมีผลการเรียน  “๐”  “ร”  “มส”  ให
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนเปดเรียนปการศึกษาถัดไป  สถานศึกษาอาจเปดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน
เพื่อแกไขผลการเรียนของผูเรียนได  ท้ังนี้  หากสถานศึกษาใดไมสามารถดําเนินการเปดสอนภาคฤดูรอนได 
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ตนสังกัดเปนผูพิจารณาประสานงานใหมีการดําเนินการเรียนการสอนใน
ภาคฤดูรอนเพื่อแกไขผลการเรียนของผูเรียน  
   ๒.๓.๔  การเปล่ียนผลการเรียน “มผ”  
     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  กําหนดใหผูเรียน
เขารวมกิจกรรมพัฒนาผู เรียน ๓ กิจกรรม คือ  ๑) กิจกรรมแนะแนว  ๒) กิจกรรมนักเรียน  
ซ่ึงประกอบดวย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน หรือนักศึกษาวิชาทหาร โดย
ผูเรียนเลือกเรียนอยางใดอยางหนึ่ง ๑ กิจกรรมและเลือกเขารวมกิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก ๑ กิจกรรม  
๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
     ในกรณีที่ผูเรียนไดผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทํา 
กิจกรรมในสวนที่ผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดทําจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เปน “ผ”ได 
ทั้งนี้ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้นๆ ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่
จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน แตตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น   
  ๒.๔  การเลื่อนชั้น 
     การพิจารณาเลื่อนชั้น  ถาผูเรียนมีขอบกพรองเพียงเล็กนอยและสถานศึกษาพิจารณา
เห็นวาสามารถพัฒนาและสอนซอมเสริมไดใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผอนผันใหเล่ือนชั้นได   
      เมื่อส้ินปการศึกษา  ผูเรียนจะไดรับการเลื่อนชั้น  เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ ดังตอไปนี้   
   ๒.๔.๑  รายวชิาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม  ไดรับการตัดสินผลการเรียนผานตาม
เกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
   ๒.๔.๒  ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด  ในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   ๒.๔.๓  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นควรไดไมต่ํากวา ๑.๐๐   
   ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไมผานเกณฑการประเมิน  สถานศึกษาสามารถซอมเสริมผูเรียนให
ไดรับการแกไขในภาคเรียนถัดไป   
  ๒.๕  การสอนซอมเสริม 
    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดใหสถานศึกษา
จัดสอนซอมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 
   การสอนซอมเสริม เปนการสอนเพื่อแกไขขอบกพรอง กรณีที่ผูเรียนมีความรู ทักษะ
กระบวนการ  หรือเจตคติ / คุณลักษณะ ไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด สถานศึกษาตองจัด
สอนซอมเสริมเปนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพื่อพัฒนาใหผูเรียนสามารถบรรลุตาม



 
 

 

๓๐

 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว  เปนการใหโอกาสแกผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนา โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย และตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล     
   การสอนซอมเสริมสามารถดําเนินการไดในกรณีดังตอไปนี้ 
    ๑)  ผูเรียนมีความรู/ทักษะพื้นฐานไมเพียงพอที่จะศึกษาในแตละรายวิชานั้น ควร
จัดการสอนซอมเสริม  ปรับความรู/ทักษะพื้นฐาน   
    ๒)  ผูเรียนไมสามารถแสดงความรู ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ / คุณลักษณะที่
กําหนดไวตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด ในการประเมินผลระหวางเรียน   
    ๓)  ผูเรียนที่ไดระดับผลการเรียน “๐”  ใหจัดการสอนซอมเสริมกอนสอบแกตัว  
    ๔)  กรณีผูเรียนมีผลการเรียนไมผาน  สามารถจัดสอนซอมเสริมในภาคฤดูรอนเพื่อ
แกไขผลการเรียน  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
    จากรายละเอียดตาง ๆ ขางตน สรุปเปนแผนภาพที่ ๒.๖  แสดงกระบวนการตัดสิน
และแกไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 
  ๒.๖  การเรียนซ้ําชั้น 
   ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินรายวิชาอยูในระดับไมผานจํานวนมาก  และมีแนวโนมวา 
จะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น  สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชั้นได 
ท้ังนี้ใหคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรูความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ 
   การเรียนซ้ําชั้น  มี  ๒  ลักษณะ  คือ 
    ๑)  ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นต่ํากวา ๑.๐๐  และมีแนวโนมวา
จะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
    ๒)  ผูเรียนมีผลการเรียน  ๐, ร, มส  เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบยีนเรียนใน  
ปการศึกษานัน้ 
   ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ลักษณะ ใหสถานศึกษาแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา  หากเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรก็ใหซํ้าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและ    
ใหใชผลการเรียนใหมแทน  หากพิจารณาแลวไมตองเรียนซ้ําชั้น ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา      
ในการแกไขผลการเรียน 
  ๒.๗  เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
   ๑)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมเกิน ๘๑ หนวยกิต  โดยเปนรายวิชา
พื้นฐาน  ๖๖ หนวยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด   
   ๒)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต  โดยเปน
รายวิชาพื้นฐาน  ๖๖  หนวยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา  ๑๑  หนวยกิต 
   ๓)  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับผานเกณฑการ
ประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด 



 
 

 

๓๑

 

   ๔)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด 
   ๕)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และมีผลการประเมินผานเกณฑการ
ประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด 
  ๒.๘  เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๑)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมนอยกวา ๘๑ หนวยกิต โดยเปน
รายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด  
   ๒)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต โดยเปน
รายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต  
   ๓)  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับผานเกณฑการ
ประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด 
   ๔)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด 
   ๕)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการ
ประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๒

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ได “๐” 

แกตัวไดอีก ๑ ครั้ง 

สอนซอมเสริม/สอบแกตัว 

ได “๐” ได “๑” 

สอนซอมเสริม/ 
สอบแกตัว 

ถาจะแก “๐” 
ยื่นคํารอง 

ได “๐” 

เรียนซ้ํา 

แก “ร” 

ได “ร” 

ได 0  - ๔  

ไมเขาวัดผลกลางภาค/ไมเขาวัดผล
ปลายภาค/สงงานไมครบ 

ได “๐” ได “๑” 

เรียนซ้ําเพิ่มเติม
เวลาเรียนครบ 

วัดผลปลายภาพเปนกรณีพิเศษ 

๖๐%<เวลาเรียน<๘๐% เวลาเรียน  < ๖๐% 

ได “มส” 

อนุญาต ไมอนุญาต 

มีเวลาเรียน  ๘๐% มีเวลาเรียน  
ไมถึง ๘๐% 

เรียนซ้ํา 

ไมแก 
“ร” 

ภายใน 
๑ ภาค
เรียน 

ไมแก 
“มส” 
ภายใน  
ภาคเรียน

นั้น 

ดุลยพินิจ 

ตัดสินผล 
การเรียน 

วัดผลปลาย
ภาคเรียน 

เรียน 

ได “๑” 

ได “๑-๔” 

วัดผล
ระหวางภาค 

แผนภาพที่  ๒.๖  แสดงกระบวนการตดัสนิและแกไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 



 
 

 

๓๓

 

 การเทียบโอนผลการเรียน 

 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนจากสถานศึกษาไดในกรณีตาง ๆ ไดแก  
การยายสถานศึกษา  การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา  การยายหลักสูตร  การละทิ้งการศึกษาและการขอกลับ
เขารับการศึกษาตอ  การศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอในประเทศ  นอกจากนี้ยังสามารถ      
เทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ  เชน  สถานประกอบการ  สถาบันทาง
ศาสนา  สถาบันการฝกอบรมอาชีพ  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เปนตน 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรก หรือตนภาคเรียนแรกท่ี
สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนผูเรียน ท้ังนี้ผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่อง  
ในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอยางนอย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับการเทียบโอนควรกําหนด
รายวิชา  จํานวนหนวยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถดําเนินการไดดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซ่ึงจะใหขอมูลท่ีแสดงความรู  ความสามารถของผูเรียนใน
ดานตาง ๆ  
 ๒.  พิจารณาจากความรู ประสบการณตรงจากการปฏิบัติจรงิ การทดสอบ การสัมภาษณ  เปนตน 
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 

 การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจํานวนไมนอย
กวา ๓ คน แตไมควรเกิน ๕ คน  โดยมีแนวทางในการเทียบโอน ดังนี้ 
 ๑)  กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ใหนํารายวิชาหรือหนวยกิตที่มี
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด/ ผลการเรียนรู/จุดประสงค/เนื้อหาที่สอดคลองกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ มาเทียบ
โอนผลการเรียน  และพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
 ๒) กรณีการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ  ใหพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถามี)  โดย
ใหมีการประเมินดวยเครื่องมือที่หลากหลาย  และใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
 ๓) กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่เขาโครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศ  ใหดําเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสําหรับนักเรียนที่          
เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน 
 ทั้งนี้  วิธีการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามหลักการและแนวทาง 
การเทียบโอนผลการเรียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญา ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๔๐ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙) โดยมีรายละเอียด 
ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 



 

 

แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

แนวทาง 
การพิจารณา 

 
 

การเทียบโอน 
จากการศึกษาในระบบ  

 เขาสูการศึกษาในระบบ 

 
 

การเทียบโอน 
จากการศึกษานอกระบบ   
เขาสูการศึกษาในระบบ 

 
การเทียบโอน  

จากการจัดการศึกษา 
โดยครอบครัว 

เขาสูการศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษา 
โดยศูนยการเรียนการศึกษา
ตามหลักสูตรระยะสั้น  

หลักสูตรเฉพาะประสบการณ
การทํางาน  การฝกอาชีพ   
เขาสูการศึกษาในระบบ 

 
 

การเทียบโอนจากการศึกษา
ตามหลักสูตรตางประเทศ 
เขาสูการศึกษาในระบบ 

วิธีปฏิบัติใน 
การจัดเขาชั้นเรียน 

    ๑.  เทียบโอนรายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่
ผานการตัดสินผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดมิไดทั้งหมดและจัด
เขาชั้นเรียนตอเนื่องจากทีเ่รียนอยู
เดิม เชน จบ ป.๑ จัดเขาเรยีน ป.๒  
สถานศึกษาอาจประเมินบางรายวิชาที่
จําเปนเพื่อการตรวจสอบความรูพื้นฐาน 
    ๒.  รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่ยัง
ไมไดตัดสินผลการเรียนใหประเมิน
ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
หากไมผานตามเกณฑใหลงทะเบียน
เรียนเพิ่มเติม 

    เทียบโอนหมวดวิชา/สาระ/กิจกรรม
ที่ผานการตัดสินผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดมิ 
    ๑.  เรียนผานอยางนอย ๓ หมวดวิชา 
จัดใหเรียนปที่  ๒  ของระดับชั้น
และลงทะเบียนเรียนตอไปตามปกติ 
    ๒.  เรียนผานอยางนอย ๖ หมวดวิชา 
จัดใหเรียนปที่ ๓ ของระดับชั้น
และลงทะเบียนเรียนตอในรายวิชา
ที่จําเปน ตองเรียนเพื่อใหครบตาม
เกณฑการจบระดับชั้นตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาใหมที่รับเขาเรียน 

    ๑.  ใหนําผลการวัด
และประเมินของเขตพื้นที่
การศึกษามาประกอบ 
การพิจารณา 
    ๒ .   ใหสถานศึกษา
ประเมินความรู  ทักษะ 
ประสบการณเพื่อการจัด
เขาชั้นเรียน 

    พิจารณาความรู  ทักษะ  
ประสบการณที่ขอเทียบโอน
วาตรงกับรายวิชา/สาระ/
กิจกรรมใด  จึงทําการประเมนิ  
หากปรากฏวาชื่อไมตรงกับที่
ปรากฏในโครงสรางหลักสูตร
ใหกําหนดและบรรจุชื่อนั้น
ไวในหลักสูตร 

    ๑.  สําเร็จการศึกษาภาคเรียนใด 
ชั้นปใด  ใหพิจารณาเทียบโอน
ภาคเรียนตอภาคเรียน  ปตอป 
โดยนําพื้นความรูสามัญเดิม
มาประกอบการพิจารณาหรือ
อาจประ เมิน เพิ่ ม เ ติ ม เพื่ อ
ตรวจสอบความรูพื้นฐาน 
    ๒.  รายวิชา/สาระ/กิจกรรม 
ที่ยังไมไดเทียบโอนเนื่องจาก
ยังไมตัดสินผลการเรียน  ให
ประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด 

๓๔ 



 

 

 
 

แนวทาง 
การพิจารณา 

 
 

การเทียบโอน 
จากการศึกษาในระบบ  

 เขาสูการศึกษาในระบบ 

 
 

การเทียบโอน 
จากการศึกษานอกระบบ   
เขาสูการศึกษาในระบบ 

 
การเทียบโอน  

จากการจัดการศึกษา 
โดยครอบครัว 

เขาสูการศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษา 
โดยศูนยการเรียนการศึกษา
ตามหลักสูตรระยะสั้น  

หลักสูตรเฉพาะประสบการณ
การทํางาน  การฝกอาชีพ   
เขาสูการศึกษาในระบบ 

 
 

การเทียบโอนจากการศึกษา
ตามหลักสูตรตางประเทศ 
เขาสูการศึกษาในระบบ 

จํานวนหนวยกติ/
หนวยการเรยีน/
หนวยน้ําหนกั 

    พิจารณาแลวเห็นวาเทียบโอน 
ผลการเรียนไดจํานวนหนวยให
เปนไปตามโครงสรางหลักสูตรของ
สถานศึกษาเดิม 

    พิจารณาแลวเห็นวาเทียบโอน
ผลการเรียนไดจํานวนหนวยให
เปนไปตามโครงสรางหลักสูตร
ของสถานศึกษาใหม 

    จํานวนหนวยใหเปนไป
ตามเกณฑที่สถานศึกษา
ใหมกําหนด 

    ใหจํานวนหนวยของรายวิชา/
สาระตามเกณฑของสถานศึกษา
ใหม  สําหรับกิจกรรมไมให
จํานวนหนวย 

    จํานวนหนวยให เปนไป
ตามโครงสรางหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่รับเขาเรียน 

ผลก า ร เ รี ย น / 
ผลการประเมิน 

    ยอมรับผลการเรียนของสถานศึกษา
เดิม 

    ไมตองใหผลการเรียนในรายวิชา/
สาระ/กิจกรรม ที่ไดจากการเทียบโอน 

    ยอมรับผลการประเมิน
ของเขตพื้นที่ มาเปน
สวนประกอบใน       
การพิจารณา 

    ผลการประเมินความรู  ทักษะ 
ประสบการณใหเปนไปตามที่
สถานศึกษาใหมกําหนด 

    ผลการประเมินเพิ่มเติมให
เปนไปตามที่สถานศึกษาที่
รับเขาเรียนกําหนด 

การบันทึกผล
การเรียนใน 
ใบแสดงผล 
การเรียน 

    ๑.  ไมตองนํารายวิชาและผลการเรียน
เดิมกรอกในใบแสดงผลการเรียน
ของสถานศึกษาใหม  แตใหแนบ 
ใบแสดงผลการเรียนเดิมไวกับ 
ใบแสดงผลการเรียนใหมและบันทึก

    ไมตองนําหมวดวิชาและผลการเรียน
เดิมกรอกในใบแสดงผลการเรียน
ของสถานศึกษาใหม  แตใหแนบ
ใบแสดงผลการเรียนเดิมไวกับ
แสดงผลการเรียนใหมและบันทึก

    ไม ต อ งนํ า ร า ยวิ ช า 
ผลการเรียน/ผลการวัด
และประเมิน เดิมของ 
เขตพื้นที่กรอกในใบแสดง 
ผลการเรียนของสถานศึกษา

    นําผลการประเมินความรู 
ทักษะ  ประสบการณกรอก
ในใบแสดงผลการเรียน 

    ๑.  ใหกรอกรายชื่อและจํานวน
หนวยตามรายวิชาของสถานศึกษา
ที่รับเขาเรียนในใบแสดงผล
การเรียนของสถานศึกษาที่
รับเขาเรียนโดยไมตองกรอก

๓๕ 



 

 

 
 

แนวทาง 
การพิจารณา 

 
 

การเทียบโอน 
จากการศึกษาในระบบ  

 เขาสูการศึกษาในระบบ 

 
 

การเทียบโอน 
จากการศึกษานอกระบบ   
เขาสูการศึกษาในระบบ 

 
การเทียบโอน  

จากการจัดการศึกษา 
โดยครอบครัว 

เขาสูการศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษา 
โดยศูนยการเรียนการศึกษา
ตามหลักสูตรระยะสั้น  

หลักสูตรเฉพาะประสบการณ
การทํางาน  การฝกอาชีพ   
เขาสูการศึกษาในระบบ 

 
 

การเทียบโอนจากการศึกษา
ตามหลักสูตรตางประเทศ 
เขาสูการศึกษาในระบบ 

จํานวนหนวยที่ไดรับการเทียบโอน
ตามโครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา
เดิมไวในชองหมายเหตุ 
 ๒.  รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่
ยังไมไดตัดสินผลการเรียนและไดรับ
การประเมินใหนําผลการประเมิน
กรอกในชองหมายเหตุ 

จํานวนหนวยที่ไดรับการเทียบโอน
ตามโครงสร างหลักสูตรของ
สถานศึกษาใหมไวในชองหมายเหตุ 

ใหม แตใหแนบเอกสาร
เดิมไวกับใบแสดงผล
การเรียนใหมและบันทึก
ขอมูลและจํานวนหนวย
ที่ไดรับการเทียบโอนไว
ในชองหมายเหตุ 

ผลการเรียนและแนบใบแสดง 
ผลการเรียนจากสถานศึกษา
เดิ มและสถานศึ กษาที่ รั บ 
เขาเรียนไวดวยกัน และบันทึก
ผลการเทียบโอนไวในชอง
หมายเหตุ 
    ๒.  รายวิชาที่ยังไมไดตัดสนิ
ผลการเรียนและสถานศึกษา 
ที่รับเขาเรียนไดประเมินผล   
การเรียนแลวใหนําผล        
การประเมินกรอกไวในชอง
หมายเหต ุ
 

๓๖ 



 

 

 
 

แนวทาง 
การพิจารณา 

 
 

การเทียบโอน 
จากการศึกษาในระบบ  

 เขาสูการศึกษาในระบบ 

 
 

การเทียบโอน 
จากการศึกษานอกระบบ   
เขาสูการศึกษาในระบบ 

 
การเทียบโอน  

จากการจัดการศึกษา 
โดยครอบครัว 

เขาสูการศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษา 
โดยศูนยการเรียนการศึกษา
ตามหลักสูตรระยะสั้น  

หลักสูตรเฉพาะประสบการณ
การทํางาน  การฝกอาชีพ   
เขาสูการศึกษาในระบบ 

 
 

การเทียบโอนจากการศึกษา
ตามหลักสูตรตางประเทศ 
เขาสูการศึกษาในระบบ 

การคิด 
ผลการเรียนเฉลี่ย 

    การคิดผลการเรียนเฉลี่ยใหนํา 
ผลการเรียนและจํานวนหนวยจาก
สถานศึกษาเดิมมาคิดรวมกับผล 
การเรียนและจํานวนหนวยที่ไดจาก
การเรียนในสถานศึกษาใหมและ 
คิดผลการเรียนเฉลี่ ยรวมตลอด
ระดับชั้น 

    การคิดผลการเรียนเฉลี่ยใหคิด
จากรายวิชาที่มีจํานวนหนวยและ
ระดับผลการเรียนที่ได เรียนใน
สถานศึกษาใหม 

    การคิดผลการเรียนเฉลี่ย
ใหคิดจากรายวิชาที่ได
จากการเรียนในสถานศึกษา
ใหม  โดยนําผลการประเมิน
ของเขตพื้นทีท่ี่มีระดับ
ผลการเรียนมาคิดรวม 

    การคิดผลการเรียนเฉลี่ย
ใหคิดจากรายวิชาที่ไดจาก
การเรียนในสถานศึกษาใหม 
โดยไมตองนําผลการประเมิน
ความรู ทักษะ ประสบการณ
มาคิดรวม 

    ๑.  ใหคิดผลการเรียนเฉลี่ย
จากรายวิชาที่มีจํานวนหนวย
และระดับผลการเรียนที่ไดจาก
การเรียนในสถานศึกษาใหม 
    ๒.  รายวิชาที่ยังไมไดตัดสิน
ผลการเรี ยนจากหลักสูตร
ตางประเทศที่สถานศึกษาที่
รับเขาเรียนไดประเมินแลว
และไดระดับผลการเรียน  ให
นํามาคิดผลการเรียนเฉลี่ยรวม
กับผลการเรียนที่ไดจากการเรียน
ในสถานศึกษาที่รับเขาเรียน
ตลอดระดับชั้น 

๓๗ 



 
 

 

๓๘

 การรายงานผลการเรียน 

 การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนรู
ของผูเรียน ซ่ึงสถานศึกษาตองสรุปผลการประเมิน  และจัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบ 
เปนระยะๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

 การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนที่สะทอน
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 

 ๑.  จุดมุงหมายการรายงานผลการเรียน 
  ๑.๑  เพื่อแจงใหผูเรียน  ผูเกี่ยวของทราบความกาวหนาของผูเรียน 
  ๑.๒  เพื่อใหผูเรียน  ผูเกี่ยวของใชเปนขอมูลในการปรับปรุง แกไข  สงเสริมและพัฒนา 
การเรียนของผูเรียน   
  ๑.๓  เพื่อใหผูเรียน  ผูเกี่ยวของใชเปนขอมูลในการวางแผนการเรียน  กําหนดแนวทาง
การศึกษาและการเลือกอาชีพ 
  ๑.๔  เพื่อเปนขอมูลใหผูที่มีหนาเกี่ยวของ ใชในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา  
ตรวจสอบและรับรองผลการเรียน หรือวุฒิทางการศึกษาของผูเรียน 
  ๑.๕  เพื่อเปนขอมูลสําหรับสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานตนสังกัด  
ใชประกอบในการกําหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 ๒.  ขอมูลในการรายงานผลการเรียน 
  ๒.๑  ขอมูลระดับชั้นเรียน  ประกอบดวย  เวลามาเรียน ผลการประเมินความรู  ความสามารถ  
พฤติกรรมการเรียน  ความประพฤติและผลงานในการเรียนของผูเรียน  เปนขอมูลสําหรับรายงานให 
ผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูเรียน ผูสอนและผูปกครอง ไดรับทราบความกาวหนา  ความสําเร็จในการเรียน
ของผูเรียนเพื่อนําไปใชในการวางแผนกําหนดเปาหมายและวิธีการในการพัฒนาผูเรียน   
  ๒.๒  ขอมูลระดับสถานศึกษา  ประกอบดวย  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู เรียนรายป/รายภาค  ผลการประเมิน
ความกาวหนาใน การเรียนรูรายป/รายภาคโดยรวมของสถานศึกษา  เพื่อใชเปนขอมูลและสารสนเทศใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียน  ใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด   
การตัดสินการเลื่อนชั้นและการซอมเสริมผูเรียนที่มีขอบกพรองใหผานระดับชั้น  และเปนขอมูลในการ
ออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 
  ๒.๓  ขอมูลการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ไดแก  ผลการประเมินคุณภาพ  
ของผูเรียนดวยแบบประเมินที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําขึ้นในกลุมสาระการเรียนรูสําคัญใน



 
 

 

๓๙

ระดับชั้นที่นอกเหนือจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ  เปนขอมูลที่ผูเกี่ยวของใชวางแผนและดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อใหเกิดการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของผูเรียนและสถานศึกษา 
  ๒.๔  ขอมูลผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ  ไดแก  ผลการประเมินคุณภาพของผูเรียน
ดวยแบบประเมินที่เปนมาตรฐานระดับชาติในกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญในชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 
ประถมศึกษาปที่ ๖ มัธยมศึกษาปที่ ๓ และมัธยมศึกษาปที่ ๖  ซ่ึงดําเนินการโดยหนวยงานระดับชาติ   
เปนขอมูลที่ผูเกี่ยวของใชวางแผนและดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของ  เพื่อใหเกิด
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผูเรียน  สถานศึกษา  ทองถ่ิน  เขตพื้นที่การศึกษาและ
ประเทศชาติ  รวมทั้งนําไปรายงานในเอกสารหลักฐานการศึกษาของผูเรียน   
  ๒.๕  ขอมูลพัฒนาการของผูเรียนดานอื่นๆ  ประกอบดวย  ขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทาง 
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและพฤติกรรมตาง ๆ  เปนขอมูลสวนหนึ่งของการแนะแนวและ
จัดระบบการดูแลชวยเหลือ  เพื่อแจงใหผูเรียน ผูสอน ผูปกครองและผูเกี่ยวของไดรับทราบขอมูล โดยผูมี
หนาที่รับผิดชอบแตละฝายนําไปใชปรับปรุงแกไขและพัฒนาผูเรียนใหเกิดพัฒนาการอยางถูกตอง 
เหมาะสม  รวมทั้งนําไปจัดทําเอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการของผูเรียน 
 ๓.  ลักษณะขอมูลสําหรับการรายงาน 
  การรายงานผลการเรียน  สถานศึกษาสามารถเลือกลักษณะขอมูลสําหรับการรายงานได
หลายรูปแบบ ใหเหมาะสมกับวิธีการรายงาน และสอดคลองกับการใหระดับผลการเรียนในแตละระดับ
การศึกษา โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของการรายงานและการนําขอมูลไปใชประโยชนของผูรับรายงาน 
แตละฝาย  ลักษณะขอมูลมีรูปแบบดังนี้ 
  ๓.๑  รายงานเปนตัวเลข  ตัวอักษร  คํา หรือขอความที่เปนตัวแทนระดับความรู  ความสามารถ
ของผูเรียนที่เกิดจากการประมวลผล  สรุปตัดสินขอมูลผลการเรียนรูของผูเรียน ไดแก 
   ๑)   คะแนนที่ไดกบัคะแนนเต็ม 
   ๒)  คะแนนรอยละ   
   ๓)  ระดับผลการเรียน “๐ - ๔” (๘  ระดับ) หรือตามที่สถานศึกษากําหนดและผลการเรียนที่
มีเงื่อนไข  “ผ”  “มผ”  “ร”  “มส” 
   ๔)  ผลการประเมินคุณภาพ  “ดีเยี่ยม”   “ดี”   “ผาน”     
   ๕)  ผลการตัดสินผานระดับชั้น  “ผาน”   “ไมผาน”   
  ๓.๒  รายงานโดยใชสถิติ  เปนการรายงานจากขอมูลที่เปนตัวเลข  ตัวอักษร หรือขอความให
เปนภาพแผนภูมิหรือเสนพัฒนาการ  ซ่ึงจะแสดงใหเห็นพัฒนาการความกาวหนาของผูเรียนวาดีขึ้นหรือ
ควรไดรับการพัฒนาอยางไร  เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป 



 
 

 

๔๐

  ๓.๓  รายงานเปนขอความ  เปนการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพที่ผูประเมินสังเกตพบ  
เพื่อรายงานใหทราบวาผูเรียนมีความสามารถ  มีพฤติกรรม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐาน     
การเรียนรู/ตัวช้ีวัดและบุคลิกภาพอยางไร เชน  
     ผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง  ชอบแสดงความคิดเห็นและมีเหตุผล 
     ผูเรียนสนใจอานเรื่องตาง ๆ หลากหลายประเภท  สามารถสรุปใจความของเรื่องได
ถูกตองสมบูรณ   
     ผูเรียนมีผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูเปนทีน่าพอใจ  แตควรมีการพัฒนาดาน
การเขียน โดยไดรับความรวมมือจากผูปกครองในการฝกหรือสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการเขยีนสูงขึ้น 
 ๔.  เปาหมายการรายงาน 
  การดําเนินการจัดการศึกษา ประกอบดวยบุคลากรหลายฝายมารวมมือประสานงานกัน  
พัฒนาผูเรียนทั้งทางตรงและทางออม  ใหมีความรูความสามารถ  คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม          
อันพึงประสงค  โดยผูมีสวนเกี่ยวของควรไดรับการรายงานผลการประเมินของผูเรียนเพื่อใชเปนขอมูล
ในการดําเนินงาน ดังนี้ 

กลุมเปาหมาย การใชขอมูล 
ผูเรียน -  ปรับปรุง  แกไขและพัฒนาการเรียน  รวมท้ังพัฒนาการทางรางกาย  

อารมณ สังคม  และพฤติกรรมตาง ๆ ของตน 
-  วางแผนการเรียน  การเลือกแนวทางการศึกษา  และอาชีพในอนาคต 
-  แสดงผลการเรียน  ความรู  ความสามารถ  และวุฒิการศึกษาของตน 

ผูสอน -  วางแผนและดําเนินการปรับปรุง  แกไขและพัฒนาผูเรียน 
-  ปรับปรุง  แกไขและพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

ครูวัดผล -  ตรวจสอบความถูกตองในการประเมินผลของผูสอน/ผูเรียน 
-  พัฒนาระบบ  ระเบียบและแนวทางการประเมินผลการเรียน 

นายทะเบียน -  จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา  
ครูแนะแนว -  ใหคําแนะนาํผูเรียนในดานตาง ๆ 
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการ
ของสถานศึกษาและ
คณะกรรมการอื่นๆ 

-  พิจารณาใหความเหน็ชอบผลการเรียนของผูเรียน 
-  พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา -  พิจารณาตัดสิน  และอนุมตัิผลการเรียนของผูเรียน 
-  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนของสถานศึกษา 
-  วางแผนการบริหารจัดการศึกษาดานตาง ๆ   



 
 

 

๔๑

 

กลุมเปาหมาย การใชขอมูล 
ผูปกครอง -  รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการของผูเรียน 

-  ปรับปรุง  แกไขและพัฒนาการเรียนของผูเรียน  รวมทัง้การดูแลสุขภาพ   
    อนามัย  รางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและพฤติกรรมตาง ๆ ของผูเรียน 
-  พิจารณาวางแผนและสงเสริมการเรียน  การเลือกแนวทางการศึกษาและ 
    อาชีพในอนาคตของผูเรียน 

ฝาย/หนวยงานที่มีหนาที่
ตรวจสอบรับรองความรู
และวุฒกิารศึกษา/

สถานศึกษา 

-  ตรวจสอบ  และรับรองผลการเรียนและวฒุิการศึกษาของผูเรียน 
-  เทียบระดับ/วุฒิการศึกษาของผูเรียน 
-  เทียบโอนผลการเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/หนวยงาน

ตนสังกัด 

-  ยกระดับและพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
-  นิเทศ  ติดตาม  และใหความชวยเหลือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
   สถานศึกษาที่มีผลการประเมินต่ํากวาคาเฉลี่ยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ๕.  วิธีการรายงาน 
  การรายงานผลการเรียนใหผูเกี่ยวของรับทราบ  สามารถดําเนินการไดดังนี้ 
  ๕.๑  การรายงานผลการเรียนในเอกสารหลักฐานการศึกษา ไดแก 
     ระเบียนแสดงผลการเรียน   (ปพ.๑) 
     ประกาศนียบัตร  (ปพ.๒) 
     แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) 
     แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา 
     แบบรายงานประจําตัวนักเรียน 
     ใบรับรองผลการเรียน 
     ระเบียนสะสม 
     ฯลฯ 
  ขอมูลจากแบบรายงาน  สามารถใชอางอิง  ตรวจสอบและรับรองผลการเรียนของผูเรียนได 
  ๕.๒  การรายงานคณุภาพการศึกษาใหผูเกีย่วของทราบ  สามารถรายงานไดหลายวิธี  เชน 
       รายงานคุณภาพการศกึษาประจําป 
     วารสาร/จุลสารของสถานศึกษา 
     จดหมายสวนตัว 
     การใหคําปรึกษาหารือเปนรายบุคคล  



 
 

 

๔๒

     การใหพบครูที่ปรึกษาหรือการประชุมเครือขายผูปกครอง 
     การใหขอมูลทาง  Internet  ผาน  Web site  ของสถานศึกษา 
 ๖.   การกําหนดระยะเวลาในการรายงาน 
  การกําหนดระยะเวลาในการรายงานผลการเรียนแตละประเภทที่ไดมีการดําเนินการใน
โอกาสตาง ๆ  ทั้งการประเมินระดับชั้นเรียน  การประเมินระดับสถานศึกษา  การประเมินระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและการประเมินระดับชาติ  สถานศึกษาควรกําหนดชวงเวลาในการรายงานใหสอดคลองกับ
ชวงระยะเวลาที่ผูเรียนและผูเกี่ยวของจะนําขอมูลการรายงานไปใชในการดําเนินการปรับปรุงแกไขและ
สงเสริมการเรียนของผูเรียนตามบทบาทหนาที่ของแตละฝาย  โดยยึดหลักการรายงานใหเร็วที่สุดภายหลัง
การประเมินผลแตละครั้ง  เพื่อใหการรายงานเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพในการนําไปใชสูงสุด 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  ภารกิจของสถานศึกษาดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพที่ ๓.๑   แสดงกรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลกัสูตรสถานศกึษา 

กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสตูรสถานศึกษา 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ การอาน  คิดวิเคราะห 
และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เลื่อนช้ัน ผาน 
อนุมัต ิ

ผลการเรียน 

เรียนซํ้ารายวิชา / เรียนซํ้าช้ัน 

ซอมเสริม / พัฒนา 

ผาน 

มัธยมศึกษา 

แกไขผลการประเมิน 

ไมผาน 

ดุลยด

ซอมเสริม / พัฒนา 

ไมผาน 

ไมผาน ประถมศึกษา 

แกไขผลการประเมิน 

ซํ้าชั้น 

ผาน 

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

ตัดสินผลการเรียนและบันทึกผลการประเมินในเอกสารที่สถานศึกษากําหนด 

ไมผาน ประเมิน ผาน ไมผาน 

ดีเย่ียม 

ดี 

ผาน 

ประเมิน ผาน ไมผาน 

ดีเย่ียม 

ดี 

ผาน 

ประเมิน ผาน 
การประเมินผลรายวิชา / 

ตัวชี้วัด 

ระหวางเรียน ปลายป /     
ปลายภาค 

- ระดับ 
  ผลการเรียน 
- ระดับ   
  คุณภาพ 

ประถมฯ 

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

มัธยมฯ 

ประเมิน 

การประเมิน 
การอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

การประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

การประเมิน 
กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน การประเมินผลการเรียนรูตาม         

กลุมสาระการเรียนรู 

ดุลยพินิจ 



 ๔๕

 กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 เมื่อสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  และเหมาะสมกับสภาพบริบทของตนเองแลว  ภารกิจตอไปคือวางแผนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร  เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการวัดและประเมินผล
ในระดับชั้นเรียนสําหรับผูสอน  โดยในการประเมินความรู และทักษะตางๆ ตามกลุมสาระการเรียนรูควร
บูรณาการไปพรอมๆ กับการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน   การประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค  และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 นอกจากนี้  สถานศึกษาตองตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อใหมั่นใจวาการจัดการเรียนรูและการ
ประเมินผลการเรียนรูที่ครูผูสอนดําเนินการนั้น  นําไปสูการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู เ รียน                          
๕ ประการ  ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ กําหนด  ไดแก  
ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยี  โดยสมรรถนะสําคัญทั้ง ๕ ประการนั้นควรเปน
ผลการประเมินองคประกอบทั้ง ๔ ดาน ไปพรอม ๆ  กับการประเมินคุณลักษณะอื่นๆ 
 

 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
   สถานศึกษาตองดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมี 
แนวทางการดําเนินการ  ดังนี้ 
   ๑. สถานศึกษาตองดําเนินการวัดและประเมินผลใหครบองคประกอบทั้ง  ๔  ดาน  ตาม
แนวทางและวิธีการของการวัดและประเมินผลแตละองคประกอบ  และกําหนดเอกสารบันทึกผลการ
ประเมินใหสอดคลองกับแนวทางการวัดและประเมินผล 
   ๒. ใหครูผูสอนนําผลการประเมินแตละองคประกอบบันทึกลงในเอกสารบันทึกผล 
การประเมินในเอกสารตามที่สถานศึกษากําหนดและนําเสนอผูบริหารโรงเรียน 
   ๓.  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูอนุมัติผลการประเมิน 
   ๔. ใหมีการรายงานความกาวหนาผลการพัฒนาองคประกอบทั้ง  ๔  ดาน  ใหผูปกครองทราบ
เปนระยะๆ  และรายงานสรุปผลการเรียนปลายป / ปลายภาค 
   ๕.  ผูบริหารโรงเรียนตองกําหนดวิธีการและมอบหมายผูรับผิดชอบ  ปรับปรุง  พัฒนาผูเรียน 
ที่ไดผลการเรียนซ้ํารายวิชาหรือซํ้าชั้น 
 ๖. สถานศึกษากําหนดแนวทางในการกํากับ ติดตามการบันทึกผลการประเมินในเอกสาร
หลักฐานการศึกษา  ทั้งแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และแบบที่สถานศึกษากําหนด    
   แนวทางการวัดและประเมินผลองคประกอบทั้ง  ๔  ดาน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 



 ๔๖

 การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 
 การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุมสาระ  เปนการประเมินผลการเรียนรู
ตามตัวช้ีวัดในหลักสูตร  ซ่ึงจะนําไปสูการสรุปผลการเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูตอไป  
ภารกิจของสถานศึกษาในการดําเนินการประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.  กําหนดสัดสวนคะแนนระหวางเรียนกับคะแนนปลายป/ปลายภาค  โดยใหความสําคัญของ
คะแนนระหวางเรียนมากกวาคะแนนปลายป/ปลายภาค  เชน  ๖๐:๔๐ , ๗๐:๓๐ , ๘๐:๒๐  เปนตน 
 ๒. กําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียน  โดยพิจารณาความเหมาะสมตามระดับชั้นเรียน  เชน  
ระดับประถมศึกษาอาจกําหนดเปนระดับผลการเรียน หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนเปนระบบ
ตัวเลข  ระบบตัวอักษร  ระบบรอยละหรือระบบที่ใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน  สําหรับระดับ
มัธยมศึกษากําหนดเปนระดับผลการเรียน ๘ ระดับ และกําหนดเงื่อนไขตางๆ ของผลการเรียน เชน  
การประเมินที่ยังไมสมบูรณ (ร)  การไมมีสิทธิเขารับการสอบ (มส)  เปนตน  นอกจากนี้  สถานศึกษาอาจ
กําหนดคุณลักษณะของความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาแตละชั้นปเปนระดับคุณภาพเพิ่มอีกก็ได 
   ๓. กําหนดแนวปฏิบัติในการสอนซอมเสริมระหวางเรียน  กรณีผูเรียนมีผลการประเมินตัวช้ีวัด 
/ มาตรฐานการเรียนรูไมผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 ๔. กําหนดแนวปฏิบัติในการสอนซอมเสริม การสอบแกตัว  กรณีผูเรียนมีระดับผลการเรียน “๐”  
หรือมีระดับคุณภาพต่ํากวาเกณฑ  และแนวดําเนินการกรณีผูเรียนมีผลการเรียนที่มีเงื่อนไข คือ “ร” หรือ 
“มส” 
 ๕.  กําหนดแนวปฏิบัติในการอนุมัติผลการเรียน 
 ๖.  กําหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินตอผูเกี่ยวของ 

 การประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน  
การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ถือเปนความสามารถหลักที่สําคัญซึ่งจําเปนตองปลูกฝงและ

พัฒนาใหเกิดขึ้นกับผูเรียนดวยกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ขณะเดียวกันก็จําเปนตอง
ตรวจสอบวา ความสามารถดังกลาวเกิดขึ้นแลวหรือยัง เนื่องจากการพัฒนาความสามารถดานการอาน  
คิดวิเคราะหและเขียน ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาตามลําดับอยางตอเนื่องในกระบวนการจัดการเรียนรูตาม
กลุมสาระการเรียนรู หรือกิจกรรมตาง ๆ กระบวนการตรวจสอบความกาวหนาที่เกิดขึ้นทั้งความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติ จะดําเนินการไปดวยกันในกระบวนการ 
 
 
 
 
 
 



 ๔๗

หลักการประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน 
๑.  ประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนาผู เรียนและประเมินเพื่อการตัดสินการเลื่อนชั้นและจบ

การศึกษาระดับตาง ๆ  
๒.  ใชวิธีการประเมินที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดแสดงออกซึ่งความสามารถดังกลาว

อยางเต็มตามศกัยภาพและความเชื่อมั่นจากการประเมินทีไ่ด 
 ๓.  การกําหนดภาระงานใหผูเรียนไดปฏิบัติควรสอดคลองกับขอบเขตและประเด็นการประเมิน            
ที่กําหนด 

๔.  ใชรูปแบบ วิธีการประเมินและเกณฑการประเมินที่ไดจากการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 
 ๕.  การสรุปผลการประเมินเพื่อรายงาน  เนนการรายงานคุณภาพของความสามารถในการอาน                  
คิดวิเคราะห  และเขียน เปน ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม  ดี  ผาน  และไมผาน  

แนวดําเนินการพัฒนาและประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน 
  สถานศึกษาควรดําเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน
เปนกระบวนการอยางชัดเจน สามารถตรวจสอบการดําเนินงานได การพัฒนาและประเมินความสามารถ
ในการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน  สถานศึกษาอาจดําเนินการตามกระบวนการตอไปนี้ 
   ๑. แตงตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และ
เขียนของสถานศึกษา ซ่ึงอาจประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูแทน
ครูผูสอน ผูแทนผูปกครองนักเรียน และผูแทนนักเรียน เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนา ประเมิน 
ปรับปรุงแกไข และตัดสินผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  และเขียนรายป (ระดับ
ประถมศึกษา) รายภาค (ระดับมัธยมศึกษา) และจบการศึกษาแตละระดับ 
   ๒. ศึกษานิยามหรือความหมายของความสามารถในการอาน  คิดวิ เคราะห  และเขียน                     
กําหนดขอบเขต และตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  และเขียนใหสอดคลองกับ
บริบท และจุดเนนของสถานศึกษาในแตละระดับการศึกษา 
 ๓.  ผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันศึกษา หลักการประเมิน และพิจารณากําหนดรูปแบบ วิธีการพัฒนา
และประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  และเขียนของสถานศึกษา  

๔.  กําหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน                 
ใหสอดคลองกับขอบเขตและตัวช้ีวัดที่กําหนดในขอ ๒ และกําหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑในการ
ประเมินเปน ๔ ระดับ  คือ ดีเยี่ยม ดี  ผาน และไมผาน เพื่อใชในการตัดสินผลรายป (ระดับประถมศึกษา) 
รายภาค (ระดับมัธยมศึกษา) และจบการศึกษาแตละระดับ 

๕.  ดําเนินการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงแกไขความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน 
ตามรูปแบบและวิธีการที่กําหนดอยางตอเนื่อง 

๖.  สรุปและตัดสินผลการประเมิน บันทึกและรายงานผลการประเมินความสามารถในการอาน 
คิดวิเคราะห  และเขียน ตอผูเกี่ยวของ 



 ๔๘

แนวดําเนินการดังกลาวขางตนสามารถแสดงดังแผนภูมิที่ ๓.๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี ๓.๒ แสดงกระบวนการดําเนินการพัฒนาและประเมนิความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน 

การประเมินการอาน คิดวิเคราะห  
และเขียน 

ศึกษานยิามหรอืความหมายของความสามารถในการอาน  
คิดวิเคราะหและเขียน กําหนดขอบเขตและตัวช้ีวัดแตละระดับการศกึษา 

ผูมีสวนเกีย่วของรวมกันศกึษาหลักการประเมิน และพิจารณากําหนด        
รูปแบบวิธีการพัฒนาและประเมิน 

กําหนดแนวทางการพัฒนา และประเมนิใหสอดคลองกับขอบเขต 
และตัวช้ีวัด 

ดําเนินการพัฒนา  ประเมิน  และปรับปรุงแกไข                          
ตามรูปแบบและวิธีการที่กําหนดอยางตอเนื่อง 

สรุปผลการประเมิน 

ปรับปรุง 

การประเมินการอาน คิดวิเคราะห  
และเขียน 

ศึกษานยิามหรอืความหมายของความสามารถในการอาน  
คิดวิเคราะหและเขียน กําหนดขอบเขตและตัวช้ีวัดแตละระดับการศกึษา 

ผูมีสวนเกีย่วของรวมกันศกึษาหลักการประเมิน และพิจารณากําหนด        
รูปแบบวิธีการพัฒนาและประเมิน 

บันทึกผลการประเมิน 
รายงานผลการประเมิน ตอผูที่เกี่ยวของ 

 ตัดสิน

ดีเยี่ยม   ดี    ผาน 

ผาน 

ไมผาน

แตงตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและประเมนิความสามารถ 
   ในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ของสถานศึกษา 



 ๔๙

เพื่อใหเกิดความชัดเจนตอผูปฏิบัติในการประเมินความสามารถดานการอาน คิดวิเคราะห             
และเขียน จึงไดกําหนดความหมาย และขอบเขตการประเมินเปนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหเปนกรอบในการประเมินเพื่อตัดสินการเลื่อนชั้นและการจบ
การศึกษาแตละระดับ  

ความหมาย 
การประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน  เปนการประเมินศักยภาพของผูเรียนในการอาน 

จากหนังสือ เอกสาร และสื่อตาง ๆ เพื่อหาความรู เพิ่มพูนประสบการณ เพื่อความสุนทรีย และประยุกตใช  
แลวนํามาคิดวิเคราะหเนื้อหาสาระที่อาน นําไปสูการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะหสรางสรรค การ
แกปญหาในเรื่องตาง ๆ และถายทอดความคิดนั้นดวยการเขียนที่มีสํานวนภาษาถูกตอง  มีเหตุผลและ
ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอ  สามารถสรางความเขาใจแกผูอานไดอยางชัดเจนตามระดับความสามารถใน
แตละระดับชั้น 

ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดท่ีแสดงถงึความสามารถในการอาน คดิวิเคราะหและเขียน   
 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๓ 
ขอบเขตการประเมิน 

การอานจากสื่อส่ิงพิมพ  และหรือส่ือประเภทตาง  ๆ   ที่ใหความเพลิดเพลิน  ความรู 
ประสบการณและมีประเด็นใหคิดและเขียนบรรยายถายทอดประเด็นที่คิดดวยภาษาที่ถูกตองเหมาะสม 
เชน อานนิยาย เร่ืองสั้น นิทาน นิยายปรัมปรา 
 

ตัวชี้วัดความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน 
๑. สามารถอานและหาประสบการณจากสื่อที่หลากหลาย 

 ๒. สามารถจับประเด็นสําคัญ ขอเท็จจริง ความคิดเห็นเรื่องที่อาน 
 ๓.สามารถเปรียบเทียบแงมุมตาง ๆ เชน ขอดี ขอเสีย ประโยชน  โทษ ความเหมาะสม  
ไมเหมาะสม 
 ๔. สามารถแสดงความคิดเห็นตอเร่ืองที่อาน โดยมีเหตุผลประกอบ 
 ๕. สามารถถายทอดความคิดเห็นความรูสึกจากเรื่องที่อานโดยการเขียน 

 
 
 
 
 
 



 ๕๐

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ 
ขอบเขตการประเมิน 

การอานจากสื่อ ส่ิงพิมพ  และหรือส่ือประเภทตาง  ๆ  ที่ใหขอมูลสารสนเทศ  ความรู 
ประสบการณที่เอื้อใหผูอานนําไปคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ แกปญหา และถายทอดโดย
การเขียนเปนความเรียงเชิงสรางสรรคดวยถอยคําภาษาที่ถูกตองชัดเจน เชน อานหนังสือพิมพ วารสาร 
หนังสือเรียน บทความ  สุนทรพจน คําแนะนํา คําเตือน 
 

ตัวชี้วัดความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน 
 ๑.  สามารถอานเพื่อหาขอมลูสารสนเทศเสริมประสบการณจากสื่อประเภทตาง ๆ 
 ๒. สามารถจับประเด็นสําคญั เปรียบเทียบ เชื่อมโยงความเปนเหตุเปนผลจากเรื่องที่อาน 
 ๓. สามารถเชื่อมโยงความสมัพันธของเรื่องราว เหตกุารณของเรื่องที่อาน 
 ๔. สามารถแสดงความคิดเหน็ตอเร่ืองที่อานโดยมีเหตุผลสนับสนุน 
 ๕. สามารถถายทอดความเขาใจ  ความคดิเห็น  คุณคาจากเรื่องที่อานโดยการเขยีน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ 
ขอบเขตการประเมิน 

การอานจากสื่อส่ิงพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใหขอมูลสารสนเทศ ขอคิด ความรูเกี่ยวกับ
สังคมและสิ่งแวดลอมที่เอื้อใหผูอานนําไปคิดวิเคราะห วิจารณ สรุปแนวคิดคุณคาที่ได นําไปประยุกตใช 
ดวยวิจารณญาณ และถายทอดเปนขอเขียนเชิงสรางสรรคหรือรายงานดวยภาษาที่ถูกตองเหมาะสม เชน  
อานหนังสือพิมพ วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจน คําแนะนํา คําเตือน แผนภูมิ ตาราง แผนที่  
 

ตัวชี้วัดความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน 
 ๑.  สามารถคัดสรรสื่อ ที่ตองการอานเพื่อหาขอมูลสารสนเทศไดตามวัตถุประสงค สามารถ
สรางความเขาใจและประยกุตใชความรูจากการอาน 
 ๒. สามารถจับประเด็นสําคญัและประเดน็สนับสนุน โตแยง 
 ๓. สามารถวิเคราะห วจิารณ ความสมเหตุสมผล ความนาเชื่อถือ ลําดับความและ                      
ความเปนไปไดของเรื่องที่อาน 
 ๔. สามารถสรุปคุณคา แนวคดิ แงคิดที่ไดจากการอาน 
 ๕. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเหน็ โตแยง  สนับสนุน  โนมนาว                 
โดยการเขยีนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน ผังความคิด เปนตน 
 
 
 



 ๕๑

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ 
ขอบเขตการประเมิน 

การอานจากสื่อส่ิงพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใหขอมูลสารสนเทศ ความรู ประสบการณ 
แนวคิดทฤษฎี รวมท้ังความงดงามทางภาษาที่เอื้อใหผูอานวิเคราะห วิพากษ วิจารณ แสดงความคิดเห็น
โตแยงหรือสนับสนุน ทํานาย คาดการณ ตลอดจนประยุกตใชในการตัดสินใจ แกปญหา และถายทอด  
เปนขอเขียน เชิงสรางสรรค รายงาน บทความทางวิชาการอยางถูกตองตามหลักวิชา เชน อานบทความ
วิชาการ วรรณกรรมประเภทตาง ๆ  

ตัวชี้วัดความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน 
 ๑. สามารถอานเพื่อการศึกษา คนควา เพิ่มพูนความรู ประสบการณและการประยุกตใช  
ในชีวิตประจําวัน 
 ๒. สามารถจับประเด็นสําคัญลําดับเหตุการณจากการอานสื่อที่มีความซับซอน 
 ๓. สามารถวิเคราะหส่ิงที่ผูเขียนตองการสื่อสารกับผูอาน และสามารถวิพากษ ใหขอเสนอแนะ
ในแงมุมตาง ๆ  
 ๔. สามารถประเมินความนาเชื่อถือ คุณคา แนวคิดที่ไดจากสิ่งที่อานอยางหลากหลาย 
 ๕. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโตแยง สรุป โดยมีขอมูลอธิบายสนับสนุนอยางเพียงพอ
และสมเหตุสมผล 

รูปแบบประเมนิความสามารถในการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน 
 การประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน เปนเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งที่ผูเรียนทุกคน
จะตองไดรับการประเมินใหผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด จึงจะไดรับการตัดสินใหผานการเลื่อนชั้น  
และผานการศึกษาแตละระดับการศึกษา ซ่ึงถือเปนมาตรการสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาที่จะชวยผูเรียนทุกคนใหไดรับการฝกฝนใหมีความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน โดยสถานศึกษาอาจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบในการประเมินไปใชให
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน ดังนี้  

รูปแบบที ่๑   การบูรณาการตัวชี้วัดของการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียนรวมกับการประเมินผล 
                     กลุมสาระการเรียนรู   ๘  กลุมสาระการเรียนรู  
 สํารวจตรวจสอบวาตัวช้ีวัดในการประเมินความสามารถการอาน  คิดวิเคราะหและเขียนมีอยูใน
หนวยการเรียนรูของแตละรายวิชาใดบาง  หากยังไมมีหรือมีเล็กนอย  ใหนํา เขาไปบูรณาการใน 
หนวยการเรียนรูหรือแผนการเรียนรูของรายวิชานั้น  เมื่อนําหนวยการเรียนรูไปจัดกิจกรรมการเรียนรู   
ผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียนที่เปนผลงานในรายวิชานั้น  นับเปนผลการประเมินความสามารถ
การอาน คิดวิเคราะหและเขียนดวย  หากมีการวางแผนกําหนดหนวยการเรียนรูของแตละรายวิชาในแตละป 



 ๕๒

(ระดับประถมศึกษา) แตละภาคเรียน(ระดับมัธยมศึกษา) ใหมีการกระจายตัวช้ีวัดลงทุกรายวิชา ใน
สัดสวนที่ เพียงพอและมีผลงานปรากฏชัดเจน เปนตัวแทนความสามารถในการประเมินการอาน   
คิดวิเคราะหและเขียน  ไดตามเกณฑการประเมินที่สถานศึกษากําหนด  แลวนําผลการประเมินทั้ง ๘ กลุม
สาระการเรียนรูไปสรุปในภาพรวมเปนผลการประเมินความสามารถการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน  
รายป/รายภาค โดยอาศัยคาสถิติที่เหมาะสม เชน ฐานนิยม (Mode)  หรือ คาเฉลี่ย (Mean) รูปแบบนี้มี
ความเหมาะสมกับโรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง มีครูที่ครบชั้นเรียนและมีครูพิเศษบาง   

รูปแบบที ่๒  การใชเคร่ืองมอืหรือแบบทดสอบประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน   
 สถานศึกษาสามารถที่จะสรางและพัฒนาแบบทดสอบตามตัวช้ีวัดการประเมินความสามารถ 
การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ไดโดยใชกระบวนการสรางและพัฒนาแบบทดสอบ แบบทดสอบที่มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงตองมั่นใจในความเที่ยงตรง (Validity)  ความยุติธรรม (Fair) และความเชื่อถือได 
(Reliability) ของแบบทดสอบนั้นๆ ที่จะนํามาประเมินกับผูเรียนทุกคน  หรือติดตอขอใชบริการ
แบบทดสอบมาตรฐานจากหนวยงานที่ใหบริการแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อประเมินความสามารถการ
อาน คิดวิเคราะหและเขียน เชน สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน รูปแบบนี้เหมาะสําหรับโรงเรียนที่มีความพรอมมาก  มีขนาดใหญหรือขนาดใหญพิเศษ 

รูปแบบที่ ๓  การกําหนดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน 
   ใหผูเรียนปฏบิัติโดยเฉพาะ 
 ศึกษาตัวช้ีวัด  ขอบเขต  เกณฑและแนวการใหคะแนน (Rubric) ของการประเมินความสามารถ 
การอาน   คิดวิ เคราะหและเขียน   แลวจัดทําโครงการ /กิจกรรมใหผู เ รียนปฏิบัติ เปนกลุมหรือ                   
เปนรายบุคคลหรือการมอบหมายใหผูเรียนไปศึกษาคนควาแลวเขียนเปนรายงาน  เกี่ยวกับการอาน การ
คิดวิเคราะหและการเขียนหรือรวบรวมและนําเสนอในรูปของแฟมสะสมงาน  เพื่อประเมินศักยภาพของ
ผูเรียนในการอานหนังสือ เอกสาร และสื่อตางๆ ไดอยางถูกตอง คลองแคลว แลวนํามาคิดสรุปเปนความรู
ความเขาใจ  สามารถคิดวิเคราะหเนื้อหาสาระของเรื่องที่อาน นําไปสูการสังเคราะหสรางสรรคและแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องตางๆ และถายทอดความคิดเหลานั้นดวยการเขียนสื่อความที่สะทอนถึงสติปญญา 
ความรูความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหาและสรางสรรคจินตนาการ
อยางเหมาะสมและมีคุณคา  เชน โครงการรักอาน รักการเขียน  เปนตน  รูปแบบนี้เหมาะสําหรับโรงเรียน
ที่มีความพรอมมาก มีขนาดใหญหรือขนาดใหญพิเศษ 
 
 
 
 
 



 ๕๓

รูปแบบที ่๔  การบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินความสามารถการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน รวมกับ 
                    การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ศึกษาตัวช้ีวัด  ขอบเขต  เกณฑและแนวการใหคะแนน (Rubric) ของการประเมินความสามารถ 
การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน แลวบูรณาการเขากับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  นําแผนการจัด
กิจกรรมไปสูการปฏิบัติ  และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามภาระงานที่ไดเรียนรู  ผลงานที่เกี่ยวของ
กับการประเมินความสามารถในการอาน  คิดวิเคราะหและเขียนตามกิจกรรม  นับเปนผลการประเมินที่
นําขอมูลมาตัดสินผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียนได  โดยนําไปเทียบกับเกณฑและ 
แนวทางการใหคะแนน (Rubric) ตามที่สถานศึกษากําหนด  รูปแบบนี้มีความเหมาะสมกับโรงเรียนที่มี
ความพรอมปานกลาง มีครูที่ครบช้ันเรียนและมีครูพิเศษบาง  ครูคนหนึ่งอาจรับผิดชอบทั้งเปนงานสอน
และงานพิเศษ 

วิธีการประเมินการอาน คดิวิเคราะห   และเขียน 
 วิธีการประเมินความสามารถในการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน  ควรจัดในระหวางการเรียน
การสอนในหองเรียนตามปกติเปนดีที่สุด  ไมควรแยกมาจัดสอบเหมือนการสอบปลายภาคหรือปลายป  
ของการจบการศึกษาภาคบังคับ และการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเวนถาสถานศึกษาไดพัฒนา
แบบทดสอบหลายๆ ชุด นํามาใชประเมินเพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผูเรียนในการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน  ในระหวางการเรียนการสอนแลวนํามาสรุปผลเปนระยะๆ  สําหรับรายงานผลความกาวหนา
เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินที่สถานศึกษากําหนดไว ทั้งนี้กอนที่จะทําการประเมินผลส่ิงใดผูที่ประเมิน
ควรทําความเขาใจสิ่งที่จะประเมินใหชัดเจนครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
 ๑.  อะไรคือสิ่งท่ีจะทําการประเมิน  

   ผูประเมินตองศึกษาความหมาย   ขอบเขตและตัว ช้ีวัดของความสามารถการอาน   
คิดวิเคราะหและเขียน ใหเขาใจวาเราตองการใหผูเรียนคิดในสิ่งท่ีอาน อานโดยใชกระบวนการคิดท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ควรคํานึงถึงการประเมินผลใหเปนการประเมินลักษณะองครวมโดยประเมินผลงานที่
เปนงานการเขียนตามเกณฑที่ครอบคลุมความสามารถในการอาน  ความสามารถในการคิดวิเคราะห และ
ความสามารถในการเขียน ที่อธิบายระดับคุณภาพที่ยอมรับไดไวกอน และควรแจงใหพอแม ผูปกครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษาไดทราบลวงหนากอนจัดการเรียนการสอน 
 ๒.  อะไรคือเปาหมายของการประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน  

  กอนจะเลือกวิธีการหรือเครื่องมือประเมินผลที่เหมาะสม  การกําหนดเปาหมายของการ
ประเมินความสามารถการอาน   คิดวิ เคราะหและเขียน  เปนสิ่งที่ตองตัดสินใจ  เปนอันดับแรก                     
มีเปาหมายเพื่อนําผลการประเมินไปใชในการตัดสินการเล่ือนชั้น  การตัดสินการจบการศึกษาภาคบังคับ
และการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งเพื่อนําขอมูลที่ไดจากผลการประเมินไปใชวางแผนปรับปรุง
พัฒนาความสามารถผูเรียนไปสูเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

 



 ๕๔

 ๓.  ขอบเขตและตัวชี้วัดอะไรบางที่จะทําการประเมิน   
  การเตรียมการประเมินความกาวหนาของผูเรียนเกี่ยวกับความสามารถการอาน  คิดวิเคราะห  
และเขียน ครูควรพิจารณาถึงความสามารถของผูเรียนในแตละระดับการศึกษาจะสามารถทําได ผลงาน
จากการเขียนสื่อสารความรู ความคิด  ความรูสึก  เจตคติ  แลวผลงานเขียนยังเปนเอกสารหลักฐานที่
แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะหอีกดวย  และถาหากผลงานเขียนชิ้นเดียวที่มาจากการคิด 
คิดในสิ่งที่อาน จึงเปนผลงานที่เปนหลักฐานที่ใชประเมินไดทั้งการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  ดังนั้น 
ครูตองศึกษาขอบเขตและตัวช้ีวัดการประเมินกอนเลือกวิธีการที่จะใชในการประเมินการอาน การ 
คิดวิเคราะห และการเขียนไดอยางเหมาะสม 
 ๔.  ผลของการประเมินจะรายงานอยางไร 
  การรายงานผลการประเมินเปนสิ่งสําคัญ  ครูจะตองดําเนินการอยางรวดเร็วและเชื่อถือได              
มีความถูกตองครบถวน  การรายงานผลการประเมินการอาน  คิดวิ เคราะหและเขียน  ขี้นอยูกับ                           
การออกแบบการจัดการเรียนรู การวางแผนรวมกันของผูบริหาร ครู  และคณะกรรมการประเมิน             
การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน จะจัดใหมีการรายงานกี่คร้ัง ทั้งนี้ควรจัดใหมีการรายงานผลการประเมิน
ระหวางพัฒนาการและผลการประเมินสรุป แบบรายงานผลการประเมินควรออกแบบอยางงายตอการสื่อ
ความหมายและทําใหเห็นรองรอยของพัฒนาการ  ไมควรเปรียบเทียบกับผูเรียนคนอื่น  และเปนการ
รายงานที่รวดเร็ว ใหความยุติธรรมแกผูเรียน  เที่ยงตรงและเชื่อถือได 
 ๕.  วิธีการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ทําไดอยางไร 
  สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน  
ตามแนวทางการพัฒนาการอาน คิดวิเคราะหและเขียน แลวรวมกันกําหนดรูปแบบการประเมินที่
เหมาะสมกับสภาพความพรอมและบริบทของโรงเรียนที่สามารถดําเนินการประเมินความสามารถการ
อาน คิดวิเคราะหและเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนมากสถานศึกษามักจะบูรณาการรวมกับ 
กลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรูหรือใชหลายๆ รูปแบบ  เชน การมอบหมายงานใหผูเรียน
ปฏิบัติ  จัดทําเปนโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการเขากับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการใชแบบทดสอบ
มาตรฐานทดสอบผูเรียนทุกคนทั้งนี้ควรเลือกใหเหมาะสมกับสถานศึกษา และไมควรเพิ่มภาระงานและ
เวลาของครูมากนัก  
 ๖.  จะประเมินความสามารถการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ไดท่ีไหน และเวลาใด 
  การประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน  ควรประเมินระหวางในหองเรียนตามปกติ            
เปนดีที่สุด  หรือใชเวลานอกหองเรียนจากการมอบหมายใหผูเรียนทํางานกลุมที่สะทอนความสามารถใน
การอาน คิดวิเคราะหและเขียน เปนพิเศษ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินเปนครั้งๆ แลว
นําผลมาสรุปรวม โดยควรแบงระยะเวลาสรุปเปนชวงๆ  ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินควรรวมกันพิจารณา
เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหไปสูตัวช้ีวัดความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 
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เกณฑการตัดสินคุณภาพการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน 
 การประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  และเขียนของผูเรียนเพื่อเล่ือนชั้น   และจบ
การศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามเกณฑที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ และสถานศึกษากําหนด การตัดสินผลการประเมินเพื่อเล่ือนชั้นใชผลการประเมินปลายป สวน
การตัดสินการจบระดับการศึกษา ใชผลการประเมินปลายปสุดทายของระดับการศึกษา  
 การประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียนกําหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพ
การอาน คิดวิเคราะหและเขียนเปน  ๔ ระดับ คือ  ดีเยี่ยม  ดี  ผาน และไมผาน  
 ดีเยีย่ม หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  
   และเขียนที่มีคณุภาพดีเลิศอยูเสมอ    
 ดี หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  
      และเขียนที่มีคณุภาพเปนทีย่อมรับ   
 ผาน หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  
     และเขียนที่มีขอบกพรองบางประการ    
 ไมผาน หมายถึง  ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  
       และเขียนหรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมขีอบกพรองที่ตอง 
      ไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ    

นําผลการประเมินการอาน คดิวเิคราะห  และเขยีนสงนายทะเบยีนวดัผลเพื่อประกาศใหนักเรียน
และรายงานผูที่เกี่ยวของไดทราบ 

แนวทางการแกไขผูเรียนกรณีไมผานเกณฑ 
 ในกรณีที่ผูเรียนมีผลการประเมินอาน คิดวิเคราะหและเขียน อยูในระดับไมผานครูผูสอนและ
คณะกรรมการประเมินควรเรงดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความกาวหนาใน
ตัวช้ีวัดที่มีจุดบกพรอง สมควรไดรับการแกไขในระยะเวลาพอสมควรที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูและสราง
ผลงานที่สะทอนความสามารถในตัวช้ีวัดที่ตองปรับปรุงแกไขไดอยางแทจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย  
เชน มอบหมายงานใหผูเรียนไดอาน ไดคิดวิเคราะหจากเรื่องที่อาน และสามารถสื่อสารสาระสําคัญจาก
เร่ืองที่อานโดยการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ แลวนําผลงานไปเทียบกับแนวการใหคะแนนและเกณฑ 
การตัดสินที่สถานศึกษากําหนดตั้งแตระดับ ดีเยี่ยม  ดี  ผาน     

ขอแนะนําเกี่ยวกับเคร่ืองมือและวิธีการประเมิน 
 เพื่อใหไดผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน ที่สะทอน
ความสามารถที่แทจริงของผูเรียน  ผูประเมินควรใหความสําคัญกับเครื่องมือและวิธีการประเมิน                    
ในประเด็นตอไปนี้   
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• ลักษณะภาระงานที่กําหนดใหผูเรียนปฏบิตั ิ
  - ส่ือที่ใหผูเรียนตองอานมีความสอดคลองกับขอบเขตการประเมินในแตละระดับ 
  - การกําหนดเงื่อนไขการปฏิบัติใหเปนไปตามประเด็นการตรวจสอบ 

- ประเด็นคําถาม กระตุนใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความรูความเขาใจ ความคิดเกี่ยวกับ
ส่ิงที่อาน และเขียนถายทอดความรูความคิดของตนเอง   

• ลักษณะเครื่องมือ/วิธีการประเมิน 
- ใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง 
- ทดสอบโดยการสอบขอเขียน 
- การใหผูเรียนประเมินตนเอง/เพื่อนประเมิน 
- การพูดคยุ ซักถาม  ถามตอบปากเปลา 
- การตรวจผลงาน 

  ● การใชผลการประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเปนขอมูลยอนกลับแกผูเรียน 
สําหรับการปรับปรุงพัฒนา   ดูความกาวหนา  ปญหาอุปสรรคในการเรียน  เนนลักษณะการ

ประเมินเพื่อการเรียนรู (Assessment for Learning) มากกวาการประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู (Assessment 
of Leaning)  มีผลการวิจัยระบุวาการใหขอมูลยอนกลับดวยคําพูดจะกระตุนใหเกิดการพัฒนา 

 
 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  

 คุณลักษณะอันพึงประสงค  หมายถึง   ลักษณะที่สังคมตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนในดาน
คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม จิตสํานึก สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ทั้งในฐานะ
พลเมืองไทยและพลโลก  ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดซึ่ง 
มีอยู  ๘  คุณลักษณะ ไดแก  รักชาติ ศาสน กษัตริย  ซ่ือสัตยสุจริต  มีวินัย ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง 
มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย   มีจิตสาธารณะ    
 เอกสารนี้ไดนําเสนอนิยาม ตัวช้ีวัด และเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง  
๘ คุณลักษณะ ซ่ึงสถานศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคได ในภาคผนวก ข 
 

 แนวดําเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาจะบรรลุผลไดนั้น ตองอาศัยการบริหาร
จัดการและการมีสวนรวมจากทุกฝาย ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ครูที่ปรึกษา  ครูผูสอน ผูปกครองและชุมชนที่ตองมุงขัดเกลา บมเพาะ ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค
ใหเกิดขึ้นแกผูเรียน 
 ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคสามารถกระทําไดโดยนําพฤติกรรมบงชี้  หรือพฤติกรรม
ที่แสดงออกของคุณลักษณะแตละดานที่วิเคราะหไว  บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของกลุม
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สาระการเรียนรูตางๆ ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โครงการพิเศษตางๆ ที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น เชน โครงการ
วันพอ  วันแมแหงชาติ  โครงการลดภาวะโลกรอน  วันรักษส่ิงแวดลอม  แหเทียนพรรษา  ตามรอยคนดี  
หรือกิจกรรมที่องคกรในทองถ่ินจัดขึ้น รวมทั้งสอดแทรกในกิจวัตรประจําวันของสถานศึกษา  เชน  การ
เขาแถวซื้ออาหารกลางวัน  เปนตน 
 ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น  สถานศึกษาควรจัดใหมีการประเมินเปนระยะๆ  
โดยอาจประเมินผลเปนรายสัปดาห รายเดือน รายภาค  หรือรายป  เพื่อใหมีการสั่งสมและการพัฒนา 
อยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะการนําไปใชในชีวิตประจําวัน และสรุปประเมินผลเมื่อจบปสุดทายของแตละ
ระดับการศึกษา 
 สถานศึกษาควรดําเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางเปนระบบ
ชัดเจน  และสามารถตรวจสอบได  ซ่ึงอาจใชแนวทางในแผนภาพที่ ๓.๓  ตอไปนี้ 
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แผนภาพที่ ๓.๓   แสดงขั้นตอนการดําเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 

    
 
 
 

ประชุมชี้แจงแนวทาง 
การประเมิน การเก็บรวบรวม 
การรายงานความกาวหนา  
การรายงานผล และสรุปผล 

คณะกรรมการพัฒนาและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

พัฒนา  บนัทกึ  วิเคราะห แปลผล  
ประเมินผลและสงผลการ
ประเมินใหผูเกี่ยวของ 

ครูผูสอน 
ครูที่ปรึกษา  ครูประจําชั้น  
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

ทะเบียน-วัดผล  
และผูที่รับผิดชอบ 

-  รับผลการประเมิน 
-  ประมวลผล 
-  สรุปผล 
-  บันทึกขอมลูใน ปพ.๑ 

รายงานผลการประเมินตอ
ผูเกี่ยวของ 

ไมผานเกณฑ 
พัฒนาผูเรียน 

นําขอมูลที่ไดมาวางแผน คณะกรรมการ 

ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น 



 ๕๙

 จากแผนภาพดงักลาว  สถานศึกษาสามารถนําไปปรับใชตามบริบทของสถานศึกษา โดย 
   ๑)   แตงตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา  เพื่อ
ดําเนินการดังนี้ 
  ๑.๑  กําหนดแนวทางในการพัฒนา  แนวทางการประเมิน  เกณฑการประเมิน  และแนวทางการ
ปรับปรุงแกไขปรับพฤติกรรม 
   ๑.๒  พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายป (ระดับประถมศึกษา)  
รายภาค (ระดับมัธยมศึกษา) และการจบการศึกษาแตละระดับ 
   ๑.๓  จัดระบบการปรับปรุงแกไข หรือปรับพฤติกรรมดวยวิธีการที่เหมาะสม  และสงตอขอมูล
ของผูเรียนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
   ๒) พิจารณานิยามหรือความหมายของแตละคุณลักษณะ  พรอมทั้งกําหนดตัวช้ีวัด หรือ
พฤติกรรมบงชี้ หรือพฤติกรรมที่แสดงออกของแตละคุณลักษณะ และหากสถานศึกษาไดกําหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติม สถานศึกษาตองจัดทํานิยาม พรอมทั้งตัวช้ีวัดเพิ่มเติมดวย 
 ๓) กําหนดเกณฑและแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหสอดคลองกับบริบท
และจุดเนนของสถานศึกษา กําหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑในการประเมินตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดไว  ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผาน และไมผาน กําหนด
ประเด็นการประเมินใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดของคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๔) แจงใหครูผูสอน ครูที่ปรึกษา ครูประจําชั้น หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค  ประเมินและสงผลการประเมินใหผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฝายทะเบียน
วัดผล 
                   กรณีท่ีนักเรียนไมผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ใหผูท่ีรับผิดชอบ 
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาและประเมินตามเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด 

๕)  ฝายทะเบียนและวัดผลประมวลผลตามเกณฑที่คณะกรรมการฯ กําหนด สรุปผลการประเมิน  และ
บันทึกขอมูลลงใน ปพ.๑ แลวสงครูที่ปรึกษาหรือครูประจําชั้น 

๖)  ครูที่ปรึกษาหรือครูประจําชั้นแจงผลการประเมินตอผูเรียนและผูเกี่ยวของ 
๗) คณะกรรมการฯ นําขอมูลตางๆ มาพิจารณาวางแผนงานตอไป 

   แนวทางการพัฒนาและประเมินที่นําเสนอในตัวอยางแตละรูปแบบตอไปนี้ สถานศึกษา
สามารถเลือกนําไปใชไดตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๐

ตัวอยางรูปแบบที่  ๑  กลุมสาระการเรียนรูและผูท่ีรับผิดชอบพัฒนาและประเมินทุกคุณลักษณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    รูปแบบนี้เหมาะสําหรับสถานศึกษาที่มีความพรอมในดานทรัพยากรตาง  ๆคอนขางสูงถึงสูงมาก  และ
เหมาะสําหรับสถานศึกษาที่ตองการเนนดานการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคสูความเปนเลิศ 
โดยมีนโยบายที่จะใหบุคลากรครูทุกคนไดมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ทุกขอตามที่สถานศึกษากําหนด โดยมีคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
สถานศึกษา เปนองคคณะบุคคลที่คอยชวยเหลือคณะครู ในกรณีที่พบวาผูเรียนบางคนมีปญหาที่ซับซอน 
และไมสามารถจะพัฒนาดวยกระบวนการธรรมดาได   จําเปนตองทํากรณีศึกษา คณะกรรมการชุดนี้จะ
ทํางานรวมกับครูประจําชั้น หรือครูที่ปรึกษา หรือครูทานอื่นที่สนใจทํากรณีศึกษารวมกัน นอกจากนี้ 
อาจนําสภานักเรียนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคดวย โดยสถานศึกษารับฟง
ความคิดเห็นของสภานักเรียนถึงวิธีการที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
       สถานศึกษาที่มีความพรอมสูงสามารถเลือกใชรูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคที่
สอดแทรกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค  ทั้งในชั่วโมงการเรียนของผูเรียน และการเชิญผูเรียนมาทํา
ความเขาใจเปนรายบุคคลหรือกลุมยอย  เมื่อพบวาผูเรียนคนใดคนหนึ่งหรือกลุมเล็ก ๆ  มีคุณลักษณะ 

กระบวนการ
ปลูกฝงผานกลุม
สาระและกิจกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 

โครงการ/กิจกรรม ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ชมรม/ชุมนุม ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ภาษาตางประเทศ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
การงานอาชีพฯ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ศิลปะ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
สุขศึกษาฯ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

สังคมศึกษาฯ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
วิทยาศาสตร ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
คณิตศาสตร ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ภาษาไทย ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ครู
ผูส

อน
/ครู

ที่รั
บผ

ิดช
อบ

โคร
งกา

ร/กิ
จก

รรม
  ส
งระ

ดับ
การ

ปร
ะเมิ

น  
   ต

าม
เกณ

ฑที่
สถ

าน
ศึก

ษา
กําห

นด
 

ครูวัดผล 

ประมวลผล 

อนุมัติ 

รูปแบบที ่๑   



 ๖๑

บางประการอยูในระดับที่ไมนาพึงพอใจ   เปนการอบรมสั่งสอนในลักษณะกัลยาณมิตร แบบพอแมสอน
ลูกที่มีบรรยากาศของความรักและหวงใย  นอกจากนี้ สถานศึกษายังอาจจัดกิจกรรมเสริมสราง
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนเพิ่มเติม ในรูปของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หรือเปนกิจกรรมเสริม
จุดเนนของสถานศึกษาก็ได เชน โครงการฟนฟูศีลธรรมโลกของชมรมพุทธศาสตรสากล  โครงการเขา
คายธรรมะ โครงการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน โดยที่ทุกกิจกรรมไมวาจะเปนกิจกรรม
การเรียนหรือกิจกรรมเสริม  จะเนนการพัฒนาและตรวจสอบคุณลักษณะอันพึงประสงคทุกขอตลอดเวลา  
ไมไดคํานึงวาจะสอดคลองกับมาตรฐานหรือตัวช้ีวัดในบทเรียนหรือไม ทั้งนี้สถานศึกษาอาจมีเปาหมาย
วา ผูเรียนรอยละ ๙๐ ขึ้นไป จะตองมีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับ “ดี” เปนอยางนอย  
       การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจะแยกจากการประเมินของกลุมสาระการเรียนรู โดย
ดําเนินการ ดังนี้  
       ๑.  คณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา ทําความ
เขาใจกับคณะครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา  ครูที่ปรึกษา ครูผูดูแลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนถึง
นโยบายของสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยขอใหครูที่ปรึกษา   
ครูประจําสาระวิชา  ครูผูรับผิดชอบโครงการตางๆ ไดใหความสนใจรวมกันพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียนทุกขอ และรวมกําหนดตัวช้ีวัดหรือพฤติกรรมบงชี้หรือพฤติกรรมที่แสดงออกของแตละ
คุณลักษณะตามที่คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาได
วิเคราะหไว  ใหเหมาะสมกับธรรมชาติของวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน 
         ๒.  กําหนดเกณฑและคําอธิบายระดับคุณภาพ  ใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนด 
         ๓.  กําหนดวิธีการและเครื่องมือการประเมินใหเหมาะสมกับตัวช้ีวัด 
        ๔.  ดําเนินการประเมินผูเรียนอยางตอเนื่องและรายงานผลการประเมินเปนระยะๆ 
        ๕.  กําหนดระดับของพฤติกรรมบงชี้วา พฤติกรรมผูเรียนอยูในระดับ “เสี่ยง” กลาวคือ การพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดวยวิธีธรรมดา อาจจะไมสามารถทําใหผูเรียนบรรลุตามเกณฑได  ครูที่
ปรึกษาหรือครูผูสอนรวมกับคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 
ตองใชกระบวนการวิจัยเขามาชวยในการแกปญหา โดยอาจทํากรณีศึกษา 
       ๖.  เมื่อส้ินภาคเรียน/ส้ินป ครูผูสอนแตละคนสงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูเรียนทุกคนที่รับผิดชอบใหคณะกรรมการของสถานศึกษา โดยมีครูวัดผลเปนเลขานุการ 
            ๗. ครูวัดผลดําเนินการประมวลผลตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด  
 ๘. เสนอผูบริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 
 
 
 



 ๖๒

ตัวอยางรูปแบบที่ ๒   กลุมสาระการเรียนรูและผูท่ีรับผิดชอบเลือกพัฒนาและประเมินเฉพาะคุณลักษณะ 
  ท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เปนรูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง กลาวคือ มีจํานวนบุคลากรครูที่ครบ
ช้ันเรียน  มีครูพิเศษบางแตไมมากนัก ครูคนหนึ่งอาจตองทํางานทั้งเปนผูสอนและทํางานสงเสริม  รวมทั้ง
รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวย  สถานศึกษาประเภทดังกลาวสามารถเลือกใชรูปแบบการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงครูปแบบนี้ โดยการเลือกคุณลักษณะอันพึงประสงคเฉพาะขอที่มีเนื้อหา
ใกลเคียงกับมาตรฐานหรือตัวช้ีวัดในกลุมสาระนั้นๆ ที่ครูแตละคนรับผิดชอบ เพื่อบูรณาการและจัดทํา
แผนการเรียนรู และแผนการพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงคในขอนั้นๆ ดวยในคราวเดียวกัน การประเมิน
คุณลักษณะอันประสงคก็ดําเนินการรวมกับตัวช้ีวัดในแตละกลุมสาระการเรียนรู  โดยสถานศึกษา
คาดหวังวาเมื่อไดดําเนินการในภาพรวมแลว การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคจะครบทุกขอตามที่
สถานศึกษากําหนด โดยดําเนินการดังนี้ 

เลือกคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ท่ีสอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 

กระบวนการ
ปลูกฝงผานกลุม
สาระและกิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ชมรม/ชุมนุม ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ภาษาตางประเทศ ๘  ๖  ๔ ๓ ๒  
การงานอาชีพฯ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ศิลปะ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒  
สุขศึกษาฯ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
สังคมศึกษาฯ ๘ ๗ ๖  ๔ ๓ ๒  
วิทยาศาสตร ๘  ๖ ๕ ๔ ๓ ๒  
คณิตศาสตร ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒  
ภาษาไทย ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ครู
ผูส

อน
แต

ละ
กล

ุมส
าระ

สง
ผล

การ
ปร

ะเม
นิ ครูวัดผล 

ประมวลผล 

อนุมัติ 

รูปแบบที่ ๒   



 ๖๓

    ๑. คณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา และ
ครูผูสอน รวมกันวิเคราะหมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดเนื้อหาในกลุมสาระวิชา  และพิจารณาเลือกคุณลักษณะอัน
พึงประสงคที่สอดคลองกับธรรมชาติวิชาที่ครูแตละคนรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวย   
    ๒. ครูผูสอนนําคุณลักษณะอันพึงประสงคที่คัดเลือกไวไปบูรณาการกับตัวช้ีวัดของกลุมสาระ 
การเรียนรู ดําเนินการพัฒนาและประเมินรวมกัน 
    ๓. ครูผูสอนสงผลการประเมินใหครูวัดผล  เพื่อสรุปผลการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด  
และนําเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป   
           
ตัวอยางรูปแบบที่  ๓  ครูประจําชั้นหรือครูประจําวิชาพฒันาและประเมิน  หรือรวมพัฒนาและประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบที ่๓   

 

โครงการ/กิจกรรม 

ชมรม/ชุมนุม 

ภาษาตางประเทศ 

การงานอาชีพฯ 
ศิลปะ 

สุขศึกษาฯ 
สังคมศึกษาฯ 
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร 

ภาษาไทย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 

ครู
ปร

ะจ
ําชั้น

สร
ุปร

ะด
ับคุ

ณภ
าพ

ตาม
สภ

าพ
จร
ิง 

อนุมัต ิ

 
ครูประจาํชั้น หรอื         
ครูประจาํวิชา 
ประเมินหรือ 

รวมประเมินนักเรยีน 
ทุกคน ทุกคุณลักษณะ 

ครูผูรับผิดชอบ 
พัฒนาและประเมิน 



 ๖๔

 รูปแบบที่  ๓  เปนรูปแบบที่เหมาะสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น หรือครบชั้นพอดี แตครู
คนหนึ่งตองทํางานหลายหนาที่  อีกทั้งความพรอมของทรัพยากรดานอื่นๆ มีนอย ดังนั้น การดําเนินการ
พัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ควรเปดโอกาสใหชุมชน อันไดแก พอแม 
ผูปกครอง ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน เขามามีสวนรวมในการประเมินดวย  ซ่ึงจะทําให ผลการประเมินมี
ความเที่ยงตรงมากขึ้น 
       การพัฒนาและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามรูปแบบนี้ ครูประจําชั้นและครูประจํา
วิชารวมกันพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนทุกคน ทุกขอ  โดยดําเนินการดังนี้ 
    ๑. ครูประจําชั้นและหรือครูประจําวิชา  ซ่ึงรับผิดชอบการสอนมากกวาหนึ่งชั้นหรือหนึ่งกลุม
สาระบูรณาการทุกกลุมสาระและคุณลักษณะอันพึงประสงคเขาดวยกัน รวมกันพัฒนาและประเมิน โดย
อาจใชการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริง เปดโอกาสใหชุมชน ไดแก พอแม ผูปกครอง ผูนําชุมชน 
ปราชญชาวบาน รวมประเมินดวย  ทั้งนี้ กรณีที่มีผูเรียนบางคนไมผานการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคขอใด  ครูรวมกับชุมชนดําเนินการพัฒนา  จนกระทั่งทั้งสองฝายมีความเห็นตรงกันวาผูเรียนมี
คุณสมบัติตามเกณฑแลว  จึงใหผานการประเมิน 
 ๒.  ครูประจําชั้นและหรือครูประจําวิชารวมกันสรุปผลการประเมินตามเกณฑทีส่ถานศกึษากาํหนด   และ
นําเสนอผูบริหารสถานศึกษาเพื่ออนุมัติ 

การออกแบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 เมื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค เครื่องมือที่จะใชในการวัดและประเมิน  
และวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือแลว ครูผูสอนสามารถออกแบบการวัดและประเมินผลคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคในชั้นเรียน ไดดังนี้ 

๑.  กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค / ตัวช้ีวัด / พฤติกรรมบงชี้ที่จะประเมิน 
๒. วิเคราะหพฤติกรรมสําคัญจากพฤติกรรมบงชี้ที่จะประเมิน 
๓.  เลือกใชวิธีการ เครื่องมือใหเหมาะสมกับคุณลักษณะอันพึงประสงคที่จะประเมิน 
๔. กําหนดเกณฑการใหคะแนน (Scoring  Rubrics) 
ดังตัวอยางการออกแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดานมีวินัย  ในตารางที่ ๓.๑   
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ตารางที่ ๓.๑  แสดงตัวอยางการออกแบบการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ขอ ๓  มีวินัย                                                ระดับมัธยมศึกษา(ม.๑-ม.๓) 

เกณฑการใหระดับคะแนน ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี ้ พฤติกรรมสําคัญ วิธีการ/เครื่องมือ
ประเมิน ผาน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓) 

๓. ๑ ปฏิบัติตาม
ขอตกลง 
กฎเกณฑ 
ระเบียบ 
ขอบังคับของ
ครอบครัว 
โรงเรียนและ
สังคม 

๓.๑.๑  ปฏิบัตติามขอตกลง 
กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียน
และสังคม ไมละเมิดสิทธิ
ของผูอื่น     
๓.๑.๒  ตรงตอเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันและ
รับผิดชอบในการทํางาน 
 
 

- ชวยทํางานบาน 
- แตงกายถูกระเบียบ 
- เคารพกฎจราจร 
- ไมหยิบของ ของผูอื่น 
   โดยไมขออนุญาต 
- สงงานตามกําหนด 
- เขารวมกิจกรรมตาม 
  เวลา 
 
 

- แบบมาตร
ประมาณคา หรือ 
- แบบตรวจ
รายการ หรือ 
- แบบสํารวจ
พฤติกรรม หรือ 
- แบบวัด
สถานการณ 
 
 
 
 

ปฏิบัติตามขอตกลง 
กฎเกณฑ ระเบียบ 
ขอบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน ตรงตอ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ใน
ชีวิตประจําวัน 

ปฏิบัติตามขอตกลง 
กฎเกณฑ ระเบียบ 
ขอบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน ตรงตอเวลา
ในการปฏิบัตกิิจกรรม
ตางๆ ในชีวิตประจําวัน 
และรับผิดชอบในการ
ทํางาน 

ปฏิบัติตามขอตกลง 
กฎเกณฑ ระเบียบ 
ขอบังคับของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม  
ไมละเมิดสิทธขิองผูอื่น 
ตรงตอเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใน
ชีวิตประจําวัน และ
รับผิดชอบในการทํางาน 

 

๖๕ 



 
 

 

๖๖

การสรางเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคที่นิยมใชในสถานศึกษา เนื่องจากใชงายและ

สะดวก  ไดแก  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ  แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราสวนประมาณคา  แบบวัด
สถานการณ  แบบบันทึกพฤติกรรม  และแบบรายงานตนเอง  ครูผูสอนควรใชเครื่องมือและวิธีการ ตลอดจน
แหลงขอมูลและผูประเมินที่หลากหลาย  เพื่อใหขอมูลที่ไดนาเชื่อถือ และเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับ
พฤติกรรมบงชี้               

การสรางเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ควรคํานึงถึงการเขียนขอความหรือ
รายการ ที่จะวัดวามีความชัดเจน และเปนพฤติกรรม/รายการที่ครอบคลุมตัวช้ีวัด โดยพิจารณาพฤติกรรม
บงชี้ที่กําหนดไวแลวในคุณลักษณะอันพึงประสงค  ถาเปนขอความที่แสดงพฤติกรรมสําคัญและยังไม
สามารถประเมินได   ครูผูสอนตองวิเคราะหเปนพฤติกรรมสําคัญยอยๆ  เชน  คุณลักษณะการมีวินัย 
พฤติกรรมบงชี้มี  ๑  ขอ  คือ  ปฏิบัติตามขอตกลง  กฎเกณฑ  ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน
และสังคม    

เมื่อพิจารณาจากตัวบงชี้จะพบวา  บางพฤติกรรมไมสามารถดูรายละเอียดและประเมินได   
ดังนั้น จําเปนตองวิเคราะหพฤติกรรมดังกลาวใหเปนพฤติกรรมที่สังเกตและวัดได  ดังนี้ 

๑) จัดเก็บสิ่งของเปนที่เปนทาง 
๒) แตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน 
๓) มีมารยาทในการเขาประชุม 
๔) เขาแถวซื้ออาหารตามลําดับ 
๕) ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว 
๖) ทํากิจวัตรของตนตามเวลา 
๗) ไปโรงเรียนทันเวลา 
๘) เมื่อถึงชั่วโมงเรียน เขาเรียนตามเวลา 
๙) ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด 

๑๐) เขารวมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย 
เมื่อกําหนดขอความหรือรายการที่จะวัดแลวก็สามารถนําไปไวในเครื่องมือประเมินได   

ดังตัวอยางในตารางที่ ๓.๒  แสดงตัวอยางแบบสํารวจรายการ  ตารางที่ ๓.๓  แสดงตัวอยางแบบบันทึก
การสังเกต และตารางที่ ๓.๔  แสดงตัวอยางแบบมาตรประมาณคาเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตอไปนี้  
 
 
 
 



 
 

 

๖๗

ตัวอยางแบบสาํรวจรายการพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อประเมินคุณลกัษณะอันพงึประสงค 
ขอ ๓  มีวินัย 

ช่ือ – สกุล............................................ช้ัน....................... ภาคเรียนที่.............ปการศึกษา................... 
คุณลักษณะอันพึงประสงค  ขอ ๓  มีวินัย     
คําชี้แจง   ใหกาเครื่องหมาย  √  ที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียน 
............. ๑.  จัดเก็บสิ่งของเปนที่เปนทาง 
............. ๒.  แตงกายถกูตองตามระเบียบของโรงเรียน 
.............๓.  มีมารยาทในการเขาประชุม 
............. ๔.  เขาแถวซื้ออาหารตามลําดับ 
............. ๕.  ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว 
............. ๖.  ทํากิจวัตรของตนตามเวลา 
............. ๗.  ไปโรงเรียนทันเวลา 
............. ๘.  เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเขาเรยีนตามเวลา 
............. ๙.  ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
............. ๑๐.  เขารวมกจิกรรมตามเวลาที่นัดหมาย 
 
 

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

 
สถานภาพของผูประเมิน     ตนเอง    เพื่อน  พอแม/ผูปกครอง                 ครู 
เกณฑการประเมิน     แสดงพฤติกรรม   ๙ – ๑๐  พฤติกรรม     หมายถึง  ดีเยี่ยม (๓) 
           แสดงพฤติกรรม   ๗ – ๘  พฤติกรรม       หมายถึง  ดี (๒) 
           แสดงพฤติกรรม   ๕ – ๖  พฤติกรรม       หมายถึง  ผาน (๑) 
          แสดงพฤติกรรม    ๑ – ๔  พฤติกรรม           หมายถึง  ไมผาน (๐) 
สรุปผลการประเมิน                  ผาน    มีพฤติกรรม  ๕ – ๑๐ ขอ 
                  ไมผาน  มีพฤติกรรมนอยกวา  ๕  ขอ 
 

 
 
 
 



 
 

 

๖๘

ตัวอยางแบบบันทึกการสังเกตการประเมินคณุลักษณะอันพงึประสงค 
ขอ ๓  มีวินัย 

ช่ือ – สกุล..................................................ช้ัน....................... ภาคเรียนที่.............ปการศึกษา....................... 
คําชี้แจง     ใหพิจารณาพฤติกรรมตอไปนี้ แลวทําเครื่องหมาย √ ในแตละครั้งเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรม 
 

คร้ังท่ีสังเกต รายการพฤติกรรม 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

รวม 

๑. จัดเก็บสิ่งของเปนที่เปนทาง            

๒. แตงกายถูกตองตามระเบยีบของ
โรงเรียน 

           

๓. มีมารยาทในการเขาประชุม            

๔. เขาแถวซื้ออาหารตามลําดับ            

๕. ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว            

๖. ทํากิจวัตรของตนตามเวลา            

๗. ไปโรงเรียนทันเวลา            

๘. เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเขาเรียนตามเวลา            

๙. ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด            

๑๐. เขารวมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย            

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

สถานภาพของผูประเมิน           ตนเอง     เพื่อน  พอแม/ผูปกครอง                ครู 
เกณฑการประเมิน     แสดงพฤติกรรม   ๙ – ๑๐  ครั้ง     หมายถึง  ดีเยี่ยม (๓) 
           แสดงพฤติกรรม   ๗ – ๘  ครั้ง       หมายถึง  ดี (๒) 
           แสดงพฤติกรรม   ๕ –๖  ครั้ง       หมายถึง  ผาน (๑) 
          แสดงพฤติกรรม    ตํ่ากวา ๕ ครั้ง        หมายถึง  ไมผาน (๐) 
สรุปผลการประเมิน   หาคาเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมที่แสดงและเทียบกับเกณฑการประเมิน 
 
 
 
 



 
 

 

๖๙

ตัวอยางแบบมาตรประมาณคาเพื่อประเมินคณุลักษณะอันพงึประสงค 
ขอ ๓  มีวินัย 

ช่ือ – สกุล...................................................ช้ัน....................... ภาคเรียนที่.............ปการศึกษา...................... 
คําชี้แจง  ใหพิจารณาพฤติกรรมตอไปนี้ แลวใหระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตามความเปนจริง 

ระดับคะแนน ๓   หมายถึง    ปฏิบัติเปนประจํา  
 ๒ หมายถึง   ปฏิบัติเปนบางครั้ง 
 ๑   หมายถึง   ปฏิบัตินอย   
 ๐   หมายถึง   มีพฤติกรรมไมชัดเจน หรือไมมีหลักฐานที่นาเชื่อถือ 
 

คะแนน รายการประเมิน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. จัดเก็บสิ่งของเปนที่เปนทาง     

๒. แตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน     

๓. มีมารยาทในการเขาประชุม     

๔. เขาแถวซื้ออาหารตามลําดับ     

๕. ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว     

๖. ทํากิจวัตรของตนตามเวลา     

๗. ไปโรงเรียนทันเวลา     

๘. เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเขาเรียนตามเวลา     

๙. ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด     

๑๐. เขารวมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย     

รวมคะแนน     

คะแนนเฉลี่ย  
 

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

 

สถานภาพของผูประเมิน            ตนเอง    เพื่อน  พอแม/ผูปกครอง  ครู 
เกณฑการประเมิน      คะแนน   ๒.๕  –  ๓ ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม (๓)   

คะแนน   ๑.๕  –  ๒.๔ ระดับคุณภาพ   ดี  (๒) 
   คะแนน      ๑   –  ๑.๔ ระดับคุณภาพ   ผาน (๑)       

คะแนน       ๐  –  ๐.๙  ระดับคุณภาพ   ไมผาน (๐) 
สรุปผลการประเมิน    ดีเยี่ยม  ดี  ผาน  ไมผาน 
 



 
 

 

๗๐

การสรางเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
การประเมินคุณลักษะอันพึงประสงค จะตองกําหนดเกณฑการประเมินใหชัดเจนเหมาะสม  

เพราะเกณฑการประเมินเปนแนวทางในการใหคะแนนที่ประกอบดวยเกณฑดานตางๆ เพื่อใชประเมินคา
ผลการประพฤติปฏิบัติของผูเรียน เกณฑเหลานี้ คือส่ิงสําคัญที่ผูเรียนควรประพฤติจนกลายเปนลักษณะ
นิสัยได เกณฑการประเมินมี ๒ ลักษณะ คือ 

๑. เกณฑการประเมินแบบภาพรวม (Holistic Rubrics) คือแนวทางการใหคะแนน                     
โดยพิจารณาจากภาพรวมการปฏิบัติ โดยจะมีคําอธิบายลักษณะของการปฏิบัติในแตละระดับไวอยาง
ชัดเจน เชน มีวินัย 

 ระดับ  ๓ ปฏิบัติตามขอตกลง  กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัวและ 
โรงเรียน ปฏิบัติกิจกรรม หรือทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จทันเวลา 
ไดดวยตนเอง 

 ระดับ  ๒ ปฏิบัติตามขอตกลง  กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัวและ 
โรงเรียน โดยตองมีการเตือนเปนบางครั้ง 

 ระดับ  ๑ ปฏิบัติตามขอตกลง  กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัวและ 
โรงเรียน โดยตองมีการเตือนเปนสวนใหญ 

๒. เกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics) คือแนวทางการใหคะแนน               
โดยพิจารณาแตละสวนของการปฏิบัติ ซ่ึงแตละสวนจะตองกําหนดคําอธิบายลักษณะของการปฏิบัติใน
สวนนั้น ๆ ไวอยางชัดเจน 

เชน  มีวินัย 
ระดับคะแนน ระดับประเมิน 

๑ ๒ ๓ 
ปฏิบตัิตามขอตกลง  
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของ
ครอบครัว และ
โรงเรียน 

ปฏิบัติตามขอตกลง  
กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ
ของครอบครัว และโรงเรียน  
โดยมีการเตือนเปนสวนใหญ 

ปฏิบัติตามขอตกลง  
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว 
และโรงเรียน โดยมีการ
เตือนบางครั้ง 

ปฏิบัติตามขอตกลง  
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว 
และโรงเรียน โดยไมมี
การเตือน 

การตรงตอเวลา 

ปฏิบัติกิจกรรมหรือทํางานที่
ไดรับมอบหมายเสร็จ
ทันเวลาไดดวยตนเอง            
โดยตองมีการเตือน                 
เปนสวนใหญ 

ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ทํางานที่ไดรับมอบหมาย
เสร็จทันเวลาไดดวย
ตนเอง โดยมกีารเตือน
เปนบางครั้ง 

ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายเสรจ็ทันเวลา
ไดดวยตนเอง 

 



 
 

 

๗๑

สรุปผลการประเมิน ๕-๖  คะแนน     หมายถึง ดีเยี่ยม 
    ๓-๔  คะแนน     หมายถึง ดี 

๑-๒  คะแนน     หมายถึง ผาน 
การสรุปผลการประเมิน 
การวัดและประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น มีความละเอียดออน เพราะเปนเรื่องของการ

พัฒนาคุณลักษณะที่ตองการปลูกฝงใหเกิดในตัวผูเรียน การวัดและประเมินผลจึงตองคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้น
ในตัวผูเรียนเมื่อไดรับการพัฒนาเปนระยะ หรือเมื่อส้ินปการศึกษา  ดังนั้นเพื่อใหมีแนวทางการสรุปผล
การประเมินที่ชัดเจน เปนธรรมสําหรับผูเรียน จึงขอเสนอแนวทางการกําหนดเกณฑพิจารณาสรุปผลการ
ประเมิน ๔ ขั้นตอน  ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ : เกณฑพิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแตละคุณลักษณะ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอท่ี  ๑  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย      
ระดับ เกณฑการพิจารณา 

ดีเยี่ยม (๓) 
๑. ไดผลการประเมินระดับดเียี่ยม  ทกุตัวช้ีวัด   หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยีย่ม   ตั้งแต ๒ ตัวข้ึนไป   และ 
      ไดผลการประเมินระดับดี  อยางนอย ๑ ตัวช้ีวดั 

ดี (๒) 
๑. ไดผลการประเมินระดับด ี  ทุกตัวช้ีวัด  หรือ 
๒. ไดผลการประเมินไมต่ํากวาระดับดี   จาํนวน  ๓  ตวัช้ีวัด และ 
      ตัวช้ีวดัที่เหลือไดผลการประเมินระดับผาน   ๑ ตัวช้ีวดั  

ผาน (๑) 
๑. ไดผลการประเมินระดับ ผาน   ทุกตัวช้ีวัด หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับผาน   จํานวน ๒ ตัวช้ีวัด  และไมมีผล 
      การประเมนิตัวช้ีวัดใดต่ํากวาระดับผาน   

ไมผาน (๐) มีผลการประเมินตัวช้ีวัดขอใดขอหนึ่งไดระดับไมผาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๗๒

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอท่ี  ๒  ซ่ือสัตยสุจริต    
ระดับ เกณฑการพิจารณา 

ดีเยี่ยม (๓) ๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม   ทุกตัวช้ีวัด  หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  และดี   ระดับละ ๑ ตัวช้ีวัด 

ดี (๒) 
๑. ไดผลการประเมินระดับดี   ทุกตัวช้ีวัด      หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม   และระดับผาน   ระดับละ ๑  
      ตัวช้ีวัด 

ผาน (๑) 
๑. ไดผลการประเมินระดับผาน   ทุกตัวช้ีวัด  หรือ   
๒. ไดผลการประเมินระดับดี   และระดับผาน   ระดับละ ๑  
     ตัวช้ีวัด 

ไมผาน (๐) มีผลการประเมินตัวช้ีวัดขอใดขอหนึ่งได ระดับ ไมผาน 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงคขอท่ี  ๓  มีวินัย 

ระดับ เกณฑการพิจารณา 
ดีเยี่ยม (๓) ไดผลการประเมินระดับดีเยีย่ม   
ดี (๒) ไดผลการประเมินระดับดี     
ผาน (๑) ไดผลการประเมินระดับผาน     
ไมผาน (๐) ไดผลการประเมินระดับไมผาน   

 
คุณลักษณะอันพึงประสงคขอท่ี  ๔  ใฝเรียนรู 

ระดับ เกณฑการพิจารณา 

ดีเยี่ยม (๓) ๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม   ทุกตัวช้ีวัด หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม   และดี   ระดับละ ๑ ตัวช้ีวัด 

ดี (๒) 
๑. ไดผลการประเมินระดับดี   ทุกตัวช้ีวัด   หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม   และระดับผาน   ระดับละ ๑  
      ตัวช้ีวัด 

ผาน (๑) 
๑. ไดผลการประเมินระดับผาน   ทุกตัวช้ีวัด  หรือ   
๒. ไดผลการประเมินระดับดี   และระดับผาน   ระดับละ ๑  
      ตัวช้ีวัด 

ไมผาน (๐) มีผลการประเมินตัวช้ีวัดขอใดขอหนึ่งได ระดับ ไมผาน 
 



 
 

 

๗๓

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอท่ี  ๕  อยูอยางพอเพียง    
ระดับ เกณฑการพิจารณา 

ดีเยี่ยม (๓) ๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม   ทุกตัวช้ีวัด  หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม   และดี   ระดับละ ๑ ตัวช้ีวัด 

ดี (๒) 
๑. ไดผลการประเมินระดับดี   ทุกตัวช้ีวัด   หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม   และระดับผาน   ระดับละ ๑  
      ตัวช้ีวัด 

ผาน (๑) ๑. ไดผลการประเมินระดับผาน   ทุกตัวช้ีวัด  หรือ   
๒. ไดผลการประเมินระดับดี   และระดับผาน   ระดับละ ๑ ตัวช้ีวัด     

ไมผาน (๐) มีผลการประเมินตัวช้ีวัดขอใดขอหนึ่งได ระดับ ไมผาน 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงคขอท่ี  ๖ มุงมั่นในการทํางาน 

ระดับ เกณฑการพิจารณา 

ดีเยี่ยม (๓) ๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  ทุกตัวช้ีวัด  หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม   และดี   ระดับละ ๑ ตัวช้ีวัด 

ดี (๒) 
๑.  ไดผลการประเมินระดับดี   ทุกตัวช้ีวัด  หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม   และระดับผาน   ระดับละ ๑  
      ตัวช้ีวัด 

ผาน (๑) 
๑.  ไดผลการประเมินระดับผาน   ทุกตัวช้ีวัด  หรือ   
๒. ไดผลการประเมินระดับดี   และระดับผาน   ระดับละ ๑  
      ตัวช้ีวัด 

ไมผาน (๐) มีผลการประเมินตัวช้ีวัดขอใดขอหนึ่งได ระดับ ไมผาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๗๔

คุณลักษณะอันพึงประสงคขอท่ี  ๗  รักความเปนไทย 
ระดับ เกณฑการพิจารณา 

ดีเยี่ยม (๓) 
๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม   ทุกตัวช้ีวัด  หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม    จํานวน ๒ ตัวช้ีวัด  และ 
      ไมมีผลการประเมินตัวช้ีวัดใดต่ํากวาระดับผาน   

ดี (๒) 
๑.  ไดผลการประเมินระดับ ๒ ทุกตัวช้ีวัด   หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม    จํานวน ๑ ตัวช้ีวัด  และ 
     ไมมีผลการประเมินตัวช้ีวัดไดต่ํากวาระดับผาน   

ผาน (๑) 
๑.  ไดผลการประเมินระดับผาน   ทุกตัวช้ีวัด  หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดี    และไมมีผลการประเมินตัวช้ีวัดใด 
     ต่ํากวาระดับผาน   

ไมผาน (๐) มีผลการประเมินตัวช้ีวัดขอใดขอหนึ่งไดระดับไมผาน   
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค  ขอท่ี  ๘  มีจิตสาธารณะ 

ระดับ เกณฑการพิจารณา 

ดีเยี่ยม (๓) ๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม    ทุกตัวช้ีวัด  หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  และดี   ระดับละ ๑ ตัวช้ีวัด 

ดี (๒) 
๑. ไดผลการประเมินระดับดี   ทุกตัวช้ีวัด หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม   และระดับผาน    ระดับละ 
      ๑ ตัวช้ีวัด      

ผาน (๑) 
๑. ไดผลการประเมินระดับผาน   ทุกตัวช้ีวัด หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดี   และระดับผาน   ระดับละ 
      ๑ ตัวช้ีวัด 

ไมผาน (๐) มีผลการประเมินตัวช้ีวัดขอใดขอหนึ่งไดระดับไมผาน   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๗๕

       ขั้นตอนที่ ๒ : เกณฑพิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนจาก
คณะกรรมการทุกคนในแตละคุณลักษณะ             

ระดับ เกณฑการประเมิน 

ดีเยี่ยม (๓) ๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม   มากกวาหรือเทากับรอยละ ๖๐ ของ  
     จํานวนผูประเมิน  และไมไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดี   

ดี (๒) 

๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม   นอยกวารอยละ ๖๐ ของจํานวน 
      ผูประเมิน  และไมไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน    หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม    เทากับรอยละ ๖๐ ของจํานวน 
      ผูประเมิน และไมไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน     หรือ 
๓. ไดผลการประเมินระดับดี  มากกวาหรือเทากับรอยละ  ๖๐ ของ 
      จํานวนผูประเมิน  และไมไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน   

ผาน (๑) 

๑ .  ไดผลการประเมินระดับดี  (๓) เทากับรอยละ  ๖๐  ของจํานวน  
      ผูประเมิน และไมไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน (๑)  หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับผาน   มากกวาหรือเทากับรอยละ ๖๐ ของ 
        จํานวนผูประเมิน  และไมไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน   

ไมผาน (๐) ไดผลการประเมินระดับไมผาน   ตั้งแต ๑ คุณลักษณะ 

ขั้นตอนที่ ๓ : เกณฑพิจารณาสรุปผลการประเมินรวมทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค รายป/รายภาค 
ของผูเรียนรายบุคคล   

ระดับ เกณฑการประเมิน 

ดีเยี่ยม (๓) ๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม   จํานวน  ๕-๘  คุณลักษณะ  และ 
     ไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดี  

ดี (๒) 

๑. ไดผลการประเมิน ระดับดีเยี่ยม    จํานวน   ๑-๔  คุณลักษณะและ 
      ไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดี   หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม   จํานวน ๔ คุณลักษณะ และ 
     ไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน   หรือ 
๓. ไดผลการประเมินระดับดี    จํานวน ๕-๘ คุณลักษณะและ 
     ไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน   

ผาน (๑) 

๑. ไดผลการประเมินระดับผาน  จํานวน  ๕-๘  คุณลักษณะ และ 
     ไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน   หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดี     จํานวน  ๔  คุณลักษณะ และ 
     ไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน   

ไมผาน (๐) ไดผลการประเมินระดับไมผาน   ตั้งแต ๑ คุณลักษณะ 



 
 

 

๗๖

     ขั้นตอนที่ ๔ : เกณฑพิจารณาสรุปผลการประเมินรวมทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค แตละ
ระดับการศึกษา 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

ดีเยี่ยม (๓) ๑. ไดผลการประเมินระดับดเียี่ยม  จํานวน ๕-๘ คุณลักษณะ  และ 
    ไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่าํกวาระดับดี   

ดี (๒) 

๑. ไดผลการประเมินระดับดเียี่ยม   จํานวน ๑-๔ คุณลักษณะ   และ 
     ไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่าํกวาระดับดี     หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดี   จํานวน ๕-๘ คุณลักษณะและไมมี  
      คุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน    หรือ 
๓. ไดผลการประเมินระดับดีเยีย่ม   จํานวน ๔ คุณลักษณะ และ 
     ไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน   

ผาน (๑) 

๑. ไดผลการประเมินระดับผาน   จํานวน ๕-๘ คุณลักษณะ และ 
     ไมมีผลการประเมินคุณลักษณะใดต่ํากวาระดับผาน    หรือ 
๒. ไดผลการประเมินระดับดี   จํานวน ๔ คุณลักษณะ  และ 
      ไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน     

ไมผาน (๐) มีผลการประเมินคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งไดระดับไมผาน    

กรณีท่ีผูเรียนไมผานเกณฑคุณลักษณะอันพึงประสงคใหผูท่ีรับผิดชอบดําเนินการปรับปรุง 
พัฒนาและประเมินตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

การรายงานผล  
การรายงานมุงเนนใหเห็นพัฒนาการของผูเรียนเปนรายคุณลักษณะ ในการนี้ ไดจัดทําเอกสาร

แนวทางการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ขึ้น ซ่ึงสถานศึกษาสามารถใชศึกษาและอางอิงในการดําเนินการใชเอกสารดังกลาว
ไดนําเสนอเปนแบบการบันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคไวหลายรูปแบบที่เนนดูพัฒนาการ
ความกาวหนา ในที่นี้ จักไดนําเสนอตัวอยางแบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  
มีวิธีการดําเนินการ  ดังนี้ 

๑.  นําผลการประเมินที่สรุปจากคณะกรรมการประเมินมาบันทึกลงในแตละภาคเรียนของ 
แตละปการศึกษา 

๒.  ในชองสรุปของแตละปการศึกษา  ใหนําผลการประเมินที่แสดงพัฒนาการสุดทายนั่นคือ  
ผลจากภาคเรียนที่ ๒  บันทึกลงในชองสรุปของปการศึกษานั้นๆ 



 
 

 

๗๗

๓.  เมื่อเสร็จสิ้นบันทึกในแตละปการศึกษาใหนําผลในชองสรุปไปบันทึกลงในแบบบันทึกการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค (แบบที่ ๓.๑-๓.๓) ของแตละระดับชั้น คือ  ระดับประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนตน  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๔. การพิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (แบบที่ ๓.๑-๓.๓)  ของ 
แตละระดับการศึกษา เชน  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
มีแนวดําเนินการ  ดังนี้ 

 ๔.๑ คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคพิจารณาผลการตัดสินในแตละชั้นป  
ถาผลการประเมินในปสุดทายไดระดับใดใหถือวาผูเรียนไดคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับนั้น  เชน  
เด็กชายดี   มีคุณธรรม  ไดรับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของชั้นประถมศึกษาปที่ ๖  ไดระดับ
ดีเยี่ยม  การสรุปผลในระดับประถมศึกษา  ไดระดับดีเยี่ยม 
 ๔.๒ ถามีกรณีที่ผลการประเมินในปกอนๆ ไดระดับดี  หรือ ดีเยี่ยม  แตปสุดทายของระดับ
การศึกษา ไดระดับผาน/หรือไมผาน  ใหคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ
และเปนไปตามสภาพจริง  โดยนําขอมูลจากประวัติที่ผานมาประกอบการพิจารณาวาจะใหระดับใด   

๕.  นําผลการประเมินปสุดทายของแตละระดับการศึกษาไปบันทึกลงใน ปพ.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๗๘

(แบบที่ ๓.๑) 
แบบบันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

ระดับ สรุป คุณลักษณะอนัพึงประสงค 
คุณภาพ 

ความกาวหนาการพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
ระดับคุณภาพ 

๓                         (     )   ดีเย่ียม 
๒                         (     )   ดี 
๑                         (     )   ผาน 

๑.  รักชาต ิศาสน กษตัริย 

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

๒. ซ่ือสัตยสุจริต 

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

๓. มีวินัย 

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

๔. ใฝเรียนรู 

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

๕.  อยูอยางพอเพียง 

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

๖.  มุงมั่นในการทาํงาน 

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

๗.  รักความเปนไทย 

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

๘.  มีจิตสาธารณะ 

๐                         (     )  ไมผาน 
ภาคเรียนที่ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒   

(   )  ดีเย่ียม (   )  ดีเย่ียม (   )  ดีเย่ียม (   )  ดีเย่ียม (   )  ดีเย่ียม (   )  ดีเย่ียม   
(   )  ด ี (   )  ด ี (   )  ด ี (   )  ด ี (   )  ด ี (   )  ด ี   
(   )  ผาน (   )  ผาน (   )  ผาน (   )  ผาน (   )  ผาน (   )  ผาน   

สรุปผลการประเมินรายป 

(   )  ไมผาน (   )  ไมผาน (   )  ไมผาน (   )  ไมผาน (   )  ไมผาน (   )  ไมผาน   
ช้ันประถมศึกษาปที ่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖   

               

                                  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ระดับประถมศึกษา 

 
                           (     )  ไมผาน            (     )  ผาน             (     )  ดี              (     )  ดีเยี่ยม 
                                                           (ลงช่ือ)........................................................กรรมการผูประเมิน 
                                                                      (........................................................) 

 



 
 

 

๗๙

 

(แบบที่ ๓.๒) 
แบบบันทึกการพัฒนาคณุลกัษณะอันพึงประสงค 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   ปการศึกษา........................... ถึง  ปการศึกษา........................... 
ช่ือนักเรียน.......................................................ช้ัน.................โรงเรียน....................................................... 
         

ระดับ สรุป 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

คุณภาพ 
ความกาวหนาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ

คุณภาพ 
๓             (     )   ดีเย่ียม 
๒             (     )   ดี 
๑             (     )   ผาน ๑.  รักชาติ ศาสน กษัตริย 
๐             (     )  ไมผาน 
๓             (     )   ดีเย่ียม 
๒             (     )   ดี 
๑             (     )   ผาน 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 
๐             (     )  ไมผาน 
๓             (     )   ดีเย่ียม 
๒             (     )   ดี 
๑             (     )   ผาน 

๓. มีวินัย 
๐             (     )  ไมผาน 
๓             (     )   ดีเย่ียม 
๒             (     )   ดี 
๑             (     )   ผาน 

๔. ใฝเรียนรู 
๐             (     )  ไมผาน 
๓             (     )   ดีเย่ียม 
๒             (     )   ดี 
๑             (     )   ผาน 

๕.  อยูอยางพอเพียง 
๐             (     )  ไมผาน 
๓             (     )   ดีเย่ียม 
๒             (     )   ดี 
๑             (     )   ผาน 

๖.  มุงมั่นในการทํางาน 
๐             (     )  ไมผาน 
๓             (     )   ดีเย่ียม 
๒             (     )   ดี 
๑             (     )   ผาน 

๗.  รักความเปนไทย 
๐             (     )  ไมผาน 
๓             (     )   ดีเย่ียม 
๒             (     )   ดี 
๑             (     )   ผาน 

๘.  มีจิตสาธารณะ 
๐             (     )  ไมผาน 

ภาคเรียนท่ี ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒   
(    ) ดีเยี่ยม (    )  ดี (    ) ดีเยี่ยม (    )  ดี (    ) ดีเยี่ยม (    )  ดี   สรุปผลการประเมนิรายป 
(    )  ผาน (    )  ไมผาน (    )  ผาน (    )  ไมผาน (    )  ผาน (    )  ไมผาน   

ชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๑ มัธยมศึกษาปที่ ๒ มัธยมศึกษาปที่ ๓   
                                  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   
 (    )   ไมผาน      (    )   ผาน   (    )   ดี (    )   ดีเย่ียม 
         
  (ลงช่ือ)    กรรมการผูประเมิน  
  (................................................................)   



 
 

 

๘๐

(แบบที่ ๓.๓) 
แบบบันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ปการศึกษา......................... ถึง  ปการศึกษา........................... 
ช่ือนักเรียน.................................................................ช้ัน.................โรงเรียน....................................................... 

         
ระดับ สรุป 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
คุณภาพ 

ความกาวหนาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ
คุณภาพ 

๓             (     )   ดีเย่ียม 
๒             (     )   ดี 
๑             (     )   ผาน ๑.  รักชาติ ศาสน กษัตริย 
๐             (     )  ไมผาน 
๓             (     )   ดีเย่ียม 
๒             (     )   ดี 
๑             (     )   ผาน 

๒. ซื่อสัตยสุจริต 
๐             (     )  ไมผาน 
๓             (     )   ดีเย่ียม 
๒             (     )   ดี 
๑             (     )   ผาน 

๓. มีวินัย 
๐             (     )  ไมผาน 
๓             (     )   ดีเย่ียม 
๒             (     )   ดี 
๑             (     )   ผาน 

๔. ใฝเรียนรู 
๐             (     )  ไมผาน 
๓             (     )   ดีเย่ียม 
๒             (     )   ดี 
๑             (     )   ผาน 

๕.  อยูอยางพอเพียง 
๐             (     )  ไมผาน 
๓             (     )   ดีเย่ียม 
๒             (     )   ดี 
๑             (     )   ผาน 

๖.  มุงมั่นในการทํางาน 
๐             (     )  ไมผาน 
๓             (     )   ดีเย่ียม 
๒             (     )   ดี 
๑             (     )   ผาน 

๗.  รักความปนไทย 
๐             (     )  ไมผาน 
๓             (     )   ดีเย่ียม 
๒             (     )   ดี 
๑             (     )   ผาน 

๘.  มีจิตสาธารณะ 
๐             (     )  ไมผาน 

ภาคเรียนท่ี ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒   
(    ) ดีเยี่ยม (    )  ดี (    ) ดีเยี่ยม (    )  ดี (    ) ดีเยี่ยม (    )  ดี   สรุปผลการประเมนิรายป 
(    )  ผาน (    )  ไมผาน (    )  ผาน (    )  ไมผาน (    )  ผาน (    )  ไมผาน   

ชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๔ มัธยมศึกษาปที่ ๕ มัธยมศึกษาปที่ ๖   
         
                                  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   
 (    )   ไมผาน      (    )   ผาน   (    )   ดี (    )   ดีเย่ียม 
         
  (ลงช่ือ)    กรรมการผูประเมิน  
  (..............................................................)   



 
 

 

๘๑

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
นิยาม 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนกิจกรรมที่สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกระดับชั้น  เพื่อสงเสริม
พัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจ  ใหเต็มศักยภาพ โดยมุงเนนการพัฒนา 
องครวมของความเปนมนุษยทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม  สรางเยาวชนของชาติใหเปน 
ผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคมและสามารถ
บริหารการจัดการตนเองได 

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   สถานศึกษาควรดําเนินการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ดังนี้ 
  ๑.  กําหนดตัวช้ีวัดคุณลักษณะและความสามารถในการรวมกิจกรรม  โดยมุงเนนใหผูเรียนได
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  ความถนัด  ความสนใจ  วุฒิภาวะของผูเรียน  สอดคลองกับลักษณะของกิจกรรม
นั้นๆ 
  ๒.  กําหนดเวลาใหสอดคลองกับโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาและเหมาะสมกับลักษณะของ
กิจกรรม  ทั้งนี้ เวลาเรียนสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๓  ปละ ๑๒๐  ช่ัวโมง 
และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖  จํานวน  ๓๖๐  ช่ัวโมง  เปนเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
   ๓. ออกแบบแผนการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับตัวช้ีวัด 
   ๔. จัดกิจกรรมการพัฒนาใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดอยางหลากหลาย  นาสนใจ  โดยเนนเวลาการเขา
รวมกิจกรรม  พฤติกรรมการปฏิบัติ  และผลงาน / ช้ินงาน 
   สถานศึกษาตองสงเสริมการพัฒนาความสามารถของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดวยกิจกรรม ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๑.  กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดวยกระบวนการทางจิตวิทยา      
การแนะแนว ใหสอดคลองครอบคลุมดานการศึกษา อาชีพสวนตัวและสังคม กิจกรรมสําคัญในการ
พัฒนาไดแก กิจกรรมการรูจัก  เขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน กิจกรรมการปรับตัวและดํารงชีวิต 
กิจกรรมแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ กิจกรรมการตัดสินใจและแกปญหา เปนตน 
 ๒.  กิจกรรมนักเรียน  เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเปนผูนํา ผูตามที่ดี 
ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือ
แบงปนกัน เอื้ออาทรและสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผูเรียน ใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน 



 
 

 

๘๒

ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสม และสอดคลองกับ
วุฒิภาวะของผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน  กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 
 ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและนักศึกษาวิชาทหาร เปน
กิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน    
การรูจักแกปญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน การประนีประนอม 
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเจริญเติบโตเปนผูใหญที่มีความสมบูรณ  พรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติปญญา เปนตน 
 ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยเนนใหผูเรียนปฏิบัติดวยตนเอง  ตั้งแตการศึกษาวิเคราะห
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม กิจกรรมสาํคญั
ในการพัฒนา ไดแก ชุมนุมหรือชมรมตางๆ ที่สถานศึกษากําหนดขึ้นตามความเหมาะสมและสอดคลอง
กับวุฒิภาวะของผูเรียนและบริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน 
 ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดทําประโยชน
ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ   
ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตใจมุงทําประโยชนตอครอบครัว ชุมชนและสังคม กิจกรรมสําคัญ
ไดแก กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมสรางสรรคสังคม กิจกรรมดํารงรักษา สืบสานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม เปนตน 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  สามารถนําไปสอดแทรก หรือบูรณาการ ใน
กลุมสาระการเรียนรู  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและนักศึกษาวิชาทหาร ได
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้  การทํากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ใหผูเรียนรายงานแสดงการ
เขารวมกิจกรรมและมีผูรับรองผลการเขารวมกิจกรรมดวย  โดยสถานศึกษาจัดเวลาเรียนใหผูเรียนดังนี้ 
 ระดับประถมศึกษาปที่ ๑-๖   รวม  ๖  ป  จํานวน  ๖๐  ช่ัวโมง (เฉลี่ยปละ ๑๐  ช่ัวโมง) 

ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓      รวม  ๓ ป  จํานวน  ๔๕  ช่ัวโมง (เฉลี่ยปละ ๑๕  ช่ัวโมง) 
  ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖      รวม  ๓ ป  จํานวน  ๖๐  ช่ัวโมง (เฉลี่ยปละ ๒๐  ช่ัวโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๘๓

ตัวอยาง  รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือสาธารณประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สถานศึกษาสามารถเลือกจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนตามรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง  หรือรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บูรณาการจัดการเรียนรูในกลุมสาระ หรือกิจกรรมแนะแนว  ชุมนุม  
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน  โดยตองเปนกิจกรรม 
ที่อยูในลักษณะเพื่อสังคมหรอืสาธารณประโยชน 

รูปแบบที่ ๑ 

จัดทําโครงการที่ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนปกติ  
ซ่ึงเปนกิจกรรมที่อยูในลักษณะเพื่อสังคมหรือสาธารณประโยชน รูปแบบที่ ๒ 

จัดทําเปนกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วันสําคัญ
ทางราชการ หรือกิจกรรมที่นํานักเรยีนออกทําประโยชนรวมกับชุมชน 
หนวยงานราชการ หรือองคกรอื่นๆ 

รูปแบบที่ ๓ 

จัดใหผูเรียนทาํกิจกรรมตามความตองการโดยมีครูเปนทีป่รึกษา
กิจกรรม  เชน  รวมกลุมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  พัฒนาชุมชน / 
ทองถ่ิน  เปนตน 

รูปแบบที่ ๔ 



 
 

 

๘๔

แผนภูมิการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งสําหรับการเลื่อนชั้น
และการจบระดับการศึกษา  ผูเรียนตองมีเวลาเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตลอดจนผานการ
ประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด โดยแนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีรายละเอียด 
ดังแผนภาพที่ ๓.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๓.๔  แสดงขัน้ตอนการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนะแนว 

ไมผาน 

ซอมเสริม สงผลการประเมิน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

เกณฑการประเมิน 

ตามเกณฑ ไมเปนไปตามเกณฑ 

ผาน 

ประเมิน 

กิจกรรมนักเรียน 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ 
ผูบําเพ็ญฯ/รด. 

ชุมนุม 
ชมรม 

เวลาการเขารวมกิจกรรม

การปฏิบัติกิจกรรม 

ผลงาน/ช้ินงาน 

ผาน 



 
 

 

๘๕

แนวดําเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  หลักการประเมิน 
  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  เปนกระบวนการประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ช้ินงานของผูเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย  และประเมินตามสภาพจริง  โดย 
  -  ใหผูเรียนไดคนหาศักยภาพของตนเอง  การทํางานกลุม  ทักษะการอยูรวมกันและการมีจิต
สาธารณะ 
  -  ทุกฝายมีสวนรวมในการประเมิน  เชน  ครู  ผูปกครอง  เพื่อนนักเรียน 
  -  สถานศึกษามีการประเมินผลเปนระยะๆ เพื่อรวบรวมขอมูลและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  แนวทางการประเมิน 
 สถานศึกษาควรมีแนวทางในการดําเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ชัดเจน 
  ๑.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.๑ ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดไว 
 ๑.๒ ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ช้ินงานของผูเรียน
ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด ดวยวิธีการที่หลากหลาย และใชการประเมินตามสภาพจริง 
 ๑.๓ ผูเรียนที่มีเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ช้ินงานของผูเรียน
ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด  เปนผูผานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไปบันทึกใน
ระเบียนแสดงผลการเรียน     
 ๑.๔ ผูเรียนที่มีผลการประเมินไมผานในเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม หรือเกณฑการ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ช้ินงานของผูเรียนหรือทั้งสองเกณฑ ถือวาไมผานการประเมินผลกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  ผูสอนตองดําเนินการซอมเสริมและประเมินจนผาน ทั้งนี้ควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นใน 
ปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
  ๒.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อการตัดสิน 
    การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนการประเมินการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนรายป / 
รายภาค เพื่อสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเล่ือนชั้นและประมวลผลรวมในปสุดทาย
เพื่อการจบแตละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการดังกลาวมีแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
   ๒.๑  กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ของผูเรียนทุกคนตลอดระดบัการศึกษา 
   ๒.๒  ผู รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการรวมกิจกรรมพัฒนาผู เ รียนของผูเรียนเปน
รายบุคคลตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด  เกณฑการจบแตละระดับการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดนั้น  
ผูเรียนจะตองผานกิจกรรม  ๓  กิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 
 



 
 

 

๘๖

 ๑)   กิจกรรมแนะแนว    
 ๒)   กิจกรรมนักเรียน  ไดแก  (๑) กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผูบําเพ็ญ
ประโยชน  และนักศึกษาวิชาทหาร   (๒) กิจกรรมชุมนุม ชมรม    
  ๓)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน    
   ๒.๓ นําเสนอผลการประเมินตอคณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เพื่อใหความเห็นชอบ 
 ๒.๔   เสนอผูบริหารสถานศึกษา พิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผาน
เกณฑการจบแตละระดับการศึกษา 

 เกณฑการตัดสิน 
 ผูเรียนจะตองไดรับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด 
โดยกําหนดเกณฑในการประเมินอยางเหมาะสม ดังนี้ 
 ๑. กําหนดคุณภาพหรือเกณฑในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
กําหนด ไว ๒ ระดับ คือ ผาน และไมผาน 
 ๒. กําหนดประเด็นการประเมินใหสอดคลองตามจุดประสงคในแตละกิจกรรมและกําหนด
เกณฑการผานการประเมิน  ดังนี้ 
 ๒.๑   เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม  
     ผาน  หมายถึง   ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑและปฏิบัต ิ
    กิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑทีส่ถานศึกษากําหนด  
  ไมผาน    หมายถึง   ผูเรียนมีเวลาเขารวมไมครบตามเกณฑ หรือไมผานการปฏิบัติ  
                                                      กิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑทีส่ถานศึกษากําหนด     
   ๒.๒   เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายป / รายภาค 
  ผาน    หมายถึง   ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญทั้ง ๓  
    กิจกรรม คือ กจิกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมเพื่อ 
    สังคมและสาธารณประโยชน 
 ไมผาน    หมายถึง   ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” ในกจิกรรมสําคัญ 
 กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจาก ๓ กิจกรรม คอื กิจกรรมแนะแนว    

 กิจกรรมนกัเรียน  กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 
   ๒.๓   เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อจบระดับการศึกษา 
   ผาน    หมายถึง   ผูเรียนมีผลการประเมนิระดับ “ผาน” ทุกชัน้ปในระดับการศกึษานัน้ 
   ไมผาน    หมายถึง   ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ ไมผาน ” บางชั้นปในระดับ 
    การศึกษานัน้ 
 



 
 

 

๘๗

แนวทางการแกไขนักเรียนกรณีไมผานเกณฑ 
  กรณีที่ผูเรียนไมผานกิจกรรม  ใหเปนหนาทีข่องครูหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆที่จะตองซอมเสริม  
โดยใหผูเรียนดาํเนินกจิกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
นั้น  แลวจึงประเมินใหผานกจิกรรม  เพื่อบนัทึกในระเบยีนแสดงผลการเรียน  ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหรายงาน
ผูบริหารสถานศึกษาทราบ  เพือ่ดําเนินการชวยเหลือผูเรียนอยางเหมาะสมเปนรายกรณีไป 

ขอเสนอแนะ  
 การประเมินผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น จะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 
     ๑.  เวลาการเขารวมกิจกรรมของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด   สถานศึกษาควรกําหนดเวลา
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนแตละกิจกรรม  สําหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
ผูเรียนตองปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสรางเวลาเรียน 
   ๒. ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด  โดย
อาจจัดใหผูเรียนแสดงผลงาน แฟมสะสมงานหรือจัดนิทรรศการ 
     ๓. ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไมเพียงพอ  หรือไมสามารถจัด
กิจกรรมไดอยางหลากหลาย  สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ หรือสอดแทรกใน
กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ เชน กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน  
ซ่ึงสถานศึกษาสามารถดําเนินการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมดังกลาวและนํามาเปนสวนหนึ่งในการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนได 
   ๔. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนควรมีองคประกอบในการดําเนินการ  ดังนี้ 
  ๔.๑ มีครูที่ปรึกษาและแผนการดาํเนินกจิกรรม 
  ๔.๒ มีหลักฐาน / ภาพถาย / แฟมสะสมงาน 
  ๔.๓ มีผูรับรองผลการเขารวมกิจกรรม 
  ๔.๔ มีรายงานแสดงการเขารวมกจิกรรม 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๔.  ภารกิจของผูสอนดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๐

 
กระบวนทัศนใหมในการวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

บรรยากาศในชั้นเรียน : แนวคิดท่ีตองเปลี่ยนแปลง 
 หากประสงคใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่คงทน เรียนรูดวยความเขาใจอยางถองแท สามารถ
อธิบาย ตีความ นําความรูไปใชได มีมุมมองที่ถูกตอง มีความเขาใจผูอ่ืน ตลอดจนเขาใจและรูจักตัวเอง 
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลจะตองมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะสําเร็จไดบรรยากาศใน
ช้ันเรียนจะตองเปลี่ยนแปลงจาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
การสรางบรรยากาศหองเรียนที่มีการเรียนรูเปนหัวใจและมีการวัดและประเมินผลเพื่อการ

ปรับปรุงคุณภาพการสอนและการเรียนรูเปนเปาหมายหลัก ตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดสําคัญดังนี้ 
๑.  มีความเชื่อมั่นวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่หลักสูตร

กําหนดได ผูเรียนทั้งที่มีผลการเรียนดีและผลการเรียนออนไดรับความเอาใจใสเทาเทียมกัน 
๒. ยึดหลักการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนเปนผูขับเคลื่อนการเรียนรูและได 

แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอความสําเร็จในการเรียนรูของตนและเพื่อนรวมหอง มิใชผูสอนเปน 
ผูขับเคลื่อนการสอนโดยไมแนใจวาผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม  

๓. การสอบและการใหคะแนนเปนเพียงแนวปฏิบัติหนึ่งของการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ในชั้นเรียน ผูสอนและผูเรียนตองมีแนวคิดรวมกันวาการวัดและประเมินผลเปนเครื่องมือในการคนหา
หลักฐานรองรอยของการเรียนรูโดยมีเปาหมายเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูมากกวา
การเปนเครื่องมือเพื่อจัดลําดับและเปรียบเทียบผูเรียน 
 
 
 

 
หองเรียนที่ยึดการเปรียบเทียบ
ผลการ เ รี ยน เปนหลั ก  โดย
เ ป า หม า ยข อ ง ก า ร วั ด แ ล ะ
ประ เ มินผล  คือการสอบให
คะแนน 
 

 
หองเรียนที่ มีการเรียนรู เปน
หัวใจ โดยเปาหมายหลักของ
การวัดและประเมินผล คือการ
ปรับปรุงคุณภาพการสอนและ
การเรียนรู 



 ๙๑

 ความหมายและความสําคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรูในชัน้เรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ กําหนดระดับของการดําเนินงานไวเปน ๔ ระดับ คือ การวัดและประเมินระดับชั้นเรียน การวัด
และประเมินระดับสถานศึกษา การวัดและประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา  การวัดและประเมิน
ระดับชาติ  ระดับที่มีความเกี่ยวของกับผูสอนมากที่สุดและเปนหัวใจของการวัดและประเมินผล 
การเรียนรูผูเรียน คือ การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  

คําศัพทที่ใชในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในชั้นเรียนมีความหมายแตกตางกัน แตบางคน
นํามาใชในความหมายเดียวกัน ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันจึงใหนิยามคําศัพทตางๆไวดังนี้ 

การวัด (Measurement) หมายถึง การกําหนดตัวเลขใหกับวัตถุ ส่ิงของ เหตุการณ ปรากฏการณ 
หรือพฤติกรรมตางๆ ของผูเรียน ซ่ึงการจะไดมาซึ่งตัวเลขนั้น อาจตองใชเครื่องมือวัด เพื่อใหไดตัวเลข 
ที่สามารถแทนคุณลักษณะตางๆ ที่ตองการวัด เชน ไมบรรทัดวัดความกวางของหนังสือได ๓.๕ นิ้ว  
ใชเครื่องวัดน้ําหนักของเนื้อหมูได ๐.๕ กิโลกรัม ใชแบบทดสอบวัดความรอบรูในวิชาภาษาไทยของ
เด็กชายแดงได ๔๒ คะแนน เปนตน 

การประเมิน (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บขอมูล  ตีความ บันทึก และใชขอมูล
เกี่ยวกับคําตอบของผูเรียน ที่ทําในภาระงาน/ ช้ินงาน วาผูเรียนรูอะไร สามารถทําอะไรได และจะทํา
ตอไปอยางไร ดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 

การประเมินคา/การตัดสิน (Evaluation) หมายถึง การนําเอาขอมูลตางๆ ที่ไดจากการวดัหลายๆ 
อยางมาเปนขอมูลในการตัดสินผลการเรียน โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ (criteria) ที่สถานศึกษากําหนด 
เพื่อประเมินการเรียนรูของผูเรียนวาผูเรียนมีความเกงหรือออนเพียงใด บรรลุเปาหมายที่ตองการมากนอย
เพียงใด ซ่ึงคือการสรุปผลการเรียนนั่นเอง  

การวัดและประเมินผลการเรียนรูในชั้นเรียน (Classroom Assessment)  กระบวนการเก็บ
รวบรวม วิเคราะห ตีความ บันทึกขอมูลที่ไดจากการวัดและประเมินทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
โดยในการดําเนินการดังกลาวเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนนับตั้งแตกอนการเรียน
การสอน ระหวางการเรียนการสอน  และหลังการเรียนการสอน โดยใชเครื่องมือที่หลากหลาย เหมาะสม
กับวัยของผู เ รียน มีความสอดคลองและเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ตองการวัด นําผลที่ไดมาตีคา
เปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดในตัวช้ีวัดของมาตรฐานสาระการเรียนรูของหลักสูตร ขอมูลที่ไดนี้
นําไปใชในการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับความกาวหนา จุดเดน จุดที่ตองปรับปรุงใหแกผู เรียน  
การตัดสินผลการเรียนรูรวบยอดในเรื่องหรือหนวยการเรียนรูหรือในรายวิชา และการวางแผน ออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนของครู 

โดยที่ผลที่ไดจากการวัดและประเมินผลการเรียนรูในชั้นเรียนจะเปนขอมูลสะทอนใหผูสอน
ทราบถึงผลการจัดการเรียนการสอนของตนและพัฒนาการของผูเรียน ดังนั้นขอมูลท่ีเกิดจากการวัดและ
ประเมินท่ีมีคุณภาพเทานั้นจึงจะสามารถนําไปใชไดอยางเปนประโยชนตรงตามเปาหมายและคุมคาตอ



 ๙๒

การปฏิบัติงาน ผูสอนตองดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหไดขอมูลในการสะทอนสภาพจริง 
นําไปกําหนดเปาหมายและวิธีการพัฒนาผูเรียน ผูสอนจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจอยางถองแท 
ในหลักการ แนวคิด วิธีดําเนินงานในสวนตางๆที่เกี่ยวของกับหลักสูตร และการจัดการเรียนรู เพื่อ
สามารถนําไปใชในการวางแผนและออกแบบการวัดและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน
การประเมินผลการเรียนรูในชั้นเรียนที่มีความถูกตอง ยุติธรรม เชื่อถือได มีความสมบูรณ ครอบคลุมตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

หากการวัดและประเมินการเรียนรูไมมีคุณภาพ จะทําใหผูมีสวนเกี่ยวของขาดขอมูลสําคัญใน
การสะทอนผลการดําเนินการจัดการศึกษา ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ผูมีสวนเกี่ยวของ
ไดแก ตนสังกัดสวนกลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ผูปกครอง หนวยงานที่เกี่ยวของ ขาด
ขอมูลสําคัญในการสะทอนผลและสภาพความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย สงผลใหการวางแผน
กําหนดทิศทางการพัฒนาผูเรียนระยะตอไป ไมสามารถสรางความมั่นใจไดวาจะสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและมีความเหมาะสมกับระดับความสําเร็จของการพัฒนาผูเรียนในระยะที่ผานมา 

 
 ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 การทราบวาการวัดและประเมินผลการเรียนรูแบงประเภทเปนอยางไรบางจะชวยใหผูสอน
ออกแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรูไดตรงตามวัตถุประสงคและเปนประโยชนตอการพัฒนา
ผูเรียนยิ่งขึ้น ในที่นี้ไดนําเสนอประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรูดังนี ้

๑.  การวัดและประเมินผลการเรียนรูจําแนกตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน   กอนเรียน 
ระหวางเรียนและหลังเรียน มี ๔ ประเภทซึ่งมีความแตกตางกันตามบทบาท จุดมุงหมายและวิธีการวัด
และประเมินดังนี้ 
 ๑.๑  การประเมินเพื่อจัดวางตําแหนง (Placement Assessment) เปนการประเมินกอน 
เร่ิมเรียนเพื่อตองการขอมูลที่แสดงความพรอม ความสนใจ ระดับความรูและทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอ
การเรียน เพื่อใหผูสอนนําไปใชกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรู วางแผน และออกแบบกระบวนการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนทั้งรายบุคคล รายกลุมและรายชั้นเรียน 

๑.๒  การประเมินเพื่อวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) เปนการเก็บขอมูลเพื่อคนหาวา
ผูเรียนรูอะไรมาบางเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน ส่ิงที่รูมากอนนี้ถูกตองหรือไม จึงเปนการใชในลักษณะประเมิน
กอนเรียน นอกจากนี้ยังใชเพื่อหาสาเหตุของปญหาหรืออุปสรรคตอการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคลที่
มักจะเปนเฉพาะเรื่อง เชน ปญหาการออกเสียงไมชัด แลวหาวิธีปรับปรุงเพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาและ
เรียนรูขั้นตอไป วิธีการประเมินใชไดทั้งการสังเกต การสอบพูดคุย สอบถาม หรือการใชแบบทดสอบ 
ก็ได 

๑.๓  การประเมินผลยอย (Formative Assessment) เปนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
(assessment for learning) ที่ดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดการเรียนการสอนโดยมิใชใชแตการทดสอบ



 ๙๓

ระหวางเรียนเปนระยะๆ อยางเดียว แตเปนการที่ครูเก็บขอมูลการเรียนรูของผูเรียนอยางไมเปนทางการ
ดวย ขณะที่ใหผูเรียนทําภาระงานตามที่กําหนด ครูสังเกต ซักถาม จดบันทึก แลววิเคราะหขอมูลวาผูเรียน
เกิดการเรียนรูหรือไม จะตองใหผูเรียนปรับปรุงอะไรหรือผูสอนปรับปรุงอะไรเพื่อใหเกิดความกาวหนา
ในการเรียนรูตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด การประเมินระหวางเรียนดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชน การให
ขอแนะนํา ขอสังเกตในการนําเสนอผลงาน การพูดคุยระหวางผูสอนกับผูเรียนเปนกลุมหรือรายบุคคล 
การสัมภาษณ ตลอดจนการวิเคราะหผลการสอบ เปนตน 
 ๑.๔  การประเมินสรุปผลการเรียนรู (Summative Assessment) มักเกิดขึ้นเมื่อจบหนวยการ
เรียนรูเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียนตามตัวช้ีวัด และยังใชเปนขอมูลในการเปรียบเทียบกับการ
ประเมินกอนเรียนทําใหทราบพัฒนาการของผูเรียน การประเมินสรุปผลการเรียนรูยังเปนการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตอนปลายป/ปลายภาคอีกดวย การประเมินสรุปผลการเรียนรูใชวิธีการและ
เครื่องมือประเมินไดอยางหลากหลาย โดยปกติมักดําเนินการอยางเปนทางการมากกวาการประเมิน
ระหวางเรียน 

๒. การวัดและประเมินผลการเรียนรูจําแนกตามวิธีการแปลความหมายผลการเรียนรู มี ๒ 
ประเภทที่แตกตางกันตามลักษณะการแปลผลคะแนน ดังนี้ 

 ๒.๑ การวัดและประเมินแบบอิงกลุม (Norm-Referenced Assessment) เปนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูเพื่อนําเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนโดยเปรียบเทียบ
กันเองภายในกลุม หรือในชั้นเรียน 

 ๒.๒ การวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ  (Criterion-Referenced Assessment) เปนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูเพื่อนําเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนโดยเปรียบเทียบ
กับเกณฑที่กําหนดขึ้น 

 
 วิธีการและเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู 

วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู หมายถึง รูปแบบ ยุทธวิธีและเครื่องมือ
ประเภทตางๆ ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู โดยทั่วไปมีจุดมุงหมาย ๓ ประการ
คือ เพื่อรูจักผูเรียน เพื่อประเมินวิธีเรียนของผูเรียน และเพื่อประเมินพัฒนาการของผูเรียน ผูสอนสามารถ
เลือกใชหรือคิดคนวิธีการวัดและประเมินผลใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายของการนําผลการประเมินไปใช
เพื่อตอบสนองความตองการ ๓ ประการดังกลาวขางตน 

วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบเปนทางการ (Formal Assessment) เปนการไดมา
ซ่ึงขอมูลผลการเรียนรูที่นิยมใชกันมาแตดั้งเดิม เชน วัดและประเมินโดยการจัดสอบและใชแบบสอบหรอื
แบบวัด (test) ที่ครูสรางขึ้น โดยการเก็บขอมูลดังกลาวสวนใหญใชในการวัดและประเมินที่ไดผลเปน
คะแนนและนําไปใชในการเปรียบเทียบ เชน เปรียบเทียบระหวางกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อดู
พัฒนาการ หรือใชเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ เมื่อส้ินสุดการสอนในแตละหนวยหรือรายวิชา  
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วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบเปนทางการเหมาะสําหรับการประเมินประเมินเพื่อ
ตัดสิน มากกวาที่จะใชเพื่อประเมินพัฒนาการผูเรียนหรือเพื่อหาจุดบกพรองสําหรับนําไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน  อยางไรก็ตาม วิธีการและเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลผลการเรียนรูแบบเปน
ทางการ ที่ใหขอมูลสารสนเทศในเชิงปริมาณมีขอสังเกตที่ผูสอนตองระมัดระวังในการนําไปใชเพื่อให
ไดผลการเรียนรูที่มีคุณภาพเปนตัวแทนของระดับความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ตองไดมาจากวิธีการ
วัดที่ถูกตอง เหมาะสมกับลักษณะขอมูล เครื่องมือวัดและประเมินที่มีความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง
สามารถวัดไดตรงตามสิ่งที่ตองการวัดและมีความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง ผลการวัดมีความคงเสน 
คงวา เมื่อมีการวัดซ้ําโดยใชเครื่องมือคูขนานหรือเมื่อวัดในระยะเวลาใกลเคียงกัน และวิธีการวัดมีความ
โปรงใสสามารถตรวจสอบและเชื่อถือได (Acceptable)  
 วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบไมเปนทางการ (Informal Assessment) เปนการ
ไดมาซึ่งขอมูลผลการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนรายบุคคล จากแหลงขอมูลหลากหลายที่ผูสอนเก็บรวบรวม
ตลอดเวลา วิเคราะหขอมูล ศึกษาความพรอมและพัฒนาการของผูเรียน ปรับการเรียนการสอนให
เหมาะสม และแกไขปญหาการเรียนรูของผูเรียน ลักษณะของขอมูลที่ได นอกเหนือจากตัวเลขหรือขอมูล
เชิงปริมาณแลว อาจเปนขอมูลบรรยายลักษณะพฤติกรรมที่ผูสอนเฝาสังเกตหรือผลการเรียนรูในลักษณะ
คําอธิบายระดับพัฒนาการ จุดแข็ง จุดออนหรือปญหาของผูเรียนที่พบจากการสังเกต สัมภาษณหรือ
วิธีการอื่นๆ  

การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เปนการประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระ ผลการเรียนรูดานการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  
ผลการพัฒนาพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และผลการเรียนรูที่เกิดจากการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนนั้น มีความเหมาะสมกับวิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบไมเปนทางการนี้ ขอมูลที่ได
จะเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล ชวยใหผูสอนเขาใจพฤติกรรมของ
ผูเรียนไดอยางลึกซึ้งกวาการประเมินแบบเปนทางการ และเปนวิธีการที่ยืดหยุนตามสถานการณและ
บริบท   
 วิธีการประเมินแบบตางๆ ที่ผูสอนสามารถเลือกใชไดดังตอไปนี้ 
 ๑. การสังเกตพฤติกรรม  เปนการเก็บขอมูลจากการดูการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนโดยไม
ขัดจังหวะการทํางานหรือการคิดของผูเรียน การสังเกตพฤติกรรมเปนสิ่งที่ทําไดตลอดเวลา แตควรมี
กระบวนการที่ชัดเจน และมีจุดประสงคที่ชัดเจนวาตองการประเมินอะไร โดยอาจใชเครื่องมือ เชน แบบ
ประเมินคา แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพื่อประเมินผูเรียนตามตัวช้ีวัด  และควรทําการสังเกต
บอยครั้งเพื่อขจัดความลําเอียง 
 ๒. การสอบปากเปลา  เปนการใหผูเรียนไดแสดงออกดวยการพูด ตอบประเด็นเกี่ยวกับการ
เรียนรูตามมาตรฐาน ผูสอนเก็บขอมูล จดบันทึก รูปแบบการประเมินนี้ผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน 
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สามารถมีการอภิปราย โตแยง ขยายความ ปรับแกไขความคิดกันได  มีขอที่พึงระวังคือ อยาเพิ่งขัด
ความคิดขณะที่ผูเรียนกําลังพูด 
 ๓. การพูดคุย  เปนการสื่อสาร ๒ ทางอีกประเภทหนึ่งระหวางผูสอนกับผูเรียน สามารถ
ดําเนินการเปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได โดยทั่วไปมักใชอยางไมเปนทางการเพื่อติดตามตรวจสอบวา
ผูเรียนเกิดการเรียนรูเพียงใด เปนขอมูลสําหรับพัฒนา วิธีการนี้อาจใชเวลา แตมีประโยชนตอการคนหา 
วินิจฉัยขอปญหา ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่อาจเปนปญหา อุปสรรคตอการเรียนรู เชน วิธีการเรียนรูที่ 
แตกตางกัน เปนตน 
 ๔. การใชคําถาม  การใชคําถามเปนเรื่องปกติมากในการจัดการเรียนรู แตขอมูลงานวิจัยบงชี้วา
คําถามที่ครูใชเปนดานความจํา และเปนเชิงการจัดการทั่วๆ ไปเปนสวนใหญ เพราะถามงาย แตไมทาทาย
ใหผูเรียนตองทําความเขาใจและเรียนรูใหลึกซึ้ง การพัฒนาการใชคําถามใหมีประสิทธิภาพแมจะเปนเรื่อง
ที่ยาก แตสามารถทําไดผลรวดเร็วขึ้น หากผูสอนมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินในชั้นเรียน โดยทําการ
ประเมินเพื่อพัฒนาใหแข็งขัน (Clarke, ๒๐๐๕) Clarke ยังไดนําเสนอวิธีการฝกถามใหมีประสิทธิภาพ  
๕ วิธี ดังนี้ 
 วิธีที่ ๑ ใหคําตอบที่เปนไปไดหลากหลาย  เปนวิธีที่งายที่สุดในการเริ่มตนเปลี่ยนการถาม
แบบความจําใหเปนคําถามที่ตองใชการคิดบางเพราะมีคําตอบที่เปนไปไดหลายคําตอบ (แตพึงระวังวา
การใชคําถามหมายความวาผูเรียนตองผานการเรียนรู มีความเขาใจพื้นฐานตามตัวช้ีวัดที่กําหนดใหเรียนรู
มาแลว) คําถามแบบนี้ทําใหผูเรียนตองใชการตัดสินใจวา คําตอบใดถูก หรือใกลเคียงที่สุดเพราะเหตุใด 
และที่ไมถูกเพราะเหตุใด นอกจากนี้ การใชคําถามแบบนี้จะทําใหผูเรียนเรียนรูยิ่งขึ้นอีกหากมีกิจกรรมให
ผูเรียนทําเพื่อพิสูจนคําตอบ 
 วิธีที่ ๒ เปลี่ยนคําถามจําใหเปนประโยคบอกเลา เพื่อใหผูเรียนระบุวาเห็นดวย ไมเห็นดวย 
พรอมเหตุผล การใชวิธีนี้จะตองใหผูเรียนไดอภิปรายกัน ผูเรียนตองใชการคิดที่สูงขึ้นกวาวิธีแรก เพราะ
ผูเรียนจะตองยกตัวอยางสนับสนุนความเห็นของตน เมื่อใหประโยคที่ผูเรียนจะตองสะทอนความคิดเห็น 
ผูเรียนจะตองปกปองหรืออธิบายทัศนะของตน การฝกดวยวิธีการนี้บอย ๆ จะเปนการพัฒนาผูเรียนให
เปนผูฟงที่ดี มีจิตใจเปดกวางพรอมรับฟง และเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นไดผานกระบวนการอภิปราย  
ครูใชวิธีการนี้กดดันใหเกิดการอภิปรายอยางมีคุณภาพสูงระหวางเด็กตอเด็ก และใหขอมูลเพื่อการพัฒนา
แกทุกคนในชั้นเรียน 
 วิธีที่ ๓ หาสิ่งตรงกันขาม หรือส่ิงที่ใช/ถูก ส่ิงที่ไมใช/ผิด และถามเหตุผล วิธีการนี้ใชไดดี
กับเนื้อหาที่เปนขอเท็จจริง เชน จํานวนในวิชาคณิตศาสตร การสะกดคํา โครงสรางไวยากรณในวิชาภาษา 
เปนตน เมื่อไดรับคําถามวาทําไมทําเชนนี้ถูก แตทําเชนนี้ผิด หรือทําไมผลบวกนี้ถูก แตผลบวกนี้ผิด หรือ
ทําไมประโยคนี้ถูกไวยากรณแตประโยคนี้ผิดไวยากรณ เปนตน จะเปนโอกาสใหผูเรียนคิดและอภิปราย
มากกวาเพียงการถามวาทําไมโดยไมมีการเปรียบเทียบกัน และวิธีการนี้จะใชกับการทํางานคูมากกวาถาม
ทั้งหอง แลวใหยกมือตอบ 
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 วิธีที่ ๔ ใหคําตอบประเด็นสรุปแลวตามดวยคําถามใหคิด  เปนการใหผูเรียนตองอธิบาย
เพิ่มเติม 
 วิธีที่ ๕ ตั้งคําถามจากจุดยืนที่เห็นตาง  เปนวิธีที่ตองใชความสามารถมากทั้งผูสอนและ
ผูเรียน เพราะมีประเด็นที่ตองอภิปรายโตแยงเชิงลึกเหมาะที่จะใชอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ปญหาสุขภาพ ปญหาเชิงจริยธรรม เปนตน 
 นอกจากนี้ การใช Bloom’s Taxonomy เปนกรอบแนวคิดในการตั้งคําถามก็เปนวิธีการที่ดี
ในการเก็บขอมูลการเรียนรูจากผูเรียน 
 ๕. การเขียนสะทอนการเรียนรู (Journals)  เปนรูปแบบการบันทึกการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งที่
ใหผูเรียนเขียนตอบกระทู หรือคําถามของครู ซ่ึงจะตองสอดคลองกับความรู ทักษะที่กําหนดในตัวช้ีวัด 
การเขียนสะทอนการเรียนรูนี้นอกจากทําใหผูสอนทราบความกาวหนาในผลการเรียนรูแลว ยังใชเปน
เครื่องมือประเมินพัฒนาการดานทักษะการเขียนไดอีกดวย 
 ๖. การประเมินการปฏิบัติ  (Performance  assessment)  เปนวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรม
ที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานเพื่อใหทราบถึงผลการพัฒนาของผูเรียน   การประเมินลักษณะนี้  
ผูสอนตองเตรียมสิ่งสําคัญ  ๒  ประการ คือ  ภาระงาน (Tasks)  หรือกิจกรรมที่จะใหผูเรียนปฏิบัติ  เชน 
การทําโครงการ /โครงงาน  การสํารวจ  การนําเสนอ การสรางแบบจําลอง  การทองปากเปลา  การสาธิต 
การทดลองวิทยาศาสตร การจัดนิทรรศการ  การแสดงละคร  เปนตน   และเกณฑการใหคะแนน (Scoring 
Rubrics) การประเมินการปฏิบัติ อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะงานหรือประเภทกิจกรรม  ดังนี้ 
   ภาระงานหรือกิจกรรมที่ เนนขั้นตอนการปฏิบัติและผลงาน   เชน  การทดลอง
วิทยาศาสตร การจัดนิทรรศการ  การแสดงละคร แสดงเคลื่อนไหว การประกอบอาหาร การประดิษฐ  
การสํารวจ การนําเสนอ การจัดทําแบบจําลอง เปนตน  ผูสอนจะตองสังเกตและประเมินวิธีการทํางานที่
เปนขั้นตอนและผลงานของผูเรียน 
   ภาระงานหรือกิจกรรมที่มุงเนนการสรางลักษณะนิสัย  เชน  การรักษาความสะอาด   
การรักษาสาธารณสมบัติ/ส่ิงแวดลอม กิจกรรมหนาเสาธง เปนตน  จะประเมินดวยวิธีการสังเกต   
จดบันทึกเหตุการณเกี่ยวกับผูเรียน 
   ภาระงานที่มีลักษณะเปนโครงการ/โครงงาน เปนกิจกรรมที่เนนขั้นตอนการปฏิบัติและ
ผลงานที่ตองใชเวลาในการดําเนินการ    จึงควรมีการประเมินเปนระยะๆ เชน  ระยะกอนดําเนินโครงการ/
โครงงาน  โดยประเมินความพรอมการเตรียมการและความเปนไปไดในการปฏิบัติงาน  ระยะระหวาง
ดําเนินโครงการ/โครงงาน  จะประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน วิธีการและขั้นตอนที่กําหนดไว และการ
ปรับปรุงระหวางการปฏิบัติ   สําหรับระยะสิ้นสุดการดําเนินโครงการ/โครงงาน  โดยการประเมินผลงาน  
ผลกระทบและวิธีการนําเสนอผลการดําเนินโครงการ/โครงงาน 
   ภาระงานที่เนนผลผลิตมากกวากระบวนการขั้นตอนการทํางาน  เชน การจัดทําแผนผัง  
แผนที่  แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ แผนผังความคิด เปนตน  อาจประเมินเฉพาะคุณภาพของผลงานก็ได 



 ๙๗

 ในการประเมินการปฏิบัติงาน  ผูสอนตองสรางเครื่องมือเพื่อใชประกอบการประเมิน  เชน  
แบบมาตรประมาณคา  แบบบันทึกพฤติกรรม  แบบตรวจสอบรายงาน  แบบบันทึกผลการปฏิบัติ  เปนตน 
 ๗. การประเมินดวยแฟมสะสมงาน  (Portfolio assessment)   แฟมสะสมงานเปนการเก็บ
รวบรวมชิ้นงานของผูเรียนเพื่อสะทอนความกาวหนาและความสําเร็จของผูเรียน เชน  แฟมสะสมงานที่
แสดงความกาวหนาของผูเรียน  ตองมีผลงานในชวงเวลาตางๆ ที่แสดงถึงความกาวหนาของผูเรียน หาก
เปนแฟมสะสมงานดีเดนตองแสดงผลงานที่สะทอนความสามารถของผูเรียน โดยผูเรียนตองแสดงความ
คิดเห็นหรือเหตุผลที่เลือกผลงานนั้นเก็บไวตามวัตถุประสงคของแฟมสะสมงานแนวทางในการจัดทํา
แฟมสะสมงานมีดังนี้     
   กําหนดวัตถุประสงคของแฟมสะสมงานวาตองการสะทอนเกี่ยวกับความกาวหนาและ
ความสําเร็จของผูเรียนในเรื่องใดดานใด  ทั้งนี้อาจพิจารณาจากตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู 
   วางแผนการจัดทําแฟมสะสมงานที่เนนการจัดทําชิ้นงาน  กําหนดเวลาของการจัดทํา
แฟมสะสมงาน และเกณฑการประเมิน 
   จัดทําแผนแฟมสะสมงานและดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
   ใหผูเรียนเก็บรวบรวมชิ้นงาน 
   ใหมีการประเมินชิ้นงานเพื่อพัฒนาชิ้นงาน  ควรประเมินแบบมีสวนรวม โดยผูประเมิน  
ไดแก  ตนเอง  เพื่อน  ผูสอน  ผูปกครอง  บุคคลที่เกี่ยวของ 
   ใหผูเรียนคัดเลือกชิ้นงาน  ประเมินชิ้นงาน  ตามเงื่อนไขที่ผูสอนและผูเรียนรวมกัน
กําหนด  เชน ช้ินงานที่ยากที่สุด  ช้ินงานที่ชอบที่สุด  เปนตน โดยดําเนินการเปนระยะ อาจจะเปนเดือนละครั้ง
หรือบทเรียนละครั้งก็ได 
   ใหผูเรียนนําชิ้นงานที่คัดเลือกแลวจัดทําเปนแฟมที่สมบูรณ  ซ่ึงควรประกอบดวย  
หนาปก  คํานํา  สารบัญ  ช้ินงาน  แบบประเมินแฟมสะสมงาน  และอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
   ผูเรียนตองสะทอนความรูสึกและความคิดเห็นตอช้ินงานหรือแฟมสะสมงาน 

  สถานศึกษาควรจัดใหผู เ รียนแสดงแฟมสะสมงานและชิ้นงานเมื่อส้ินภาคเรียน/ 
ปการศึกษาตามความเหมาะสม    

๘. การวัดและประเมินดวยแบบทดสอบ เปนการประเมินตัวช้ีวัดดานการรับรูขอเท็จจริง 
(Knowledge)  ผูสอนควรเลือกใชแบบทดสอบใหตรงตามวัตถุประสงคของการวัดและประเมินนั้นๆ เชน  
แบบทดสอบเลือกตอบ  แบบทดสอบถูก-ผิด  แบบทดสอบจับคู  แบบทดสอบเติมคํา  แบบทดสอบความเรยีง 
เปนตน ทั้งนี้แบบทดสอบที่จะใชตองเปนแบบทดสอบที่มีคุณภาพ มีความเที่ยงตรง (Validity)  และ
เชื่อมั่นได (Reliability)  
 ๙. การประเมินดานความรูสึกนึกคิด (Attitude)  เปนการประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  
คุณลักษณะและเจตคติ  ที่ควรปลูกฝงในการจัดการเรียนรู  ซ่ึงการวัดและประเมินผลเปนลําดับขั้นจาก
ต่ําสุดไปสูงสุด ดังนี้ 



 ๙๘

    ขั้นรับรู  เปนการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกวารูจัก  เต็มใจ สนใจ 
    ขั้นตอบสนอง  เปนการประเมินพฤติกรรมที่แสดงวาเชื่อฟง ทําตาม อาสาทํา  พอใจที่จะทํา 
   ขั้นเห็นคุณคา  (คานิยม)  เปนการประเมินพฤติกรรมที่แสดงความเชื่อ ซ่ึงแสดงออกโดย
การกระทําหรือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ยกยองชมเชย สนับสนุน ชวยเหลือหรือทํากิจกรรมที่ตรงกับความ
เชื่อของตน ทําดวยความเชื่อมั่น ศรัทธา และปฏิเสธที่จะกระทําในสิ่งที่ขัดแยงกับความเชื่อของตน 
   ขั้นจัดระบบคุณคา  เปนการประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม  อภิปราย 
เปรียบเทียบ  จนเกิดอุดมการณในความคิดของตนเอง 
   ขั้นสรางคุณลักษณะ  เปนการประเมินพฤติกรรมที่มีแนวโนมวาจะประพฤติปฏิบัติ
เชนนั้นอยูเสมอในสถานการณเดียวกัน หรือเกิดเปนอุปนิสัย 
 การวัดและประเมินผลดานจิตพิสัย  ควรใชการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติเปนหลักและ
สังเกตอยางตอเนื่องโดยมีการบันทึกผลการสังเกต   ทั้งนี้อาจใชเครื่องมือการวัดและประเมินผล  เชน  
แบบประเมินคา  แบบตรวจสอบรายการ  แบบบันทึกพฤติกรรม  แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง เปนตน  
  นอกจากนี้อาจใชแบบวัดความรูและความรูสึก  เพื่อรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม  เชน  แบบวัด
ความรูโดยสรางสถานการณเชิงจริยธรรม แบบวัดเจตคติ  แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม  แบบวัดพฤติกรรม
เชิงจริยธรรม  เปนตน  

๑๐. การประเมินตามสภาพจริง  (Authentic assessment)  เปนการประเมินดวยวิธีการที่
หลากหลายดังที่กลาวมาแลวขางตน เพื่อใหไดผลการประเมินที่สะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียน   
จึงควรใชการประเมินการปฏิบัติ (Performance  assessment)  รวมกับการประเมินดวยวิธีการอื่น ภาระงาน
(Tasks) ควรสะทอนสภาพความเปนจริง หรือใกลเคียงกับชีวิตจริงมากกวาเปนการปฏิบัติกิจกรรม 
ทั่วๆ ไป  ดังนั้น การประเมินสภาพจริงจะตองออกแบบการจัดการเรียนรูและการประเมินผลไปดวยกัน และ
กําหนดเกณฑการประเมิน (Rubrics) ใหสอดคลองหรือใกลเคียงกับชีวิตจริง 
    ๑๑. การประเมินตนเองของผูเรียน (Student self - assessment) การประเมินตนเองนับเปนทั้ง
เครื่องมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู  เพราะทําใหผูเรียนไดคิดใครครวญวาไดเรียนรูอะไร  
เรียนรูอยางไร  และผลงานที่ทํานั้นดีแลวหรือยัง  การประเมินตนเองจึงใชเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยพัฒนา
ผูเรียนใหเปนผูที่สามารถเรียนรูดวยตนเอง  การใชการประเมินตนเองของผูเรียนใหประสบความสําเร็จ
ไดดีจะตองมีเปาหมายการเรียนรูที่ชัดเจน  มีเกณฑที่บงบอกความสําเร็จของชิ้นงาน/ภาระงาน และ
มาตรการการปรับปรุงแกไขตนเอง 
  เปาหมายการเรียนรูที่กําหนดชัดเจนและผูเรียนไดรับทราบหรือรวมกําหนดดวย  จะทําให
ผูเรียนทราบวาตนถูกคาดหวังใหรูอะไร ทําอะไร มีหลักฐานใดที่แสดงการเรียนรูตามความคาดหวังนั้น  
หลักฐานที่มีคุณภาพควรมีเกณฑเชนไรเพื่อเปนแนวทางใหผูเรียนพิจารณาประเมิน  ซ่ึงหากเกิดจากการ
ทํางานรวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอนดวยจะเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น  การที่ผูเรียน
ไดใชการประเมินตนเองบอยๆ โดยมีกรอบแนวทางการประเมินที่ชัดเจนนี้  จะชวยสงเสริมใหผูเรียน
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ประเมินไดคอนขางจริงและซื่อสัตย  คําวิจารณ คําแนะนําของผูเรียนมักจะจริงจังมากกวาของครู  การ
ประเมินตนเองจะเกิดประโยชนยิ่งขึ้น  หากผูเรียนทราบสิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขไดตั้งเปาหมายการ
ปรับปรุงแกไขของตน  แลวฝกฝน พัฒนาโดยการดูแล สนับสนุนจากผูสอนและความรวมมือของ
ครอบครัว 
  เครื่องมือที่ใชในการประเมินตนเองมีหลายรูปแบบ  เชน  การอภิปราย  การเขียนสะทอน
ผลงาน  การใชแบบสํารวจ  การพูดคุยกับผูสอน เปนตน 
   ๑๒. การประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment)  เปนเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่นาจะ
นํามาใชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเขาถึงคุณลักษณะของงานที่มีคุณภาพ  เพราะการที่ผูเรียนจะบอกไดวา
ช้ินงานนั้นเปนเชนไร  ผูเรียนตองมีความเขาใจอยางชัดเจนกอนวาเขากําลังตรวจสอบอะไรในงานของ
เพื่อน  ฉะนั้น ผูสอนตองอธิบายผลที่คาดหวังใหผูเรียนทราบกอนที่จะลงมือประเมิน 
  การที่จะสรางความมั่นใจวาผูเรียนเขาใจการประเมินรูปแบบนี้  ควรมีการฝกผูเรียนโดย
ผูสอนอาจหาตัวอยาง เชน งานเขียน ใหนักเรียนเปนกลุมตัดสินใจวาควรประเมินอะไร  และควรให
คําอธิบายเกณฑที่บงบอกความสําเร็จของภาระงานนั้น  จากนั้นใหผูเรียนประเมินภาระงานเขียนนั้นโดย
ใชเกณฑที่ชวยกันสรางขึ้น  หลังจากนั้นครูตรวจสอบการประเมินของผูเรียนและใหขอมูลยอนกลับแก
ผูเรียนที่ประเมินเกินจริง 
  การใชการประเมินโดยเพื่อนอยางมีประสิทธิภาพ  จําเปนตองสรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่
สนับสนุนใหเกิดการประเมินรูปแบบนี้  กลาวคือ ผูเรียนตองรูสึกผอนคลาย เชื่อใจกัน และไมอคติ  เพื่อ
การใหขอมูลยอนกลับจะไดซ่ือตรง เปนเชิงบวกที่ใหประโยชน  ผูสอนที่ใหผูเรียนทํางานกลุมตลอด 
ภาคเรียนแลวใชเทคนิคเพื่อนประเมินเพื่อนเปนประจํา  จะสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดความเขาใจซึ่งกัน
และกัน  อันจะนําไปสูการใหขอมูลยอนกลับที่เกงขึ้นได 
 

 หลักฐานการเรียนรูประเภทตางๆ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เนนการเรียนการสอนเพื่อให
ผูเรียนไดกระทํา  ลงมือปฏิบัติ  แสดงความสามารถมิใชเพียงการบอกความรูในเรื่องที่ไดเรียนมา การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเปนมากกวาการกําหนดความรูหรือเร่ืองที่จะตองเรียน ดังนั้น เมื่อ
การเรียนการสอนถูกกําหนดดวยกิจกรรม ผลงาน ภาระงานที่ใหผูเรียนทําเพื่อแสดงพัฒนาการการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดในแตละสาระการเรียนรู  หลักฐานการเรียนรู (Evidence of learning) จึงเปนสิ่งที่
แสดงใหเห็นผลการเรียนรูของผูเรียนที่เปนรูปธรรม วามีรองรอย/หลักฐานใดบางที่แสดงถึงผลการเรียนรู
ของผูเรียนที่สัมพันธโดยตรงกับมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด โดยท่ัวไปจําแนกหลักฐานการเรียนรูเปน ๒ ประเภท 
คือ 

 ๑. ผลผลิต  :  รายงานที่เปนรูปเลม  ส่ิงประดิษฐ  แบบจําลอง แผนภูมิ แฟมสะสมงาน  ผังมโนทัศน  
การเขียนอนุทิน  การเขียนความเรียง  คําตอบที่ผูเรียนสรางเอง โครงงาน ฯลฯ 



 ๑๐๐

 ๒. ผลการปฏิบัติ   :  การรายงานดวยวาจา  การสาธิต  การทดลอง  การปฏิบัติการภาคสนาม 
การอภิปราย  การจัดนิทรรศการ  การสังเกตพฤติกรรมผูเรียนของครู  รายงานการประเมินตนเองของ
ผูเรียน  ฯลฯ 
 

  เกณฑการประเมิน (Rubrics) และตัวอยางชิ้นงาน (Exemplars) 

 จะประเมินภาระงานที่มีความซับซอนอยางไรดี  รูไดอยางไรวาภาระงานนั้นดีเพียงพอแลว  เชน  
การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนที่จะตองดูทั้งความถูกตองของเนื้อหาสาระ  กระบวนการที่ใชในการ
ทํางาน  ความสามารถในการสื่อสาร  การใชภาษา  การออกเสียง  เปนตน  คําตอบก็คือใชเกณฑการ
ประเมิน  เพราะเกณฑการประเมินเปนแนวทางใหคะแนนที่ประกอบดวยเกณฑดานตางๆ เพื่อใช 
ประเมินคาผลการปฏิบัติของผูเรียนในภาระงาน/ช้ินงานที่มีความซับซอน/เกณฑเหลานี้คือส่ิงสําคัญที่
ผูเรียนควรรูและปฏิบัติได  นอกจากนี้ยังมีระดับคุณภาพแตละเกณฑและคําอธิบายคุณภาพทุกระดับ   
ดังตัวอยางตารางที่  ๔.๑  เปนรูปแบบการสรางเกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น  (Analytic rubrics)  
เปนรูปแบบกลางที่ผูสอนสามารถนําไปปรับใชไดกับวิชาตาง ๆ  
 

ตารางที่  ๔.๑  แสดงตัวอยางเกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น 

ระดับการประเมิน เกณฑ 
๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 

ชื่อเร่ือง นาสนใจ  ทันสมัย  
เหมาะสมกับ 
เนื้อเรื่อง 

นาสนใจแต             
ไมทันสมัย  
สอดคลองกับเนื้อหา 

ทั่วๆไปไมนาสนใจ
ไมสอดคลองกับ
เนื้อหา 

ไมเกี่ยวของกับ
สาระที่เรียน 

ไมมีขอมูลเพียงพอ
ตอการตัดสิน 

เนื้อหา ขอมูลถูกตอง  
สมบูรณ   
ตรงประเด็น 

ขอมูลถูกตอง  
ตรงประเด็น  แต
ขาดรายละเอียด 

มีขอมูลที่ผิดบาง  
และยังไมสมบูรณ 

ขอมูลสวนใหญ 
ไมถูกตองและ 
ขาดหาย 

ไมมีขอมูลเพียงพอ
ตอการตัดสิน 

การลําดับ
ใจความ 

ใจความชัดเจน
ลําดับเหตุการณ
สมเหตุสมผล 

ใจความสับสนบาง
แตยังสามารถ
เขาใจได  
ขาดความสมเหตุ  
สมผลไปบาง 

ใจความไมชัดเจน  
ขาดความสมเหตุ  
สมผล 

ไมตอเนื่อง    
ขาดความ
สมเหตุสมผล 

ไมมีขอมูลเพียงพอ
ตอการตัดสิน 

หลักเกณฑ 
ทางภาษา 

ประโยคสมบูรณ
ถูกตองตาม
หลักเกณฑ 
ทางภาษา   
สื่อความไดชัดเจน 

เขียนประโยคได
สมบูรณ แตยึด
หลักเกณฑทาง
ภาษา  สื่อความได 

เขียนประโยค
สมบูรณบาง   
ไมสมบูรณบาง  
ผิดหลักเกณฑทาง
ภาษาอยางมาก  
สื่อความไมชัด 

เขียนประโยค 
ผิดหลักเกณฑทาง
ภาษา  สื่อความ
ไมได 

ไมมีขอมูลเพียงพอ
ตอการตัดสิน 



 ๑๐๑

 นอกจากเกณฑการประเมินแบบแยกประเด็นแลว  ยังมีเกณฑการประเมินแบบภาพรวม  
(Holistic  rubric)  เชน  ตองการประเมินการเขียนเรียงความแตไมไดพิจารณาแยกแตละประเด็น  วาเขียน  
นําเรื่อง  สรุปเรื่อง  การผูกเรื่องแตละประเด็นเปนอยางไร  แตเปนการพิจารณาในภาพรวมและใหคะแนน
ภาพรวม  ดังตัวอยางในตารางที่  ๔.๒ 
 
ตารางที่  ๔.๒   แสดงตัวอยางเกณฑการประเมินแบบภาพรวมสําหรับประเมินการเขียนเรียงความ 

คะแนน เกณฑ 
๕ เขียนบทนําและบทสรุปไดดี ทําใหงานเขียนมีใจความสัมพันธกัน  หัวขอเร่ืองมีรายละเอยีด

สนับสนุนอยางชัดเจน  การผูกเรื่องเปนลําดับขั้นตอน  รูปประโยคถูกตอง  มีสะกดคําผิด
บางเล็กนอย  สํานวนภาษาสละสลวย 

๓ มีบทนํา บทสรุป เนื้อหาสอดคลองกับหัวขอเร่ือง รายละเอียดสนบัสนุนนอย เนื้อหา
บางสวนไมชัดเจน การผูกเรื่องเปนลําดับ รูปประโยคถูกตอง  มีสะกดคําผิดอยูบาง  สํานวน
ภาษาสละสลวยบางแหง 

๑ ไมมีบทนําและหรือบทสรุป  เนื้อหาออมคอม ไมตรงประเด็นนัก  มีรายละเอียดสนบัสนุน
นอย  และไมสมเหตุสมผล  เขียนสะกดคําผิดมาก 

 
 เกณฑการประเมินนอกจากจะใชเพื่อประเมินชิ้นงาน/ภาระงานแลว  ยังสามารถใชเปน
เครื่องมือในการสอนไดอยางดี  โดยใชผูเรียนไดรับทราบวาผูสอนคาดหวังอะไรบางจากชิ้นงานที่
มอบหมาย  หรือใหผูเรียนรวมในการสรางเกณฑก็จะทําใหเกิดการมีสวนรวมและรับผิดชอบ  ผูสอนที่ใช
เกณฑการประเมินเปนประจําจะพูดตรงกันวา  เกณฑการประเมินใหภาพที่ชัดเจนดีกวาคําสั่ง  และหากมี
ตัวอยางชิ้นงานประกอบใหผูเรียนไดชวยกันพิจารณา  อภิปรายโดยใชเกณฑที่รวมกันสรางขึ้น  ก็จะยิ่งทํา
ใหผูเรียนสามารถแยกแยะไดวาชิ้นงานที่ดีมีคุณภาพเปนอยางไร 

 ตัวอยางชิ้นงาน  (Exemplars)  คือ ผลงานของผูเรียน ซ่ึงผูสอนอาจเก็บรวบรวมจากงานที่ผูเรียน
ทําสงในแตละปการศึกษา เพื่อเปนแบบอยางใหเห็นวาลักษณะงานแบบใดที่ดีกวา ตัวอยางชิ้นงานควรมี
หลายๆ ระดับ เพื่อผูเรียนจะไดเห็นความแตกตาง 
 เกณฑการประเมินยังใชเปนเครื่องมือส่ือสารระหวางผูสอนกับผูเรียน  ผูสอนกับผูปกครอง  
และผูเรียนกับผูปกครอง  การมีภาพความคาดหวังที่ชัดเจนจะชวยใหผูสอนสามารถใหขอมูลยอนกลับที่
เปนประโยชนแกผูเรียน  และเปนประเด็นสําหรับพูดคุยเพื่อการพัฒนาการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 



 ๑๐๒

  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  :  ประเมินอยางไร 
 มักมีคําถามเสมอวาจะประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนอยางไร  กอนอื่นขอใหผูสอน
พิจารณาคําถาม  ๒  ขอนี้กอน 
 ๑. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน อันประกอบดวยความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถใน
การคิด  ความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช
เทคโนโลยีนั้น  เปนเปาหมายการเรียนรูที่มีความแตกตางจากตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรูหรือไม 
 ๒. การประเมินผลการเรียนรูที่ทานใชอยูในปจจุบันเนนการประเมินแบบใด  ใชเครื่องมือ
ประเภทใหผูเรียนเลือกตอบ หรือใชเครื่องมือประเภทใหผูเรียนสรางคําตอบเอง 
 จากการพิจารณาคําถามขอที่  ๑  จะเห็นวาสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  เปนตัวแทนตัวช้ีวัด/
มาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดในการพัฒนาผูเรียนนั่นเอง  ดังนั้นจึงอยูที่คําถามขอ ๒ การออกแบบ 
ภาระงานการประเมิน ตอบสนองใหเกิดการพัฒนาผูเรียนตามตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรูหรือไม  ผูเรียนได
เปนผูลงมือปฏิบัติและสรางความรูหรือไม  และในกระบวนการเรียนการสอนไดมีการใหขอมูลยอนกลับ
ที่จะนําใหผูเรียนไดพัฒนาครอบคลุมมิติตางๆ  ของสมรรถนะสําคัญของผูเรียนอยางเพียงพอหรือไม  
จําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงไดอีกเพื่อใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุผลตามตัวช้ีวัดและมาตรฐาน 
การเรียนรู 
 การประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนจึงควรใชวิธีการประเมินที่เนนการปฏิบัติและบูรณาการอยู
ในกระบวนการเรียนการสอนแลว  ไมเปนการแยกประเมินตางหากอีก 
 

 กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร 
           ส่ิงที่ ผูสอนตองทําการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ (๑) ผลการเรียนรูใน ๘ กลุมสาระ (๒) ผลการเรียนรูดานการอาน  
คิดวิเคราะหและเขียน (๓) ผลการเรียนรูดานคุณลักษณะอันพึงประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตรอยางนอย 
๘ ประการ และ (๔) ผลการเรียนรูที่เกิดจากกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
 ผลการเรียนรูตามหลักสูตร ๔  ประการดังกลาวขางตน มีที่มาจากองคประกอบ ๓ ดานคือ ดาน
พุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย โดยทั้ง ๓ ดานมีลักษณะสําคัญที่สามารถนํามาอธิบาย
โดยสังเขปดังนี้คือ 

 ๑.  ผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย 
 ผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย หมายถึง ขอมูล สารสนเทศ  หลักฐานตางๆ ที่แสดงถึง

ความสามารถดานสติปญญา ๖ ดาน คือ ความจํา ความเขาใจ การประยุกตใช การวิเคราะห การประเมนิคา
และการคิดสรางสรรค โดยพฤติกรรมที่สะทอนวาผูเรียนเกิดการเรียนรูดานพุทธิพิสัย ไดแก การบอกเลา 
อธิบาย หรือเขียนแสดงความคิดรวบยอดโดยการตอบคําถาม เขียนแผนภูมิ แผนภาพ นําเสนอแนวคิด
ขั้นตอนในการแกปญหา การจัดการ การออกแบบประดิษฐหรือสรางสรรคช้ินงาน เปนตน 



 ๑๐๓

๒. ผลการเรียนรูดานจิตพิสัย 
 ผลการเรียนรูดานจิตพิสัย หมายถึง ขอมูล สารสนเทศที่สะทอนความสามารถดานการเรียนรู

ในการจัดการอารมณ ความรูสึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและเจตคติ โดยพฤติกรรมที่สะทอนวาผูเรียน
สามารถเกิดการเรียนรูดานจิตพิสัย คือ ผูเรียนมีการแสดงอารมณ ความรูสึกในสถานการณตางๆ อยาง
เหมาะสมตามบรรทัดฐานของสังคม มีความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและมีคานิยมพื้นฐานที่
ไดรับการปลูกฝงโดยแสดงพฤติกรรมที่สะทอนใหเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางนอย ๘ ประการ
ตามหลักสูตร 

๓. ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย  
 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย หมายถึง ขอมูล สารสนเทศที่แสดงถึงทักษะการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกาย ที่เกิดจากการประสานงานของสมองและ
กลามเนื้อ ที่ใชงานอยางคลองแคลวประสานสัมพันธกัน 

ผลการเรียนรูทั้ง ๓ ดานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนประสบการณตางๆ ในชีวิตจริงที่ผูเรียนไดรับการพัฒนา 
เปนผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นพรอมกับการเจริญเติบโตในแตละชวงวัยของผูเรียน ซ่ึงเปนพัฒนาการที่ครูตอง
แสวงหาหรือคิดคนเทคนิค วิธีการและเครื่องมือตางๆ เพื่อใชวัดและประเมินผลโดยคํานึงถึงความ
สอดคลองและเหมาะสม เพื่อใหไดผลการวัดและประเมินที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการพัฒนา
ผูเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูไดอยางแทจริง การประเมินผลการเรียนรูที่กําหนด
ในหลักสูตร ซ่ึงเปนภารกิจของผูสอน  มีขั้นตอนการปฏิบัติ  ดังแผนภาพที่ ๔.๑  
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ผาน

สอบแกตัวดําเนินการ    
ตามระเบียบ
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การจัดการเรียนรู 
 

    
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผาน 

ไมผาน 

ไมผาน 

ศึกษา/วิเคราะห มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

จากหลักสูตรสถานศึกษา 

จัดทําโครงสรางรายวิชา 
และแผนการประเมิน 

ชี้แจงรายละเอียดของแผนการประเมินแกผูเรียน 

ประเมินวิเคราะหผูเรียน 

ประเมินความกาวหนาระหวางเรียน 

ประเมินความสําเร็จหลังเรียน 

ตัดสินผลการเรียน 

สงผลการเรียนให
‐ ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา 
‐ คณะอนุกรรมการกลุมสาระ 
‐ ฝายทะเบียนวัดผล 

- เลือกวิธีการประเมิน 

- สราง/จัดหาเครื่องมือ/
เกณฑการประเมิน 

สอนซอมเสริม 

ประเมินผลปลายป/ 
ปลายภาค

เรียนซ้ํารายวิชาตาม
ระเบียบสถานศึกษา 

สอนซอมเสริม 

หนวยที่ ๑ 

หนวยที่ ๒ 

หนวยที่ … 

อนุมัติผลการเรียน 

รายงานผลการเรียนตอผูเก่ียวของ 

แผนภาพที่ ๔.๑   กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุม 

การอาน    คิดวิเคราะห 
และเขียน 

การประเมินคุณลกัษณะ 
อันพึงประสงค

การประเมินกิจกรรม 
พัฒนาผูเรียน
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 จากแผนภาพกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่ผูสอนควรปฏิบัติมีดังนี้ 
๑. ศึกษา วิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวัดจากหลักสูตรสถานศึกษา  สัดสวนคะแนนระหวาง

เรียนกับคะแนนปลายป/ปลายภาค เกณฑตางๆ ที่สถานศึกษากําหนด ตลอดจนตองคํานึงถึงคุณลักษณะ
อันพึงประสงค การอาน คิดวิเคราะหและเขียน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  รวมทั้งสมรรถนะตางๆ ที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน เพื่อนําไปบูรณาการ สอดแทรกในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
คํานึงถึงธรรมชาติรายวิชา รวมถึงจุดเนนของสถานศึกษา 
 ๒. จัดทําโครงสรางรายวิชาและแผนการประเมิน 
 ๒.๑  วิเคราะหตัวช้ีวัดในแตละมาตรฐานการเรียนรูแลวจัดกลุมตัวช้ีวัด    เนื่องจาก                   
การวิเคราะหตัวช้ีวัดจะชวยผูสอนในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู  เพื่อพัฒนาผูเรียนและประเมินให
ครอบคลุมทุกดานที่ตัวช้ีวัดกําหนด  หากเปนรายวิชาเพิ่มเติมใหวิเคราะหผลการเรียนรูตามที่สถานศึกษา
กําหนด    
 ๒.๒  กําหนดหนวยการเรียนรูโดยเลือกมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดที่สอดคลองสัมพันธกันหรือ
ประเด็นปญหาที่อยูในความสนใจของผูเรียน ซ่ึงอาจจัดเปนหนวยเฉพาะวิชา (Subject unit) หรือหนวย 
บูรณาการ (Integrated unit)  แตละหนวยการเรียนรูอาจนําการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค  มาพัฒนาในหนวยการเรียนรูดวยก็ได  ในขณะเดียวกันผูสอนควรวางแผนการประเมินที่
สอดคลองกับหนวยการเรียนรูดวย  กรณีที่ตัวช้ีวัดใดปรากฏอยูหลายหนวยการเรียนรู   ควรพัฒนาตัวช้ีวัด
นั้นในทุกหนวยการเรียนรู  ดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  กอนบันทึกสรุปผล เพื่อสามารถ
ประเมินผูเรียนไดอยางครอบคลุม   
 ๒.๓ กําหนดสัดสวนเวลาเรียนในแตละหนวยการเรียนรู  ตามโครงสรางรายวิชา           
โดยคํานึงถึงความสําคัญของมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู และสาระการเรียนรู  ใน
หนวยการเรียนรู 
 ๒.๔   กําหนดภาระงานหรือช้ินงานหรือกิจกรรมที่เปนหลักฐานแสดงออกซึ่งความรู
ความสามารถที่สะทอนตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู  การกําหนดภาระงาน หรือช้ินงาน อาจมีลักษณะดังนี้ 
                             ๒.๔.๑ บูรณาการหลายสาระการเรียนรูและครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู 
หรือหลายตัวช้ีวัด           
 ๒.๔.๒ สาระการเรียนรูเดียวแตครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู  หรือหลาย
ตัวช้ีวัด    
 ๒.๕  กําหนดเกณฑสําหรับประเมินภาระงาน/ช้ินงาน/กิจกรรม  โดยใชเกณฑการประเมิน
(Rubrics) หรือกําหนดเปนรอยละ หรือตามที่สถานศึกษากําหนด   
 ๒.๖  สําหรับตัวช้ีวัดที่ ยั งไมได รับการประเมินโดยภาระงาน   ให เ ลือกวิ ธีการวัด                           
และประเมินผลดวยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม 
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 ๓.  ช้ีแจงรายละเอียดของการวัดและประเมินผลใหผู เรียนเขาใจถึงวัตถุประสงค วิธีการ 
เครื่องมือ  ภาระงาน  เกณฑ  คะแนน ตามแผนการประเมินที่กําหนดไว   
 ๔. การจัดการเรียนรูของแตละหนวยการเรียนรู  ควรวัดและประเมินผลการเรียนรูเปน  ๓  
ระยะ  ไดแก ประเมินวิเคราะหผูเรียนกอนการเรียนการสอน  ประเมินความกาวหนาระหวางเรียน  และ
การประเมินความสําเร็จหลังเรียน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๔.๑    ประเมินวิเคราะหผูเรียน   
 การประเมินวิเคราะหผูเรียน  เปนหนาที่ของครูผูสอนในแตละรายวิชา  ทุกกลุมสาระ                  
การเรียนรู   เพื่อตรวจสอบความรู  ทักษะและความพรอมดานตางๆ  ของผูเรียนโดยใชวิธีการที่เหมาะสม  
แลวนําผลการประเมินมาปรับปรุง  ซอมเสริม  หรือเตรียมผูเรียนทุกคน  ใหมีความพรอมและมีความรู
พื้นฐาน   ซ่ึงจะชวยใหการจัดกระบวนการเรียนรูของผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนไดเปนอยางดี   
แตจะไมนําผลการประเมินนี้ไปใชในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
     ๔.๑.๑   วิเคราะหความรูและทักษะที่เปนพื้นฐานของเรื่องที่จะเรียนรู 
 ๔.๑.๒ เลือกวิธีการและเครื่องมือสําหรับประเมินความรูและทักษะพื้นฐาน                   
อยางเหมาะสม  เชน การใชแบบทดสอบ  การซักถามผูเรียน การสอบถามผูสอน การพิจารณาผลการเรียน
เดิมหรือพิจารณาแฟมสะสมงาน (Portfolio) ที่ผานมา  เปนตน 
 ๔.๑.๓  ดําเนินการประเมินความรูและทักษะพื้นฐานของผูเรียน 
     ๔.๑.๔  นําผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมที่จะเรียน เชน จัดการ
เรียนรูพื้นฐานสําหรับผูที่ตองการความชวยเหลือ และเตรียมแผนจัดการเรียนรูเพื่อสนับสนุนผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ  เปนตน 
 ๔.๒ การประเมินความกาวหนาระหวางเรียน   
 การประเมินความกาวหนาระหวางเรียน  เปนการประเมินที่มุงตรวจสอบพัฒนาการ
ของผูเรียนในการบรรลุมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  ผลการเรียนรู  ตามหนวยการเรียนรูที่ผูสอนไดวางแผนไว   
เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศไปพัฒนา  ปรับปรุง  แกไขขอบกพรอง  และสงเสริมผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถและเกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ   นอกจากนี้ยังใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรูของผูสอน   การประเมินความกาวหนาระหวางเรียนที่ดําเนินการอยางถูก 
หลักวิชาและตอเนื่องจะใหผลการประเมินที่สะทอนความกาวหนาในการเรียนรูและศักยภาพของผูเรียน
อยางถูกตอง  นาเชื่อถือ  โดยผูสอนเลือกวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับภาระงานหรือกิจกรรม
ที่กําหนดใหผูเรียนปฏิบัติวิธีการประเมินที่เหมาะสม  สําหรับการประเมินความกาวหนาระหวางเรียน  
ไดแก  การประเมินจากสิ่งที่ผูเรียนไดแสดงใหเห็นวามีการพัฒนาดานความรูความสามารถ ทักษะ 
ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เปนผลจากการเรียนรู  ซ่ึงผูสอนสามารถเลือกใชวิธีการวัดและ
ประเมินผลไดหลากหลาย ดังนี้ 
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            ๔.๒.๑  เลือกวิธีและเครื่องมือการประเมินใหสอดคลองกับตัวช้ีวัด หรือผลการ
เรียนรู เชน การประเมินดวยการสังเกต  การซักถาม  การตรวจแบบฝกหัด   การประเมินตามสภาพจริง  
การประเมินการปฏิบัติ  เปนตน    

๔.๒.๒ สรางเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนใหสอดคลองกับวิธีการประเมิน 
ที่กําหนด 
    ๔.๒.๓ ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ๔.๒.๔ นําผลไปพัฒนาผูเรียน 
 ๔.๓   การประเมินความสําเร็จหลังเรียน   
 การประเมินความสําเร็จหลังเรียน  เปนการประเมินเพื่อมุงตรวจสอบความสําเร็จของ
ผูเรียน ใน ๒  ลักษณะ คือ 

  ๔.๓.๑  การประเมินเมื่อจบหนวยการเรียนรู  เปนการประเมินผูเรียนในหนวย                
การเรียนรูที่ไดเรียนจบแลว  เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียนตามตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู   
พัฒนาการของผูเรียนเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินวิเคราะหผูเรียน ทําใหสามารถประเมิน
ศักยภาพในการเรียนรูของผูเรียน  และประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูของผูสอน  ขอมูลที่ไดจากการ
ประเมินความสําเร็จภายหลังการเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุง แกไข วิธีการเรียนของ
ผูเรียน  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของผูสอน  หรือซอมเสริมผูเรียนใหบรรลุตัวช้ีวัดหรือ 
ผลการเรียนรู 

  การประเมินความสําเร็จหลังเรียนนี้  จะสอดคลองกับการประเมินวิเคราะห
ผูเรียนกอนการเรียนการสอน หากใชวิธีการและเครื่องมือประเมินชุดเดียวกันหรือคูขนานกัน  เพื่อดูพัฒนาการ
ของผูเรียนไดชัดเจน          

  ๔.๓.๒  การประเมินปลายป/ปลายภาค  เปนการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียนในการเรียนรูตามตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู  และใชเปนขอมูลสําหรับปรับปรุงแกไข  ซอมเสริม
ผูเรียนที่ไมผานการประเมินตัวช้ีวัด  การประเมินปลายป/ปลายภาคสามารถใชวิธีการและเครื่องมือ
ประเมินไดอยางหลากหลายและเลือกใชใหสอดคลองกับตัวช้ีวัด  อาจใชแบบทดสอบชนิดตางๆ  หรือ
ประเมินโดยใชภาระงานหรือกิจกรรม  โดยมีขั้นตอนหรือวิธีการดังนี้ 
 ๑)  เลือกวิธีการและเครื่องมือที่จะใชในการวัดและประเมินผล 
 ๒) สรางเครื่องมือประเมิน 
 ๓) ดําเนินการประเมิน 

    ๔) นําผลการประเมินไปใชตัดสินผลการเรียน  สงผลการเรียนซอมเสริม  
แกไขผลการเรียน  

 



 ๑๐๘

สําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซึ่งเปนกิจกรรมที่สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกระดับชั้น นั้น 
ผูสอนที่รับผิดชอบตองดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบและวิธีการตามบริบท
ที่เหมาะสมของสถานศึกษานั้น ๆ ผูเรียนตองผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามที่
สถานศึกษากําหนด   จึงจะผานเกณฑการจบแตละระดับการศึกษา  มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
 ๑. ศึกษากิจกรรมและเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามที่คณะกรรมการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษากําหนด 
 ๒. ออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามลักษณะของกิจกรรมนั้น   
 ๓. ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และพัฒนาตามรูปแบบ วิธีการที่กําหนด 
 ๔. เลือกวิ ธีการ  เครื่องมือใหสอดคลองกับกิจกรรมการประเมินให เหมาะกับลักษณะ                       
ของกิจกรรม  
 ๕. สรางเครื่องมือและกําหนดวิธีการประเมิน   
 ๖. ดําเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โดยคํานึงถึงตอไปนี้ 
 ๖.๑  เวลาในการเขารวมกิจกรรมของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 ๖.๒  ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 ๗. สรุปผลประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
 ๘. สงผลการประเมิน 

 



 

 
 
 
 
 

๕. เอกสารหลักฐานการศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๐

เอกสารหลกัฐานการศกึษา 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๒๕๕๑ 

 
 เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเปนเอกสารสําคัญท่ีสถานศึกษาตองจัดทําขึ้นเพื่อใชในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 - บันทึกขอมูลในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน  ไดแก 
 แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา 
 - ติดตอส่ือสาร  รายงานขอมูล  และผลการเรียนของผูเรียน  ไดแก  แบบรายงานประจําตัว
นักเรียน  ระเบียนสะสม 
 - จัดทําและออกหลักฐานแสดงวุฒิและหรือรับรองผลการเรียนของผูเรียน  ไดแก  ระเบียน
แสดงผลการเรียน  ประกาศนียบัตร  แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  กําหนดเอกสารหลักฐาน
การศึกษาที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการเปน -๒  ประเภทไดแก 
 - เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 - เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด 
 เอกสารแตละประเภทมีวัตถุประสงคและรายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้ 
 

 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
 ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)    
 เปนเอกสารสําหรับบันทึกขอมูลผลการเรียนของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดแก ผลการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรู  ผลการประเมินการอาน   
คิดวิเคราะหและเขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน  สถานศึกษาจะตองจัดทําและออกเอกสารนี้ใหผูเรียนเปนรายบุคคล  เมื่อผูเรียนจบการศึกษาแตละ
ระดับ หรือเมื่อผูเรียนออกจากสถานศึกษา  เพื่อใชแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และใชเปนหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเขาศึกษาตอ  สมัครงาน
หรือขอรับสิทธิประโยชนอ่ืนใดที่พึงมีพึงไดตามวุฒิการศึกษานั้น  
 ๒. ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)    
 เปนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาที่มอบใหแกผูจบการศึกษาภาคบังคับและผูสําเร็จการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อประกาศและรับรองวุฒิ
การศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาตามวุฒิแหงประกาศนียบัตรนั้น ประกาศนียบัตรสามารถนําไปใช
ประโยชนดังนี้ 



 ๑๑๑

 -  ใชเปนหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  เพื่อสมัครเขาศึกษาตอ  สมัครงานหรือขอรับสิทธิ
ประโยชนอ่ืนใดที่พึงมีพึงไดตามวุฒิการศึกษาแหงประกาศนียบัตรนั้น     
 -  ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผูเรียน    
 ๓.  แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)   
 เปนเอกสารสําหรับอนุมัติการจบหลักสูตรของผูเรียนในแตละรุนการศึกษา โดยบันทึกรายชื่อ
และขอมูลทางการศึกษาของผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  (ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖)  ผูจบการศึกษา 
ภาคบังคับ  (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓) และผูจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖) แบบรายงาน
ผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  จัดทําเพื่อ 
 - ผูบริหารสถานศึกษา  อนุมัติการจบการศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาภาคบังคับ และ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของผูเรียน 
 -  แสดงรายชื่อผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาภาคบังคับและการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่ไดรับการรับรองวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 - เปนหลักฐานในการตรวจสอบ  และรับรองวุฒิหรือผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษานั้นๆ 
 

 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด 
 ในการจัดการศึกษาสถานศึกษาจําเปนตองมีขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอมูลดานความกาวหนาในการเรียนรู สถานศึกษาจึงตองมีเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อบันทึกผลการประเมิน
และขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับผูเรียน เอกสารเหลานี้  ไดแก  แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา แบบ
รายงานประจําตัวนักเรียน  ระเบียนสะสม  ใบรับรองผลการเรียน  และเอกสารอื่นๆ  ตามที่สถานศึกษา
เห็นสมควร 
 ๑. แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา 
 เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น  เพื่อใหผูสอนใชบันทึกขอมูลการวัดและประเมินผล 
การเรียนตามแผนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน  และใชเปนขอมูลในการพิจารณา
ตัดสินผลการเรียนแตละรายวิชา เอกสารนี้ควรจัดทําเพื่อบันทึกขอมูลของผูเรียนเปนรายหอง 
 เอกสารบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา  นําไปใชประโยชนดังนี้ 
 -  ใชเปนเอกสารเพื่อการดําเนินงานของผูสอนแตละคนในการวัดและประเมินผลการเรียน
ของผูเรียนแตละรายวิชา  รายหอง    
 -  ใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ  รายงาน  และรับรองขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและ
กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียน 
 -  เปนเอกสารที่ผูบริหารสถานศึกษาใชในการอนุมัติผลการเรียนประจําภาคเรียน / ปการศึกษา 

 



 ๑๑๒

 ๒. แบบรายงานประจําตัวนักเรียน 
 เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกขอมูลการประเมินผลการเรียนรู  และ
พัฒนาการดานตาง ๆ  ของผูเรียนแตละคนตามเกณฑการตัดสินการผานระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งขอมูลดานอื่น ๆ  ของผูเรียนทั้งที่บานและโรงเรียน  เปนเอกสารรายบุคคล  
สําหรับสื่อสารใหผูปกครองของผูเรียนแตละคนไดรับทราบผลการเรียนและพัฒนาการดานตาง ๆ  ของ
ผูเรียนและรวมมือในการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง     
 ๓. ใบรับรองผลการเรียน 
 เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อรับรองสถานภาพความเปนผูเรียนในสถานศึกษาที่
กําลังศึกษาอยูหรือรับรองผลการเรียนหรือวุฒิของผูเรียนเปนการชั่วคราวตามที่ผูเรียนรองขอ  ทั้งกรณีที่
ผูเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนหรือเมื่อจบการศึกษาไปแลวแตกําลังรอรับหลักฐานการศึกษาระเบียน
แสดงผลการเรียน เปนตน 
 ใบรับรองผลการเรียนมีอายุการใชงานชั่วคราว โดยปกติประมาณ ๓๐ วัน ซ่ึงผูเรียนสามารถ
นําไปใชเปนหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูเรียนในการสมัครเขาศึกษาตอ  สมัครเขาทํางาน  หรือเมื่อมี
กรณีอ่ืนใดที่ผูเรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู  หรือสถานภาพการเปนผูเรียนของตน  
 ๔. ระเบียนสะสม 
 เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผูเรียนในดาน
ตาง ๆ  เปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง  ตลอดชวงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ๑๒  ป  ระเบียนสะสมใหขอมูลที่เปนประโยชนในการแนะแนวทางการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพของผูเรียน การพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ  การปรับตัวของผูเรียน และผลการเรียน 
ตลอดจนรายงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนระหวางสถานศึกษากับบาน และใชเปนหลักฐาน
ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเรียนตามความเหมาะสม 
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แนวปฏิบติัในการจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน 
 (ปพ.๑) 



 ๑๑๔

 แนวปฏิบัติในการจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  
 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เปนหลักฐานแสดงผลการเรียนของผูเรียนที่เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแตละ
ระดับชั้น  โรงเรียนตองออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหผูเรียน
ทุกคนที่จบการศึกษาแตละระดับหรือเมื่อออกจากสถานศึกษา  โดยใชแบบพิมพที่กระทรวงศึกษาธิการ
จัดพิมพเทานั้น 

 รูปแบบของระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)   
 ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  จําแนกเปน ๓ แบบ คือ 
 ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 
(ปพ.๑ : ป) 
 ๑.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน (ปพ.๑ : บ) 
 ๑.๓ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ปพ.๑ : พ) 
 ๒. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  ทุกระดับมี ๒ ลักษณะ คือ 
 ๒.๑  แบบพิมพปกติ  มีลักษณะเปนแบบพิมพสมบูรณครบถวน สําหรับใชกรอกขอมูลดวย
การเขียนหรือพิมพดีด 
 ๒.๒ แบบพิมพสําหรับพิมพดวยคอมพิวเตอร  มีลักษณะเปนกระดาษวาง มีขอมูลเฉพาะชื่อ
เอกสารแตละระดับ และหมายเลขควบคุมเอกสารเทานั้น 

การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  ใหผูเรียน  ใหจัดทําดังนี้ 
 ๑.  ใหจัดทําเอกสารคูฉบับของเอกสารตนฉบับขึ้น  ๒  ฉบับ  โดยใชวิธีการถายสําเนาจาก
ตนฉบับ  หรือนําแบบพิมพเอกสารที่ใชจัดทําตนฉบับมาคัดลอกขอมูลจากตนฉบับก็ได  (กรณีนี้ใหนําเลข
ชุดที่...........เลขที่............ ของเอกสารตนฉบับไปกรอกที่ชองหมายเหตุของเอกสารที่ลอกใหมทั้ง ๒ ฉบับ 
โดยกรอกวา  เอกสารฉบับนี้เปนเอกสารคูฉบับของเอกสารตนฉบับชุดที่...........เลขที่...............) 
 ๒. ติดรูปถายของผูเรียนขนาด  ๓ x ๔   ซม.  ในชองติดรูปถาย  ใหนายทะเบียนและผูบริหาร
สถานศึกษาลงนามในเอกสารที่จัดทําขึ้นใหมทั้ง  ๒  ฉบับ  พรอมกับกรอกวันที่  เดือน  พ.ศ.  ที่ลงนามใน
เอกสาร  แลวประทับตราโรงเรียน  (สีแดงชาด)  ที่รูปถายของผูเรียนและที่ลายเซ็นของผูบริหารสถานศึกษา  
โรงเรียนมอบเอกสารที่จัดทําขึ้นใหผูเรียน ๑ ฉบับ และเก็บรักษาไวเปนสําเนารวมกับตนฉบับที่โรงเรียน 
๑ ฉบับ 
 ๓. ผูเรียนที่ไดรับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  ไปแลว  เมื่อมีความจําเปนตองขอ
ฉบับใหม  ใหยื่นคําขอรองขอเอกสารฉบับใหมพรอมดวยเหตุผลในการขอเอกสารเปนลายลักษณอักษร  



 ๑๑๕

ใหโรงเรียนดําเนินการออกเอกสารใหมจากตนฉบับเดิมที่จัดทําไวตามวิธีขางตน  และใหนายทะเบียนและ
ผูบริหารสถานศึกษาที่ดํารงตําแหนงขณะที่ผูเรียนยื่นคํารองขอเอกสาร  เปนผูลงนามในเอกสารที่จัดทําใหม
ทั้ง  ๒  ฉบับ   
 ๔. วิธีการออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนของระดับชั้นประถมศึกษามีแนวปฏิบัติในการ
ออกเอกสารเชนเดียวกับระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกประการ  และสถานศึกษาตองทําบัญชีจายแบบระเบียน
แสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ในทุกกรณี และบันทึกในสมุดจดหมาย
เหตุรายวันของสถานศึกษาทุกครั้งที่มีการออกเอกสาร 

 การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีสูญหายหรือเสียหาย 
 เนื่องจากระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  เปนเอกสารหลักฐานสําคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ
จะตองดําเนินการควบคุม  ดังนั้น  ถาระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  เกิดการสูญหายหรือเสียหาย  
จะตองดําเนินการสอบสวนและประกาศยกเลิกแบบพิมพที่สูญหายหรือเสียหาย  พรอมทั้งแจงให
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ   

กรณีท่ีแบบพิมพเกิดการสูญหายทั้งเมื่อขณะทําการขนสง และเก็บรักษาอยูท่ีโรงเรียน 
 ใหผูทําใหเกิดการสูญหาย  ไดแก โรงเรียน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานที่จัดสง  
ดําเนินการดังตอไปนี้ 
 ๑. ผูทําใหเกิดการสูญหายแจงความเอกสารสูญหายตอเจาหนาที่ตํารวจเพื่อลงบันทึกรายงาน
ประจําวันรับแจงเอกสารหาย  แลวเก็บใบแจงความไวเปนหลักฐาน 
 ๒. ทํารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ  ปพ.๑  ฉบับที่สูญหาย  (พรอมแนบสําเนาเอกสารลงบันทึก
รายงานประจําวันดวย)  ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดโดยดวน 
 ๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง  แลวทํารายงานเพื่อขอยกเลิก
แบบพิมพพรอมแนบรางประกาศยกเลิกแบบพิมพ  โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสวนกลางตอง
รายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสวนภูมิภาค  
รายงานผูวาราชการจังหวัด 
 ๔. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือผูวาราชการจังหวัด  เมื่อไดรับรายงาน
แลวใหทําการสอบสวนโรงเรียนใหไดความจริงอีกครั้งหนึ่งกอนลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพ  เมื่อ
มีการลงนามเรียบรอยแลว  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และโรงเรียนดําเนินการแจงประกาศยกเลิก  
ถึงกระทรวงทุกกระทรวง  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  
เพื่อแจงหนวยงานในสังกัดไมใหรับพิจารณาเอกสาร ปพ.๑  ที่ถูกยกเลิกตอไป 

  
 
 



 ๑๑๖

 กรณีท่ีแบบพิมพเกิดการเสียหายเนื่องจากเขียนผิดพลาด  สกปรก  หรือเกิดการชํารุดเสียหาย
ดวยเหตุอ่ืนใดจนไมอาจใชการได 
 ใหโรงเรียนที่ทําใหเกิดการเสียหาย  ดําเนินการดังนี้ 
 ๑. โรงเรียนทํารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ ปพ.๑  โดยระบุสาเหตุ เลขที่  และจํานวนแบบพิมพ
ที่เสียหาย  เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด 
 ๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบสวน  (กรณีแบบพิมพมี
ความเสียหายเพียงเล็กนอย  สามารถทําเครื่องหมายขีดฆาและเขียนขอมูลที่ถูกตอง  โดยลงลายมือช่ือ 
นายทะเบียนกํากับไดอาจไมตองประกาศยกเลิก  ทั้งนี้  ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
สอบสวน)  หากคณะกรรมการเห็นควรประกาศยกเลิกแบบพิมพ 
 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทํารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ  ปพ.๑  ฉบับที่เสียหาย  
สวนกลางรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สวนภูมิภาครายงานผูวาราชการจังหวัด
พรอมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพเพื่อใหลงนาม  ทั้งนี้ผูมีอํานาจลงนามสามารถแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนไปตรวจสอบอีกครั้งเปนรายกรณีได 
 ๓. เมื่อผูมีอํานาจลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพเรียบรอยแลว  ใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/โรงเรียน  ดําเนินการแจงประกาศยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง  ผูวาราชการจังหวัดทุก
จังหวัด และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  เพื่อแจงหนวยงานในสังกัดไมใหรับพิจารณาระเบียน
แสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  ที่ถูกยกเลิกตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 ๑๑๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ระดับประถมศึกษา  (ปพ.๑ : ป) 

และคําอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน 
 

 
 









 ๑๒๑

คําอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน  ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป) 
 การกรอกขอมูลในระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา ใหกรอกขอมูลตาง ๆ ดวย
วิธีการเขียนหรือพิมพดวยพิมพดีดหรือคอมพิวเตอรอยางใดอยางหนึ่ง  เมื่อเลือกใชวิธีการใดแลวใหใช
วิธีการนั้นตลอดทั้งแผน  โดยใหกรอกหมึกสีดําหรือสีน้ําเงินเทานั้น  ตัวเลขที่กรอกใชตัวเลขฮินดูอารบิก
เทานั้น  หามลบ  หรือขูดขอมูลที่กรอกไปแลว  กรณีเขียนผิดหรือตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล  ใหขีดฆา
ขอความที่เขียนผิดหรือขอความที่ตองการเปลี่ยนแปลง  แลวเขียนขอความที่ถูกตองหรือขอความที่
ตองการไวขางบนและใหนายทะเบียนลงนามกํากับไว  วิธีการกรอกขอมูลมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑.   ขอมูลโรงเรียนและผูเรียน 
โรงเรียน  ใหกรอกชื่อเต็มของโรงเรียนอยางชัดเจน 
สังกัด  ใหกรอกชื่อหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนระดับกรมหรือหนวยงานจัดการศึกษา

ตามการปกครองรูปแบบพิเศษ  เชน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสํานักการศึกษา
เมืองพัทยา เปนตน 

 ตําบล/แขวง, เขต/อําเภอ, จังหวัด  ใหกรอกชื่อเต็มของสถานที่อันเปนที่ตั้งของโรงเรียนอยาง
ชัดเจน 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ใหโรงเรียนทุกสังกัดกรอกชื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
โรงเรียนตั้งอยู 

 วันเขาเรียน  ใหกรอกเลขวันที่  ช่ือเดือน  และเลข  พ.ศ.  ที่โรงเรียนรับผูเรียนเขาเรียนตาม
วันรับเขาในทะเบียนนักเรียน เชน ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 โรงเรียนเดิม  ใหกรอกชื่อโรงเรียน/สถานศึกษาเดิมของผูเรียน  ตามที่ระบุในหลักฐาน
การศึกษาของผูเรียนที่นํามาใชสมัครเขาเรียน 
  กรณีท่ี  ๑  กรณีผูเรียนเขาโรงเรียนโดยไมเคยเรียนในสถานศึกษาใดมากอน  ไมตอง
กรอกชื่อโรงเรียนเดิม  ใหขีดดวยเครื่องหมาย  “ –  ”   
  กรณีท่ี  ๒  กรณีผูเรียนเคยศึกษาอยูในโรงเรียนอื่น ๆ มากอนใหกรอกชื่อโรงเรียนลําดับ
สุดทายที่ผูเรียนลาออก  ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  ที่นํามาแสดง 
  กรณีท่ี  ๓  ผูเรียนศึกษาจากตางรูปแบบ  ถาศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ  ใหกรอก
ช่ือสถานศึกษานอกระบบที่เรียน  และถาผูเรียนศึกษาตามอัธยาศัย  ใหกรอก  “ศึกษาตามอัธยาศัย” 

 จังหวัด  ใหกรอกชื่อจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียนเดิม  กรณีศึกษานอกระบบและอัธยาศัย  ให
กรอกชื่อจังหวัดที่ผูเรียนไดรับการเทียบระดับตามที่ปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา  สวน
นักเรียนที่ศึกษาตามอัธยาศัย แตยังไมไดรับเอกสารการเทียบระดับการศึกษาใด ๆ ใหกรอกชื่อจังหวัดที่
ผูเรียนไดลงทะเบียนเปนผูศึกษาตามอัธยาศัย 



 ๑๒๒

 ชั้นเรียนสุดทาย  ใหกรอกระดับชั้นเรียนที่ผูเรียนกําลังเรียนหรือจบการเรียนจากโรงเรยีนเดมิ
ตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผูเรียนนํามาแสดงเมื่อสมัครเขาเรียน  ดังนี้ (จะกรอกระดับชั้นหรือ
กรอกปอยางใดอยางหนึ่ง) 
 กรณีท่ี  ๑  โรงเรียนเดิมออกเอกสาร  เมื่อผูเรียนจบระดับการศึกษา  ใหกรอกระดับชั้น
สุดทายของระดับการศึกษานั้น 
 กรณีท่ี  ๒  โรงเรียนเดิมออกเอกสารเมื่อผูเรียนเรียนจบปการศึกษา  (ไมจบระดับ
การศึกษา)  ใหกรอกชั้นปที่ผูเรียนเรียนจบปการศึกษา 
 กรณีท่ี  ๓  โรงเรียนเดิมออกเอกสารใหผูเรียนที่ออกจากโรงเรียนระหวางปการศึกษา   
ใหกรอก  “กําลังเรียนชั้น...............”  (ระบุระดับชั้นปที่กําลังเรียนอยู  ขณะที่ลาออก) 
  กรณีท่ี  ๔  ผูเรียนที่ไมมีโรงเรียนเดิม  ใหกรอก  “ –  ” 

 ชื่อ  ชื่อสกุล  ใหกรอกชื่อและชื่อสกุลของผูเรียนอยางชัดเจน  พรอมคํานําหนาชื่อที่ถูกตอง
ดวยอักษรตัวบรรจง  เชน  เด็กชายสุภาพ  เรียบรอย , นางสาวมารยาท  ดีงาม เปนตน     

 เลขประจําตัวนักเรียน  ใหกรอกเลขประจําตัวของผูเรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของโรงเรียน 
 เลขประจําตัวประชาชน  ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียนจํานวน  ๑๓  หลัก  

โดยนํามาจากเลขในสําเนาทะเบียนบาน (พ.ร.๑๔) ของผูเรียน  เชน  ๑ ๘๔๙๗ ๐๐๐๒๒ ๒๐ ๗  เปนตน 
 เพศ  ใหกรอก  “ชาย”  หรือ  “หญิง”  ตามเพศของผูเรียนใหตรงตามที่ระบุในทะเบียน

นักเรียน 
 เกิดวันท่ี.....เดือน................พ.ศ............  ใหกรอกเลขวันที่  ช่ือเดือน  และเลข พ.ศ.  ที่ผูเรียน

เกิดใหถูกตองตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 
 สัญชาติ  ใหกรอกสัญชาติของผูเรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 
 ศาสนา ใหกรอกชื่อศาสนาที่ผูเรียนนับถือ เชน พุทธ อิสลาม หรือคริสต เปนตน 
 ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา ,  ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา   ใหกรอกชื่อบิดาและมารดาที่แทจริงของผูเรียน

พรอมนามสกุล  และคํานําหนา  ที่ถูกตองอยางชัดเจน  ตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน  กรณีไมมีช่ือ
บิดาและ/หรือช่ือมารดาในทะเบียนนักเรียน  ใหขีดเครื่องหมาย  “ - ”  หามกรอกชื่อบิดาบุญธรรมหรือ
มารดาบุญธรรม  หรือผูที่มิใชบิดา  มารดา  ผูใหกําเนิดผูเรียน 

 ๒. ผลการเรียนรายวิชา 
 การกรอกผลการเรียนรายวิชา  จะกรอกครั้งเดียวเมื่อตองการออกเอกสารทั้งกรณีผูเรียนจบ
ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖) หรือขอลาออกจากโรงเรียน ขอมูลผลการเรียนที่กรอก  เปน
ขอมูลปจจุบันในวันจัดทําเอกสารทั้งหมด  ในขณะเดียวกันขอมูลในเอกสารที่มอบใหผูเรียนจะตอง
สมบูรณครบถวน  และถูกตอง  การกรอกขอมูลในชองตาราง  ใหกรอกดังนี้ 
 



 ๑๒๓

 รหัส/รายวิชา  ใหกรอก  “ปการศึกษา”  ที่เร่ิมเรียนกอน  แลวจึงกรอกรหัสและชื่อรายวิชา
พื้นฐานที่ผูเรียนเรียนในแตละป   เรียงตามลําดับลงมา (กรณีที่ไมมีรายวิชาเพิ่มเติมใหเวนวางไว)  แตละ
รายวิชาใหกรอกเลขรหัสกอนตามดวยช่ือรายวิชา การกรอกรหัสและรายวิชาตาง ๆ ใหกรอกเรียงรายวิชา
พื้นฐานตามกลุมสาระการเรียนรูตามดวยรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนในปนั้น ๆ  และใหกรอกเรียงตามลําดับ
จากสดมภซายมือไปขวามือ 
 เวลา (ชั่วโมง) ใหกรอกจาํนวนเวลาเรยีนเปนชัว่โมง ตามโครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา 

 ผลการเรียน  ใหกรอกผลการเรียนในสดมภใหตรงกับรหัส/รายวิชานั้น ๆ ผลการเรียนที่
นํามากรอกจะตองเปนขอมูลปจจุบันในขณะที่จัดทําเอกสาร เชน รายวิชาใดที่ตัดสินผลการเรียนไมผาน
และยังไมไดแกไข ใหกรอกผลการเรียนเดิม แตถาไดซอมเสริมจนผานแลวใหกรอกผลการเรียนที่ 
ซอมเสริม   

 ๓.  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กิจกรรม  ใหกรอกปการศึกษาที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม  ตามดวยช่ือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมในปนั้นเรียงลงมาตามลําดับ  โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน 
(ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ฯลฯ  ตามดวยกิจกรรมชุมนุม/ชมรม  โดยระบุช่ือของชุมนุม/ชมรมให
ชัดเจน)  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  กรณีที่โรงเรียนกําหนดรหัสของกิจกรรมไวดวย  
ก็สามารถนํามากรอกได  โดยปฏิบัติเชนเดียวกับการกรอกรหัสรายวิชา   
 เวลา  (ชั่วโมง)  ใหกรอกจํานวนเวลาเรียน (ช่ัวโมง) ของแตละกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามที่
สถานศึกษากําหนด  และตรงกับชื่อกิจกรรมนั้น ๆ 

 ผลการประเมิน   ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละกิจกรรมโดยกรอก  
“ผ”  สําหรับกิจกรรมที่ไดรับการประเมิน  “ผาน”  และกรอก  “มผ”  สําหรับกิจกรรมที่ไดรับการประเมิน  
“ไมผาน”   

 ๔. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน 
 ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน  ใหกรอกผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน  “ผานทุกรายวิชา”  

ในชองสรุปผลการประเมิน  สําหรับผูเรียนที่มีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผานเกณฑการจบระดับ
ประถมศึกษาของสถานศึกษา  และกรอก  “ผาน”  ในชองผลการตัดสิน  สําหรับผูเรียนที่ยังไมจบระดับ
ประถมศึกษาใหเวนวางไว  

 ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห และเขียน  ”  ในชองสรุปผลการประเมิน  ใหกรอกผล
การประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียนของชั้นปสุดทาย  “ดีเยี่ยม”  หรือ  “ดี”  หรือ  “ผาน สําหรับ
ผูเรียนที่มีผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียนผานเกณฑการจบระดับประถมศึกษาของ
สถานศึกษา  และเวนวางไวสําหรับผูเรียนที่ยังไมจบระดับประถมศึกษา 



 ๑๒๔

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในชองสรุปผลการประเมิน ใหกรอกผล 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของชั้นปสุดทาย  “ดีเยี่ยม”  หรือ  “ดี”  หรือ  “ผาน”  สําหรับผูเรียน
ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคผานเกณฑการจบระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา  และ
เวนวางไว  สําหรับผูเรียนที่ยังไมจบระดับประถมศึกษา  

 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ในชองสรุปผลการประเมิน  ใหกรอกผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  “ผาน”  สําหรับผูเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานเกณฑการจบ
ระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา  และเวนวางไว   สําหรับผูเรียนที่ยังไมจบระดับประถมศึกษา  

 ผลการตัดสิน   ใหกรอกดังนี้ 
 ก. กรอก “ผาน” เมื่อเกณฑนั้นไดรับการตัดสินแลว ได “ผาน” 
 ข. กรอก “ไมผาน” เมื่อเกณฑนั้นไดรับการตัดสินแลว ได “ไมผาน” 
 ก. เวนวางไวเมื่อเกณฑนั้นยังไมมีการตัดสิน 
 วันอนุมัติการจบ  ใหกรอกเลขวันที่  ช่ือเดือน  และเลข  พ.ศ.  ที่โรงเรียนอนุมัติใหผูเรียนจบ  

ไดแก  วันที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  
(ปพ.3)  กรณีผูเรียนออกจากโรงเรียนกอนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ใหขีดเครื่องหมาย  “ -  ”   

 วันออกจากโรงเรียน  ใหกรอกเลขวันที่  ช่ือเดือน  และเลข  พ.ศ.  ที่ผูเรียนออกจากโรงเรียน
ตาม  “วันจําหนาย”  ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 

 สาเหตุท่ีออกจากโรงเรียน  ใหกรอก  ดังนี้ 
  ก.  กรณีจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  แตไมไดออกจากโรงเรียนใหกรอก  “ -  ”   
  ข.  ผูเรียนที่ออกจากโรงเรียนกรณีอ่ืน ๆ  ใหกรอก  “ศึกษาตอสถานศึกษาอื่น” 
 ๕. ผลการประเมินระดับชาติ   

 ใหกรอกผลการทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ
มหาชน)  ที่ผูเรียนเขาสอบโดยกรอกชื่อรายวิชา.......คะแนนเต็ม.......คะแนนที่ได.........ใหครบทุกวิชา 
ที่เขาสอบ 

 ๖.   คําอธิบายเกณฑการประเมินของสถานศึกษา   
 ใหกรอกระดับผลการเรียนหรือรูปแบบการตัดสินที่โรงเรียนใชในการตัดสินผลการเรียน  

รายวิชา  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  เชน 
 เกณฑการจบระดับประถมศึกษา 
 ๑)  ผูเรียนตองเรียนทุกรายวิชาพื้นฐานและมีผลการประเมินระดับ  ๑.๐  ขึ้นไป  จึงจะถือวา

ผานการประเมินรายวิชาพื้นฐาน 
 ๒) ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน  ไดรับระดับคุณภาพดีเยี่ยม  

หรือดี  หรือผาน 



 ๑๒๕

 ๓) ผูเรียนตองมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ไดรับระดับคุณภาพดีเยี่ยม  หรือดี  
หรือผาน 

 ๔)  ผูเรียนตองปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินกิจกรรม  "ผ"  ในทุกกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

 คําอธิบายระดับผลการเรียนรายวิชา (กรณีโรงเรียนใหผลการเรียน เปน ๘ ระดับ) 
 ๔  หมายถึง  ดีเยี่ยม  ๒ หมายถึง  ปานกลาง 

 ๓.๕ หมายถึง  ดีมาก  ๑.๕ หมายถึง  พอใช   
 ๓  หมายถึง  ดี  ๑ หมายถึง  ผานเกณฑขั้นต่ํา  
 ๒.๕ หมายถึง  คอนขางดี ๐ หมายถึง  ต่ํากวาเกณฑ  

 ๗. หมายเหตุ   
 ใหกรอกขอมูลจํานวน ช่ัวโมงการเทียบโอนผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนตน  (ปพ.๑ : บ) 

และคําอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน 
 









 ๑๓๐

คําอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.๑ : บ) 
ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนเอกสารเพื่อแสดงผลการเรียนและ

รับรองผลการเรียนของนักเรียน ใหกรอกดวยวิธีการเขียนหรือพิมพ  (พิมพดีดหรือคอมพิวเตอร)  เมื่อ
เลือกใชวิธีการใดแลวใหใชวิธีการนั้นตลอดทั้งแผน  โดยใหกรอกดวยหมึกสีดําหรือสีน้ําเงินเทานั้น   
ตัวเลขที่ใชกรอก ใหใชตัวเลขฮินดูอารบิก  หามลบ  หรือขูดขอมูลที่กรอกไปแลว  กรณีเขียนผิดหรือ
ตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล  ใหขีดฆาขอความที่เขียนผิดหรือขอความที่ตองการเปลี่ยนแปลง  แลวเขียน
ขอความที่ถูกตองหรือขอความที่ตองการไวขางบนและใหนายทะเบียนลงนามกํากับไว  วิธีการกรอก
ขอมูลมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ขอมูลโรงเรียนและผูเรียน 
โรงเรียน  ใหกรอกชื่อเต็มของโรงเรียนอยางชัดเจน 
สังกัด ใหกรอกชื่อหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนระดับกรมหรือหนวยงานจัดการศึกษา

ตามการปกครองรูปแบบพิเศษ  เชน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสํานักการศึกษา
เมืองพัทยา เปนตน 

ตําบล/แขวง, อําเภอ/เขต, จังหวัด ใหกรอกชื่อเต็มของสถานที่อันเปนที่ตั้งของโรงเรียนอยาง
ชัดเจน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหโรงเรียนทุกสังกัดกรอกชื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
โรงเรียนตั้งอยู 

 วันเขาเรียน ใหกรอกเลขวันที่  ช่ือเดือน และเลข  พ.ศ.  ที่โรงเรียนรับผูเรียนเขาเรียนตามวัน
รับเขาในทะเบียนนักเรียน เชน ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 โรงเรียนเดิม  ใหกรอกชื่อโรงเรียนเดิมของผูเรียน  ตามที่ระบุในหลักฐานการศึกษาของ
ผูเรียนที่นํามาใชสมัครเขาเรียน 
 กรณีท่ี  ๑   กรณีผูเรียนเขาโรงเรียนโดยไมเคยเรียนในสถานศึกษาใดมากอน  ไมตอง
กรอกชื่อโรงเรียนเดิม  ใหขีดดวยเครื่องหมาย  “ –  ”   
 กรณีท่ี  ๒   กรณีผูเรียนเคยศึกษาอยูในโรงเรียนอื่นมากอนใหกรอกชื่อสถานศึกษาลําดับ
สุดทายที่ผูเรียนลาออก  ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่นํามาแสดง 
 กรณีท่ี  ๓   ผูเรียนศึกษาจากตางรูปแบบ  ถาศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ  ใหกรอก
ช่ือสถานศึกษานอกระบบที่เรียน  และถาผูเรียนศึกษาตามอัธยาศัย  ใหกรอก  “ศึกษาตามอัธยาศัย” 

 จังหวัด  ใหกรอกชื่อจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียนเดิม  กรณีศึกษาตามอัธยาศัย  ใหกรอกชื่อ
จังหวัดที่ผูเรียนไดรับการเทียบระดับตามที่ปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา  สวนผูเรียนที่ศึกษา



 ๑๓๑

ตามอัธยาศัยแตยังไมไดรับเอกสารเทียบระดับการศึกษาใด ๆ  ใหกรอกชื่อจังหวัดที่ผูเรียนไดลงทะเบียน
เปนผูศึกษาตามอัธยาศัย 

 ชั้นเรียนสุดทาย  ใหกรอกระดับชั้นเรียนที่ผูเรียนกําลังเรียนหรือจบการเรียนจากโรงเรยีนเดมิ
ตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผูเรียนนํามาแสดงเมื่อสมัครเขาเรียน  ดังนี้ 
 กรณีท่ี  ๑   โรงเรียนเดิมออกเอกสาร  เมื่อผูเรียนจบระดับการศึกษา  ใหกรอกระดับชั้นป
สุดทายของระดับการศึกษานั้น 
 กรณีท่ี  ๒  โรงเรียนเดิมออกเอกสารเมื่อผูเรียนเรียนจบปการศึกษา  (ไมจบระดับ
การศึกษา)  ใหกรอกชั้นปที่ผูเรียนเรียนจบปการศึกษา 
 กรณีท่ี  ๓   โรงเรียนเดิมออกเอกสารใหผูเรียนที่ออกจากโรงเรียนระหวางปการศึกษา  
ใหกรอก  “กําลังเรียนชั้น...............”  (ระบุระดับชั้นปที่กําลังเรียนอยู  ขณะที่ลาออก) 
 กรณีท่ี  ๔   ผูเรียนที่ไมมีโรงเรียนเดิม  ใหกรอก  “ –  ” 

 ชื่อ  ชื่อสกุล  ใหกรอกชื่อและชื่อสกุลของผูเรียนอยางชัดเจน  พรอมคํานําหนาชื่อที่ถูกตอง
ดวยอักษรตัวบรรจง  เชน  เด็กชายสุภาพ  เรียบรอย , นางสาวมารยาท  ดีงาม เปนตน     

 เลขประจําตัวนักเรียน  ใหกรอกเลขประจําตัวของผูเรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของโรงเรียน 
 เลขประจําตัวประชาชน  ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียนจํานวน  ๑๓  หลัก  

โดยนํามาจากเลขในสําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ของผูเรียน  เชน  ๑ ๘๔๙๗ ๐๐๐๒๒ ๒๐ ๗  เปนตน 
 เพศ  ใหกรอก  “ชาย”  หรือ  “หญิง”  ตามเพศของผูเรียนใหตรงตามที่ระบุในทะเบียน

นักเรียน 
 เกิดวันท่ี.....เดือน................พ.ศ............  ใหกรอกเลขวันที่  ช่ือเดือน  และเลข พ.ศ.  ที่ผูเรียน

เกิดใหถูกตองตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 
 สัญชาติ  ใหกรอกสัญชาติของผูเรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 
 ศาสนา ใหกรอกชื่อศาสนาที่ผูเรียนนับถือ เชน พุทธ อิสลาม หรือคริสต เปนตน 
 ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา,  ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา   ใหกรอกช่ือบิดาและมารดาโดยกําเนิดของผูเรียน

พรอมนามสกุล  และคํานําหนา  ที่ถูกตองอยางชัดเจน  ตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน  กรณีไมมีช่ือ
บิดาและ/หรือช่ือมารดาในทะเบียนนักเรียน  ใหขีดเครื่องหมาย  “ - ”  หามกรอกชื่อบิดาบุญธรรมหรือ
มารดาบุญธรรม  หรือผูที่มิใชบิดา  มารดา  ผูใหกําเนิดผูเรียน  

๒. ผลการเรียนรายวิชา 
  การกรอกขอมูลผลการเรียนรายวิชา  จะกรอกครั้งเดียวเมื่อตองการออกเอกสารทั้งกรณี
ผูเรียนจบระดับการศึกษา (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓) หรือขอลาออกจากโรงเรียน ขอมูลผลการเรียนที่กรอก 
เปนขอมูลปจจุบันในวันจัดทําเอกสารทั้งหมด ในขณะเดียวกันขอมูลในเอกสารที่มอบใหผูเรียนจะตอง
สมบูรณครบถวน และถูกตอง การกรอกขอมูลในชองตาราง ใหกรอกดังนี้ 



 ๑๓๒

 รหัส/รายวิชา  ใหกรอก  “ปการศึกษา” และ “ภาคเรียนที่”   ที่เร่ิมเรียนกอน  แลวจึงกรอก
รหัสรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติมที่ผูเรียนเรียนในแตละภาคเรียน  เรียงตามลําดับลงมา  แตละรายวิชา
ใหกรอกเลขรหัสกอนแลวตามดวยช่ือรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติม  การกรอกใหกรอกเรียงตามกลุม
สาระการเรียนรู และเรียงตามลําดับจากสดมภซายมือไปขวามือ 

 หนวยกิต ใหกรอกตัวเลขจํานวนหนวยกิตใหตรงกับรายวิชานั้น  
 

 
 
 
 
 

 

 ผลการเรียน ใหกรอกผลการเรียนในสดมภใหตรงกับรหัส/รายวิชานั้น ๆ ผลการเรียนที่นํามา
กรอกจะตองเปนขอมูลปจจุบันในขณะที่จัดทําเอกสาร เชน รายวิชาใดที่ตัดสินผลการเรียนแลวไมผาน  
ถายังไมไดแกไข ใหกรอกผลการเรียนเดิม  แตถาไดซอมเสริมจนผานแลว  ใหกรอกดวยผลการเรียนที่
ซอมเสริมแลว หรือรายวิชาใดตองเรียนซ้ํา ถาขณะที่จัดทําเอกสารที่นักเรียนไดเรียนซ้ําแลว ก็นําผลการเรียน 
ซํ้ามากรอก สําหรับรายวิชาที่ผาน ใหกรอกดวยผลการเรียนที่ไดตามปกติ   
  ผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุมสาระการเรียนรู 
  - หนวยกิตรวม  ใหกรอกจํานวนหนวยกิตรวมของทุกรายวิชาที่นักเรียนไดเรียนแลว โดย
จําแนกการรวมตามกลุมสาระการเรียนรู 
  - ผลการเรียนเฉล่ีย  ใหกรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่นักเรียนไดเรียนแลว โดย
จําแนกการเฉลี่ยเปนกลุมสาระการเรียนรู 
  - ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร  ใหกรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่นักเรียน
ไดเรียนแลว โดยรวมเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู 

  ๓. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กิจกรรม  ใหกรอกปการศึกษาและภาคเรียนที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม  ตามดวยช่ือกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมในปนั้นเรียงลงมาตามลําดับ  โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรม
นักเรียน(ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ฯลฯ  ตามดวยกิจกรรมชุมนุม/ชมรม  โดยระบุช่ือของชุมนุม/ชมรม
ใหชัดเจน)  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  กรณีที่โรงเรียนกําหนดรหัสของกิจกรรมไว
ดวย  ก็สามารถนํามากรอกได  โดยปฏิบัติเชนเดียวกับการกรอกรหัสรายวิชา   

 หนวยกิต เปนหนวยตวัเลขบอกคาปริมาณภาระงานในการเรียนแตละรายวิชาซึ่งสะทอนถึง 
ปริมาณของมาตรฐานการเรยีนรูและกิจกรรมตาง ๆ ที่ผูเรียนตองปฏิบัติในแตละรายวิชา หนวยกิตคํานวณ
ไดจากการนําจํานวนเวลาเรยีนของรายวิชาหารดวยจํานวนเวลา ๔๐ ช่ัวโมง (๑ หนวยกิตมีคาเทากบั ๔๐
ช่ัวโมง) ดังนี ้

จํานวนหนวยกิต  =  จํานวนเวลาเรยีนของรายวิชา (นับเปนชัว่โมง) 
                               ๔๐ ช่ัวโมง 



 ๑๓๓

 เวลา ใหกรอกจํานวนเวลาเรียน (ช่ัวโมง) ของแตละกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามที่สถานศึกษา
กําหนด  และตรงกับชื่อกิจกรรมนั้น ๆ 

 ผลการประเมิน   ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละกิจกรรมโดยกรอก  
“ผ”  สําหรับกิจกรรมที่ไดรับการประเมิน  “ผาน”  และกรอก  “มผ”  สําหรับกิจกรรมที่ไดรับการประเมิน  
“ไมผาน”   

 ๔. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน 
จํานวนหนวยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรียน.........ได........ ใหกรอกตัวเลขจํานวนหนวยกิตรวม

ทุกรายวิชาพื้นฐานที่เรียนมาแลวกับจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาพื้นฐานที่มีผลการประเมนิผานเกณฑ
ของสถานศึกษา  

  จํานวนหนวยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน..........ได......... ใหกรอกตัวเลขจํานวนหนวยกิตรวม
ทุกรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนมาแลวกับจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาเพิ่มเติมที่มีผลการประเมินผานเกณฑ
ของสถานศึกษา  

 ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห และเขียน  ในชองสรุปผลการประเมิน ใหกรอกผล
การประเมินการอาน  คิดวิเคราะห และเขียนของชั้นปสุดทาย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน”  สําหรับ
ผูเรียนที่มีผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห และเขียนผานเกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
ของสถานศึกษา และเวนวางไวสําหรับผูเรียนที่ยังไมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในชองสรุปผลการประเมิน  ใหกรอกผล 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของชั้นปสุดทาย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน”  สําหรับผูเรียน 
ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคผานเกณฑการจบของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
และเวนวางไวสําหรับผูเรียนที่ยังไมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในชองสรุปผลการประเมิน  ใหกรอกผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  “ผาน   สําหรับผูเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานเกณฑการจบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนของสถานศึกษา  และเวนวางไวสําหรับผูเรียนที่ยังไมจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 

 ผลการตัดสิน ใหกรอกดังนี้ 
  ก. กรอก “ผาน” เมื่อเกณฑนั้นไดรับการตัดสินแลว ได “ผาน” 
  ข. กรอก “ไมผาน” เมื่อเกณฑนั้นไดรับการตัดสินแลว ได “ไมผาน” 
  ค. เวนวางไวเมื่อเกณฑนั้นยังไมมีการตัดสิน 
 วันอนุมัติการจบ  ใหกรอกเลขวันที่  ช่ือเดือน  และเลข  พ.ศ.  ที่โรงเรียนอนุมัติใหผูเรียนจบ  

ไดแก  วันที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  
(ปพ.๓)  กรณีผูเรียนออกจากโรงเรียนกอนจบระดับชั้น  ใหขีดเครื่องหมาย  “ -  ”   



 ๑๓๔

 วันออกจากโรงเรียน  ใหกรอกเลขวันที่  ช่ือเดือน  และเลข  พ.ศ.  ที่ผูเรียนออกจากโรงเรียน
ตาม  “วันจําหนาย”  ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 

 สาเหตุท่ีออกจากโรงเรียน ใหกรอก ดังนี้ 
  ก.  กรณีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  แตไมไดออกจากโรงเรียนใหกรอก “ -  ”   
  ข.  ผูเรียนที่ออกจากโรงเรียนในกรณีอ่ืน ๆ  ใหกรอก  “ศึกษาตอสถานศึกษาอื่น” 
  ค. กรณีผูเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และออกจากโรงเรียน ใหกรอก 
“จบการศึกษาภาคบังคับ” 

 ๕. ผลการประเมินระดับชาติ  
 ใหกรอกผลการทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ

มหาชน) ที่ผูเรียนเขาสอบโดยกรอกชื่อรายวิชา…..คะแนนเต็ม.....คะแนนที่ได.....ใหครบทุกวิชาที่เขาสอบ 

 ๖. คําอธิบายเกณฑการประเมินของสถานศึกษา   
 ใหกรอกระดับผลการเรียนหรือรูปแบบการตัดสินผลการเรียนที่โรงเรียนใชในการตัดสินผล

การเรียนรายวิชาที่โรงเรียนกําหนด  ทั้ง  ๔ เกณฑ  คือ 
  ๑.  การประเมินรายวิชาพื้นฐานและการประเมินรายวิชาเพิ่มเติม 
  ๒.  การประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน 
  ๓.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

๔.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 สําหรับระดับผลการเรียนอาจกําหนดไดดังนี้ 

๔ หมายถึง  ดีเยี่ยม     
๓.๕ หมายถึง  ดีมาก      
๓ หมายถึง  ดี       
๒.๕ หมายถึง  คอนขางดี         
๒ หมายถึง  ปานกลาง   
๑.๕ หมายถึง  พอใช   
๑ หมายถึง  ผานเกณฑขั้นต่ํา  
๐ หมายถึง  ต่ํากวาเกณฑ  

 ๗. หมายเหตุ   
 ใหกรอกขอมูลจํานวนหนวยกิตการเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม 

 
 
 



 ๑๓๕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย  (ปพ.๑ : พ) 

และคําอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน 
 









 ๑๓๙

คําอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ)   
ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ) เปนเอกสารเพื่อแสดงผล

การเรียนและรับรองผลการเรียนของนักเรียนตามขอมูลที่บันทึก ใหกรอกดวยวิธีการเขียนหรือพิมพ  
(พิมพดีดหรือคอมพิวเตอร)  เมื่อเลือกใชวิธีการใดแลวใหใชวิธีการนั้นตลอดทั้งแผน  โดยใหกรอกดวย
หมึกสีดําหรือสีน้ําเงินเทานั้น  ตัวเลขที่ใชกรอก ใหใชตัวเลขฮินดูอารบิก  หามลบ  หรือขูดขอมูลที่กรอก
ไปแลว  กรณีเขียนผิดหรือตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล  ใหขีดฆาขอความที่เขียนผิดหรือขอความที่ตองการ
เปลี่ยนแปลง  แลวเขียนขอความที่ถูกตองหรือขอความที่ตองการไวขางบนและใหนายทะเบียนลงนาม
กํากับไว  วิธีการกรอกขอมูลมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ๑.   ขอมูลโรงเรียนและผูเรียน 

 โรงเรียน  ใหกรอกชื่อเต็มของโรงเรียนอยางชัดเจน 
 สังกัด ใหกรอกชื่อหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนระดับกรมหรือหนวยงานจัดการศึกษา

ตามการปกครองรูปแบบพิเศษ  เชน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสํานักการศึกษา
เมืองพัทยา เปนตน 

 ตําบล/แขวง, อําเภอ/เขต, จังหวัด ใหกรอกชื่อเต็มของสถานที่อันเปนที่ตั้งของโรงเรียนอยาง
ชัดเจน 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหโรงเรียนทุกสังกัดกรอกชื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
โรงเรียนตั้งอยู 

 วันเขาเรียน ใหกรอกชื่อเต็มเลขวันที่  ช่ือเดือน และเลข  พ.ศ.  ที่โรงเรียนรับผูเรียนเขาเรียน
ตามวันรับเขาในทะเบียนนักเรียน เชน ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๒ 

 โรงเรียนเดิม  ใหกรอกชื่อโรงเรียนเดิมของผูเรียน  ตามที่ระบุในหลักฐานการศึกษาของ
ผูเรียนที่นํามาใชสมัครเขาเรียน 
 กรณีท่ี  ๑   กรณีผูเรียนเขาโรงเรียนโดยไมเคยเรียนในสถานศึกษาใดมากอน  ไมตอง
กรอกชื่อโรงเรียนเดิม  ใหขีดดวยเครื่องหมาย  “ –  ”   
 กรณีท่ี  ๒   กรณีผูเรียนเคยศึกษาอยูในโรงเรียนอื่นมากอนใหกรอกชื่อโรงเรียนลําดับ
สุดทายที่ผูเรียนลาออก  ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  ที่นํามาแสดง 
 กรณีท่ี  3   ผูเรียนศึกษาจากตางรูปแบบ  ถาศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ  ใหกรอก
ช่ือสถานศึกษานอกระบบที่เรียน  และถาผูเรียนศึกษาตามอัธยาศัย  ใหกรอก  “ศึกษาตามอัธยาศัย” 

 จังหวัด  ใหกรอกชื่อจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียนเดิม  กรณีศึกษาตามอัธยาศัย  ใหกรอกชื่อ
จังหวัดที่ผูเรียนไดรับการเทียบระดับตามที่ปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา  สวนผูเรียนที่ศึกษา



 ๑๔๐

ตามอัธยาศัยแตยังไมไดรับเอกสารเทียบระดับการศึกษาใด ๆ  ใหกรอกชื่อจังหวัดที่ผูเรียนไดลงทะเบียน
เปนผูศึกษาตามอัธยาศัย 

 ชั้นเรียนสุดทาย  ใหกรอกระดับชั้นเรียนที่ผูเรียนกําลังเรียนหรือจบการเรียนจากโรงเรยีนเดมิ
ตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผูเรียนนํามาแสดงเมื่อสมัครเขาเรียน  ดังนี้ 
 กรณีท่ี  ๑   โรงเรียนเดิมออกเอกสาร  เมื่อผูเรียนจบระดับการศึกษา  ใหกรอกระดับชั้นป
สุดทายของระดับการศึกษานั้น 
 กรณีท่ี  ๒   โรงเรียนเดิมออกเอกสารเมื่อผูเรียนเรียนจบปการศึกษา  (ไมจบระดับ
การศึกษา)  ใหกรอกระดับชั้นปที่ผูเรียนเรียนจบปการศึกษา 
 กรณีท่ี  ๓  โรงเรียนเดิมออกเอกสารใหผูเรียนที่ออกจากโรงเรียนระหวางปการศึกษา    
ใหกรอก  “กําลังเรียนชั้น...............”  (ระบุระดับชั้นที่กําลังเรียนอยู  ขณะที่ลาออก) 
 กรณีท่ี  4   ผูเรียนที่ไมมีโรงเรียนเดิม  ใหกรอก  “ –  ” 

 ชื่อ  ชื่อสกุล  ใหกรอกชื่อและชื่อสกุลของผูเรียนอยางชัดเจน  พรอมคํานําหนาชื่อที่ถูกตอง
ดวยอักษรตัวบรรจง  เชน  เด็กชายสุภาพ  เรียบรอย , นางสาวมารยาท  ดีงาม เปนตน     

 เลขประจําตัวนักเรียน  ใหกรอกเลขประจําตัวของผูเรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของโรงเรียน 
 เลขประจําตัวประชาชน  ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียนจํานวน  ๑๓  หลัก  

โดยนํามาจากเลขในสําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ของผูเรียน  เชน  ๑-๘๔๙๗-๐๐๐๒๒-๒๐-๗  เปนตน 
 เพศ  ใหกรอก  “ชาย”  หรือ  “หญิง”  ตามเพศของผูเรียนใหตรงตามที่ระบุในทะเบียน

นักเรียน 
 เกิดวันท่ี.....เดือน................พ.ศ............  ใหกรอกวันที่  ช่ือเดือน  และ  พ.ศ.  ที่ผูเรียนเกิดให

ถูกตองตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 
 สัญชาติ  ใหกรอกสัญชาติของผูเรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 
 ศาสนา ใหกรอกชื่อศาสนาที่ผูเรียนนับถือ เชน พุทธ อิสลาม หรือคริสต เปนตน 
 ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา,  ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา   ใหกรอกชื่อบิดาและมารดาที่แทจริงของผูเรียน

พรอมนามสกุล  และคํานําหนา  ที่ถูกตองอยางชัดเจน  ตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน  กรณีไมมีช่ือ
บิดาและ/หรือช่ือมารดาในทะเบียนนักเรียน  ใหขีดเครื่องหมาย  “ - ”  หามกรอกชื่อบิดาบุญธรรมหรือ
มารดาบุญธรรม  หรือผูที่มิใชบิดา  มารดา  ผูใหกําเนิดผูเรียน   

๒. ผลการเรียนรายวิชา 
 การกรอกขอมูลผลการเรียนรายวิชา  จะกรอกครั้งเดียวเมื่อตองการออกเอกสารทั้งกรณี
ผูเรียนจบระดับการศึกษา (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖) หรือยายออกจากโรงเรียน ขอมูลผลการเรียนที่กรอก 
เปนขอมูลปจจุบันในวันจัดทําเอกสารทั้งหมด ในขณะเดียวกันขอมูลในเอกสารที่มอบใหผูเรียนจะตอง
สมบูรณครบถวน และถูกตอง การกรอกขอมูลในชองตาราง ใหกรอกดังนี้ 



 ๑๔๑

 รหัส/รายวิชา  ใหกรอก  “ปการศึกษา” และ “ภาคเรียนที่”   ที่เร่ิมเรียนกอน  แลวจึงกรอก
รหัสรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติมที่ผูเรียนเรียนในแตละภาคเรียน  เรียงตามลําดับลงมา  แตละรายวิชา
ใหกรอกเลขรหัสกอนแลวตามดวยช่ือรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติม  การกรอกใหกรอกเรียงตามกลุม
สาระการเรียนรู และเรียงตามลําดับจากสดมภซายมือไปขวามือ 

 หนวยกิต ใหกรอกตัวเลขจํานวนหนวยกิตใหตรงกับรายวิชานั้น  
 
 

 
 
 
 
 

 

 ผลการเรียน ใหกรอกผลการเรียนในสดมภใหตรงกับรหัส/รายวิชานั้น ๆ ผลการเรียนที่นํามา
กรอกจะตองเปนขอมูลปจจุบันในขณะที่จัดทําเอกสาร เชน รายวิชาใดที่ตัดสินผลการเรียนแลวไมผาน ถา
ยังไมไดแกไข ใหกรอกผลการเรียนเดิม  แตถาไดซอมเสริมจนผานแลว  ใหกรอกดวยผลการเรียนที่ 
ซอมเสริมแลว  หรือรายวิชาใดตองเรียนซ้ํา  ถาขณะที่จัดทําเอกสารที่นักเรียนไดเ รียนซ้ําแลว  ก็ 
นําผลการเรียนซ้ํามากรอก สําหรับรายวิชาที่ผาน ใหกรอกดวยผลการเรียนที่ไดตามปกติ   
  ผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุมสาระการเรียนรู 
  - หนวยกิตรวม  ใหกรอกจํานวนหนวยกิตรวมของทุกรายวิชาที่นักเรียนไดเรียนแลว โดย
จําแนกการรวมตามกลุมสาระการเรียนรู 
  - ผลการเรียนเฉล่ีย  ใหกรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่นักเรียนไดเรียนแลว โดย
จําแนกการเฉลี่ยเปนกลุมสาระการเรียนรู 
  - ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร  ใหกรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่นักเรียน
ไดเรียนแลว โดยรวมเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 ๓. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กิจกรรม  ใหกรอกปการศึกษาและภาคเรียนที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม  ตามดวยช่ือกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมในปนั้นเรียงลงมาตามลําดับ  โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรม
นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร หรือกิจกรรมชุมนุม/ชมรม  โดยระบุช่ือของชุมนุม/ชมรมใหชัดเจน)  และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  กรณีที่โรงเรียนกําหนดรหัสของกิจกรรมไวดวย  ก็สามารถ
นํามากรอกได  โดยปฏิบัติเชนเดียวกับการกรอกรหัสรายวิชา   

 หนวยกิต เปนหนวยตวัเลขบอกคาปริมาณภาระงานในการเรียนแตละรายวิชาซึ่งสะทอนถึง 
ปริมาณของมาตรฐานการเรยีนรูและกิจกรรมตาง ๆ ที่ผูเรียนตองปฏิบัติในแตละรายวิชา หนวยกิตคํานวณ
ไดจากการนําจํานวนเวลาเรยีนของรายวิชาหารดวยจํานวนเวลา ๔๐ ช่ัวโมง (๑ หนวยกิตมีคาเทากบั ๔๐
ช่ัวโมง) ดังนี ้

จํานวนหนวยกิต  =  จํานวนเวลาเรยีนของรายวิชา (นับเปนชัว่โมง) 
                               ๔๐ ช่ัวโมง 



 ๑๔๒

 เวลา ใหกรอกจํานวนเวลาเรียน (ช่ัวโมง) ของแตละกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามที่สถานศึกษา
กําหนด  และตรงกับชื่อกิจกรรมนั้น ๆ 

 ผลการประเมิน   ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละกิจกรรมโดยกรอก  
“ผ”  สําหรับกิจกรรมที่ไดรับการประเมิน  “ผาน”  และกรอก  “มผ”  สําหรับกิจกรรมที่ไดรับการประเมิน  
“ไมผาน”   

๔. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน 
 จํานวนหนวยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรียน.........ได........ ใหกรอกตัวเลขจํานวนหนวยกิตรวม

ทุกรายวิชาพื้นฐานที่เรียนมาแลวกับจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาพื้นฐานที่มีผลการประเมนิผานเกณฑ
ของสถานศึกษา  

  จํานวนหนวยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน..........ได......... ใหกรอกตัวเลขจํานวนหนวยกิตรวม
ทุกรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนมาแลวกับจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาเพิ่มเติมที่มีผลการประเมินผานเกณฑ
ของสถานศึกษา  

 ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห และเขียน  ในชองสรุปผลการประเมิน  ใหกรอกผล
การประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียนของชั้นปสุดทาย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน”  สําหรับ
ผูเรียนที่มีผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียนผานเกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ของสถานศึกษา  และเวนวางไวสําหรับผูเรียนที่ยังไมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในชองสรุปผลการประเมิน ใหกรอกผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของชั้นปสุดทาย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน”  สําหรับผูเรียนที่มีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคผานเกณฑการจบของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และเวนวางไวสําหรับผูเรียนที่ยังไมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในชองสรุปผลการประเมิน  ใหกรอกผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  “ผาน”    สําหรับผูเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานเกณฑการจบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษา  และเวนวางไวสําหรับผูเรียนที่ยังไมจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ผลการตัดสิน ใหกรอก  ดังนี้ 
ก. กรอก “ผาน” เมื่อเกณฑนั้นไดรับการตัดสินแลว ได “ผาน” 
ข. กรอก “ไมผาน” เมื่อเกณฑนั้นไดรับการตัดสินแลว ได “ไมผาน” 
ค. เวนวางไวเมื่อเกณฑนั้นยังไมมีการตัดสิน 

 วันอนุมัติการจบ  ใหกรอกเลขวันที่  ช่ือเดือน  และเลข  พ.ศ.  ที่โรงเรียนอนุมัติใหผูเรียนจบ  
ไดแก  วันที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  
(ปพ.๓)  กรณีผูเรียนออกจากโรงเรียนกอนจบระดับชั้น  ใหขีดเครื่องหมาย  “ -  ”   



 ๑๔๓

 วันออกจากโรงเรียน  ใหกรอกเลขวันที่  ช่ือเดือน  และเลข  พ.ศ.  ที่ผูเรียนออกจากโรงเรียน
ตาม  “วันจําหนาย”  ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 

 สาเหตุท่ีออกจากโรงเรียน ใหกรอก ดังนี้ 
  ก.  กรณีผูเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และออกจากโรงเรียน ใหกรอก 
“จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”   
  ข.  ผูเรียนที่ออกจากโรงเรียนในกรณีอ่ืน ๆ  ใหกรอก  “ศึกษาตอสถานศึกษาอื่น” 

 ๕. ผลการประเมินระดับชาติ  
 ใหกรอกผลการทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ

มหาชน) ที่ผูเรียนเขาสอบโดยกรอกชื่อรายวิชา.....คะแนนเต็ม.....คะแนนที่ได.....ใหครบทุกวิชาที่เขาสอบ 

 ๖. คําอธิบายเกณฑการประเมินของสถานศึกษา   
 ใหกรอกระดับผลการเรียนหรือรูปแบบการตัดสินผลการเรียนที่โรงเรียนใชในการตัดสินผล

การเรียนรายวิชา ที่โรงเรียนกําหนด  ทั้ง  ๔ เกณฑ  คือ 
 ๑.   การประเมินรายวิชาพื้นฐานและการประเมินรายวิชาเพิ่มเติม 
 ๒.   การประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน 
 ๓.   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๔.   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สําหรับระดับผลการเรียนอาจกําหนดไดดังนี้ 
๔ หมายถึง  ดีเยี่ยม     
๓.๕ หมายถึง  ดีมาก      
๓ หมายถึง  ดี       
๒.๕ หมายถึง  คอนขางดี         
๒ หมายถึง  ปานกลาง   
๑.๕ หมายถึง  พอใช   
๑ หมายถึง  ผานเกณฑขั้นต่ํา  
๐ หมายถึง  ต่ํากวาเกณฑ  

 ๗. หมายเหตุ   
 ใหกรอกขอมูลการเทียบโอนผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมเปนขอมูลของโรงเรียนใหมเปน

รายวิชา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติในการจัดทําประกาศนียบัตร   
(ปพ.๒) 



 ๑๔๖

 แนวปฏิบัติในการจัดทําประกาศนียบัตร  (ปพ.๒) 
 ประกาศนียบัตร  (ปพ.๒)  เปนเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่โรงเรียนออกใหกับผูเรียน
ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๓  
ซ่ึงเปนการจบการศึกษาภาคบังคับ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ซ่ึงเปนการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
เพื่อแสดงวุฒิการศึกษาและรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษา  ผูเรียนสามารถนําไปใชเปน
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของตน  เพื่อสมัครเขาศึกษาตอ  สมัครเขาทํางานหรือเพื่อการอื่นใดที่ตอง
แสดงวุฒิการศึกษา  โดยใชแบบพิมพเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเทานั้น 

รูปแบบของประกาศนียบัตร (ปพ.๒) 
 ประกาศนียบัตร  (ปพ.๒)  สําหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑ มี ๒ แบบ ไดแก 
 ๑. ประกาศนียบัตร  สําหรับผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓)  (ปพ.๒ : บ) 
 ๒. ประกาศนียบัตร  สําหรับผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (จบชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๖)  (ปพ.๒ : พ) 

 การออกประกาศนียบัตร  (ปพ.๒) 
 โรงเรียนจะตองออกประกาศนีบัตร  (ปพ .๒)  ใหกับผู เ รียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ  
(ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓) และผูจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ทุกคน  โดยใชแบบฟอรมที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
โรงเรียนตองควบคุมการจัดทํา  การออกเอกสารและการเก็บรักษาแบบฟอรมของเอกสารใหปลอดภัย  
อยาใหเกิดชํารุด  เสียหาย  สูญหาย  หรือมีการนําไปออกใหกับผูเรียนในทางมิชอบ  กรณีที่ผูเรียนรับ
เอกสารไปแลว มีความประสงคจะขอรับเอกสารนี้ใหม  โรงเรียนจะตองออกใบแทนให  โดยใช
แบบฟอรมใบแทนประกาศนียบัตรที่มีลักษณะแตกตางจากเอกสารจริง  ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด  ทั้งนี้ในการออกประกาศนียบัตร ตองปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑. ใหสถานศึกษาออกประกาศนียบัตรใหผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับและผูสําเร็จการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทุกคนทันทีที่สําเร็จการศึกษา  ตามแบบ   ปพ.๒ : บ  
หรือ  ปพ.๒ : พ  พรอมกําหนดวัน  เวลาในการรับประกาศนียบัตร 
 ๒. ใหผูดํารงตําแหนงหัวหนาสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เปนผูลงนามในประกาศนียบัตรรวมกัน 
 กรณีสถานศึกษาเลิกลมกิจการ  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเก็บหลักฐาน
การศึกษาของสถานศึกษานั้นไวเปนผูลงนามในใบแทนประกาศนียบัตร 



 ๑๔๗

 ๓. กรณีผูสําเร็จการศึกษาไมไดรับประกาศนียบัตรตามกําหนดเวลาที่สถานศึกษากําหนด  
ผูสําเร็จการศึกษาตองยื่นคําขอรับประกาศนียบัตรดวยตนเองตามแบบคํารอง  

การขอใบแทนประกาศนียบัตรกรณีสูญหายหรือเสียหาย 
 กรณีประกาศนียบัตรที่ผูสําเร็จการศึกษารับไปแลวเกิดชํารุดหรือสูญหายใหสถานศึกษาออกใบ
แทนประกาศนียบัตรใหและเก็บคาธรรมเนียมฉบับละ  ๒๐  บาท  ถาผูสําเร็จการศึกษาขอรับเมื่อพน
กําหนด  ๑๐  ป  นับแตวันที่ออกประกาศนียบัตร ใหเก็บคาธรรมเนียมฉบับละ  ๓๐  บาท 
 การขอใบแทนประกาศนียบัตร  ใหผูสําเร็จการศึกษาเปนผูยื่นคํารองและขอรับใบแทนดวย
ตนเองที่สถานศึกษากรณีสถานศึกษาเลิกกิจการ  ใหไปยื่นคํารองที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา              
ที่โรงเรียนแหงนั้นเคยตั้งอยู  พรอมหลักฐานเอกสารประกอบคํารอง  ดังนี้ 
 -  กรณีประกาศนียบัตรสูญหาย  ใหไปแจงความตอพนักงานเจาหนาที่  แลวนําใบแจงความไป
ประกอบคํารองขอรับใบแทน 
 -  กรณีประกาศนียบัตรชํารุด  ใหนําประกาศนียบัตรที่ชํารุดไปยื่นประกอบคํารองขอรับใบแทน
ประกาศนียบัตรใหใชแบบพิมพที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปพ.๒ : บ 
เลขที่ ............... 

กระทรวงศึกษาธิการ 

............................................................................... 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

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

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

เปนผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียน........................................................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.......................................................... 

เมื่อวันที่................เดือน.................................พ.ศ.................................. 
ขอใหมีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ 

๑๔๘ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปพ.๒ : พ 
เลขที่ ............... 

กระทรวงศึกษาธิการ 

............................................................................... 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

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

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

เปนผูสําเร็จการศึกษาขัน้พื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียน........................................................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.......................................................... 

เมื่อวันที่................เดือน.................................พ.ศ.................................. 
ขอใหมีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ 

๑๔๙ 



 ๑๓๙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………….……ผูเขียน/ผูพิมพ 
…………………….……ผูทาน 
…………………….……ผูตรวจ 
 

……………………………………………... 

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

 
……………………………………………... 

(.....................................................................) 
ผูรับประกาศนียบัตร 

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

ลายมือชื่อ 

๑๕๐ 
ดานหลัง 



อธิบายการกรอกประกาศนียบัตร  (ปพ.๒) 
 การกรอกรายการประกาศนียบัตร  ใหเขียนหรือพิมพดวยหมึกสีดําใหชัดเจน   หามใช
ปากกาลูกล่ืน  ตัวอักษรที่กรอกตองเปนตัวอักษรที่บรรจงและสวยงาม  ตัวเลขที่กรอกทุกแหงใหใชเลขไทย  
ประกาศนียบัตรทุกฉบับตองไมมีรอยขูด  ลบ  แก  หรือเติม  และตองระมัดระวังไมใหเปรอะเปอนจาก
การเขียน  การพิมพ  หรือเกิดความสกปรกจากเหตุใดเหตุหนึ่ง  การกรอกรายการประกาศนียบัตร          
ใหกรอกดังนี้ 
 แบบพิมพประกาศนียบัตรดานหนา 
 ๑)  เลขท่ี  ใหกรอกเลขที่ลําดับของประกาศนียบัตรที่ออกใหผูเรียน  โดยเจาหนาที่ทะเบียนของ
โรงเรียนเปนผูออก  และใหเขียนเฉพาะเลขลําดับตามทะเบียนประกาศนียบัตรไมตองลง  พ.ศ.  กํากับ   
หมายเหตุ  เมื่อออกประกาศนียบัตรครั้งใด  ใหเร่ิมลําดับที่ประกาศนียบัตรใหมทุกครั้ง 
 ๒) ชื่อ-ชื่อสกุล  คํานําหนาชื่อ  เชน  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาง นางสาว  ยศ  เชน  รอยตํารวจตรี
หญิง  รอยเอก  นาวาตรี  ฐานันดรศักดิ์  เชน  หมอมหลวง  หมองราชวงศ  หมอมเจา  ใหเขียนเต็มไมใช
อักษรยอ  สําหรับคํานําหนาชื่อฐานันดรศักดิ์  ใหเขียนติดกันไปกับชื่อหรือพระนาม  สวนยศกับชื่อ  หรือยศ
กับฐานันดรศักดิ์  ช่ือกับชื่อสกุล  ใหเวนระยะหางพองาม  นามสกุลที่มีคําตอทาย  เชน  ณอยุธยา   
ณสกลนคร  ไมใหเวนระยะระหวาง  “ ณ ”  กับคําตอทายและตองไมใช  “ ฯ ”  (ไปยาลนอย) 
 ๓) เกิดวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  ใหกรอกเลขวันที่  ช่ือเดือน  และเลขป  พ.ศ.  ที่ผูเรียนเกิด  โดยเขียน
คําและจํานวนเต็มทั้งหมด 
 ๔) สําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสําเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ๕) โรงเรียน  ใหกรอกชื่อโรงเรียนที่ตัดสินและอนุมัติใหผูเรียนจบการศึกษา 
 ๖) อําเภอ/เขต  , จังหวัด  ใหกรอกชื่อ  อําเภอ/เขต  และจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน 
 ๗) เม่ือวันท่ี   เดือน  พ.ศ.  ใหกรอกเลขวันที่  ช่ือเดือน  และเลข  พ.ศ.  ที่ผูบริหารสถานศึกษาลง
นามอนุมัติการจบหลักสูตร  ตามที่ระบุในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) และในระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.๑)๘) การลงลายมือชื่อ  ใหผูบริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ซ่ึงดํารงตําแหนงขณะที่ผูเรียนสําเร็จการศึกษาเปนผูลงนาม 
 ๙) ใหประทับตราโรงเรียน  บนลายมือช่ือของผูบริหารสถานศึกษา  โดยใชสีแดงชาด 
 แบบพิมพประกาศนียบัตรดานหลัง 
 ใหกรอกรายการในประกาศนียบัตรใหใชสีดํา  และหามใชปากกาลูกล่ืน 
 ๑)  ผูเขียน/ผูพิมพ, ผูทาน, ผูตรวจ ๒)  นายทะเบียน 
 ๓)  ผูรับประกาศนียบัตร  ๔)  วันที่ เดือน พ.ศ. ที่รับประกาศนียบัตร 
 
 

๑๕๑ 



 ๑๕๒

แบบฟอรมใบแทนประกาศนียบัตร 
 
 

ใบแทนประกาศนยีบัตร 
 
กระทรวงศกึษาธิการ  โดยโรงเรียน.......................................................................................................... 
อําเภอ/เขต.........................................................จังหวดั............................................................................ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................................................................................... 

เอกสารสําคัญนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

.................................................................................................................................................................. 
เกิดวันที่........................เดือน........................................พ.ศ. .................................................................... 
เปนผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
เมื่อวันที่........................เดือน........................................พ.ศ. .................................................................... 
และไดรับประกาศนียบัตรเลขที่.............................ไปแลว  แตเนื่องจากประกาศนยีบตัรนั้น................... 
.................................................................................................................................................................. 
 
   จึงออกใบแทนประกาศนียบัตรนี้ใหไวเปนสําคัญ 
 
     วันที่...............เดือน............................พ.ศ. .................. 
 
 

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

     นายทะเบียน 
 
 



 ๑๕๓

แบบฟอรมใบแทนประกาศนียบัตร 
 
 

ใบแทนประกาศนยีบัตร 
 
กระทรวงศกึษาธิการ  โดยโรงเรียน.......................................................................................................... 
อําเภอ/เขต.........................................................จังหวดั............................................................................ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................................................................................... 

เอกสารสําคัญนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

.................................................................................................................................................................. 
เกิดวันที่........................เดือน........................................พ.ศ. .................................................................... 
เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นพืน้ฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช้ันมธัยมศึกษาปที่ ๖ 
เมื่อวันที่........................เดือน........................................พ.ศ. .................................................................... 
และไดรับประกาศนียบัตรเลขที่.............................ไปแลว  แตเนื่องจากประกาศนยีบตัรนั้น................... 
.................................................................................................................................................................. 
 
   จึงออกใบแทนประกาศนียบัตรนี้ใหไวเปนสําคัญ 
 
     วันที่...............เดือน............................พ.ศ. .................. 
 
 

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

     นายทะเบียน 
 
 



 ๑๕๔

คําอธิบายการกรอกใบแทนประกาศนียบัตร 
 การกรอกใบแทนประกาศนียบัตร  ใหกรอกดวยการเขียนหรือพิมพดวยหมึกสีดํา  หามใช
ปากกาลูกล่ืน  ตัวอักษร  แบบตัวบรรจงสวยงาม   ตัวเลขที่กรอกทุกแหงใหใชเลขไทย   ใบแทน  
ประกาศนียบัตรทุกฉบับตองไมมีรอยขูด  ลบ  แกไข  หรือตกเติม  และตองระมัดระวังไมใหเปรอะเปอน
จากการเขียน  การพิมพ  หรือเกิดความสกปรกจากเหตุใดเหตุหนึ่ง  การกรอกรายการในใบแทน
ประกาศนียบัตรใหกรอกดังนี้ 
 ๑) โรงเรียน  ใหกรอกชื่อโรงเรียนที่ตัดสินและอนุมัติใหผูเรียนจบการศึกษาและที่ตั้งโรงเรียน 
 ๒)  อําเภอ/เขต, จังหวัด ใหกรอกชื่ออําเภอ/เขต และจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน 
 ๓) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา...........  ใหกรอกชื่อ  เขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู 
 ๔) เอกสารนี้ใหไวเพื่อแสดงวา.....  ใหกรอกชื่อและชื่อสกุลของผู เ รียนที่ขอรับใบแทน
ประกาศนียบัตร  โดยปฏิบัติตามวิธีการกรอกชื่อและชื่อสกุลในประกาศนียบัตร 
 ๕) เกิดวันท่ี......เดือน..........พ.ศ. .......  ใหกรอก  เลขวันที่  ช่ือเดือน  และเลข  พ.ศ.  ที่ผูเรียนเกดิ
โดยเขียนคําและจํานวนเต็มทั้งหมด 
 ๖) เม่ือวันท่ี.....เดือน...........พ.ศ.........  ใหกรอก  เลขวันที่  ช่ือเดือน  และเลข  พ.ศ. ที่ผูเรียน
ไดรับอนุมัติใหจบหลักสูตร  ตามที่ระบุในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  และในระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
 ๗) ไดรับประกาศนียบัตรเลขท่ี.........  ใหกรอกเลขที่ประกาศนียบัตรที่ผูเรียนเคยรับไปแลว
ตามที่กรอกไวในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  
 ๘) แตเนื่องจากประกาศนียบัตรนั้น . . . . . . . . .   ใหกรอก   “ชํารุด”  ในกรณีที่ออกใบแทน
ประกาศนียบัตรเนื่องจากประกาศนียบัตรชํารุด   และกรอก   “สูญหาย”  ในกรณีที่ออกใบแทน
ประกาศนียบัตร  เนื่องจากประกาศนียบัตรเดิมสูญหาย 
 ๙) วัน........เดือน.............พ.ศ..........  ใหกรอกเลขวันที่  ช่ือเดือน  และเลข  พ.ศ. ที่ผูอํานวยการ
หรืออาจารยใหญหรือครูใหญลงนามในใบแทนประกาศนียบัตร 
 ๑๐) ใหผูอํานวยการหรืออาจารยใหญหรือครูใหญ  ที่ดํารงตําแหนงในระหวางที่ออกใบแทน
ประกาศนียบัตรลงนาม 
 ๑๑)  นายทะเบียน  ใหนายทะเบียนที่ดํารงตําแหนงในระหวางที่ออกใบแทนประกาศนียบัตร 
ลงนาม 
 ๑๒) ดานหลัง  ใหพิมพรายการเพื่อใหผูมีหนาที่จัดทําใบแทนประกาศนียบัตรและผูรับใบแทน
ประกาศนียบัตรลงนาม 
   



 ๑๕๕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติในการจัดทําแบบรายงาน
ผูสําเร็จการศึกษา   

(ปพ.๓) 



 ๑๕๖

 แนวปฏิบัติในการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) 
 แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  เปนเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตร โดยบันทึกรายชื่อ
และขอมูลของผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖) ผูจบการศึกษาภาคบังคับ 
(ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๓) และผูจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ เปนเอกสารสําหรับอนุมัติผลการเรียนใหผูเรียนเปนผูสําเร็จ
การศึกษา  เปนเอกสารสําหรับตรวจสอบ  ยืนยัน  และรับรองความสําเร็จและวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จ
การศึกษาแตละคน 

 รูปแบบของแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) 
 แบบรายงานผลการเรียนผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  กําหนดไว ๓  แบบ  คือ   
 ๑. แบบรายงานผู สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ระดับ
ประถมศึกษา  (ปพ.๓ : ป) 
 ๒. แบบรายงานผู สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.๓ : บ) 
 ๓. แบบรายงานผู สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : พ) 

 การจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) 
 การจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  ใหโรงเรียนดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
 ๑.  แตงตั้งนายทะเบียนของสถานศึกษาอยางเปนทางการ  เพื่อรับผิดชอบการจัดทําแบบรายงาน
ผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  และเอกสารสําคัญอื่น  ๆ ของสถานศึกษา 
 ๒. แตงตั้งคณะกรมการดําเนินการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  เปนคราว ๆ ไป  
ประกอบดวยผูเขียน/ผูพิมพ  ผูทาน  และผูตรวจ  ดําเนินงานภายใตการกํากับของนายทะเบียน 
 ๓. คณะกรรมการในขอ  ๒  ตองดําเนินการจัดทําโดยปฏิบัติตามคําชี้แจงการจัดทําแบบรายงาน
ผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)   
 ๔. เมื่อจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  เสร็จเรียบรอยแลวใหกรรมการทุกคนและ
นายทะเบียนลงนามไวที่ดานหนาของเอกสารในชองที่กําหนดไวทุกแผน  กอนเสนอใหผูอํานวยการ  
หรืออาจารยใหญ  หรือครูใหญ  แลวแตกรณี  พิจารณาอนุมัติการจบหลักสูตร 
 ๕. ผูอํานวยการ  หรืออาจารยใหญ  หรือครูใหญควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
งานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พิจารณาแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  ที่จัดทําเสร็จเรียบรอย
แลว  เพื่อความถูกตอง  สมบูรณ  และรอบคอบกอนลงนาม  อนุมัติผลการจบหลักสูตร 
 ๖. สถานศึกษาตองจัดเก็บแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  ตามแนวปฏิบัติขางตน  เพื่อ
ใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผูจบการศึกษาตอไป 



 ๑๕๗

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ระดับประถมศึกษา  (ปพ.๓ : ป) 

และคําอธิบายการกรอกแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา 
 

 
 
 
 









 ๑๖๑

คําอธิบายการกรอกแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา (ปพ.๓ : ป)  
การกรอกขอมูลในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  ใหกรอกดวยการเขียนดวยปากกา

หมึกสีดํา  (หามใชปากกาลูกล่ืน)  หรือพิมพดีดหรือพิมพคอมพิวเตอรดวยหมึกสีดํา ตัวเลขที่กรอก
สามารถใชตัวเลขไทยหรือตัวเลขฮินดูอารบิก แตเมื่อใชวิธีการใด ใหใชวิธีการนั้นตลอดทุกหนา ทุกแผน 
 ตัวเลขขอมูลใด ๆ ตองถูกตอง  ชัดเจน  หามขูด  ลบ  เปนอันขาด   เมื่อเกิดการผิดพลาดตองการ
แกไข ใหขีดฆา  ขอมูลที่ผิด  แลวเขียนขอมูลที่ถูกตองเหนือขอมูลที่ขีดฆาดวยหมึกแดง  และใหผูบริหาร
สถานศึกษาลงนามกํากับไวดวย    
 ๑. ขอมูลโรงเรียน  
  ๑.๑ สําเร็จการศึกษาภาคเรียนท่ี  ปการศึกษา    ใหกรอกภาคเรียนและปการศึกษาที่
สถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผูเรียน 
  ๑.๒ โรงเรียน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ใหกรอก
ช่ือสถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติใหผูเรียนสําเร็จการศึกษา   สถานที่ตั้งของสถานศึกษา และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู 
 ๒. ขอมูลผูเรียน 
  ๒.๑ ลําดับท่ี   ใหกรอกเลขลําดับผูเรียนที่ไดรับการตัดสินและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา  
ใหเร่ิมจากลําดับที่ ๑ ทุกครั้งที่ตัดสินและอนุมัติผลการเรียน 
  ๒.๒ เลขประจําตัวนักเรียน   ใหกรอกเลขประจําตัวนักเรียนของผูเรียนแตละคนที่ไดรับ
การตัดสินและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา  ตองเรียงลําดับ
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากเลขจํานวนนอยไปหาเลขจํานวนมาก  โดยกรอกที่บรรทัดบนของชองที่กําหนด 
  ๒.๓ เลขประจําตัวประชาชน   ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียน โดยกรอกที่
บรรทัดลางของชองที่กําหนด 
  ๒.๔ ชุดท่ี ปพ.๑ : ป / เลขท่ี ปพ.๑ : ป   ใหกรอกตัวเลข ชุดที่และเลขที่  ของเอกสาร
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่โรงเรียนออกใหนักเรียนลําดับที่นั้น ๆ โดยกรอกเลขชุดที่บรรทัดบน   
และกรอกเลขเลขที่บรรทัดลาง ของชองที่กําหนด 
  ๒.๕ ชื่อนักเรียน – ชื่อสกุลนักเรียน   ใหกรอกชื่อผูเรียนพรอมคํานําหนาชื่อ – ช่ือสกุล
ผูเรียน  โดยเขียนคําเต็มทั้งหมด  ใหกรอกชื่อ  ที่บรรทัดบน  และกรอกชื่อสกุลที่บรรทัดลาง ของชองที่หนด 
  ๒.๖ วันท่ี / เดือน / ปเกิดใหกรอกตัวเลขวันที่ ช่ือเดือนเปนตัวอักษร และตัวเลข พ.ศ. เกิด  
ของผูเรียนโดยกรอกวันที่ / เดือน ที่บรรทัดบน  และกรอกปเกิดที่บรรทัดลาง  วันที่ / เดือน / ปเกิด          
ที่กรอกตองตรงตามที่ระบุไวในทะเบียนนักเรียน 
  ๒.๗ ชื่อ - ชื่อสกุลบิดา / ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา    ใหกรอกชื่อพรอมคํานําหนาชื่อ - ช่ือสกุล
บิดา / ช่ือ – ช่ือสกุลมารดา    ของผูเรียนโดยกําเนิด  โดยเขียนคําเต็มทั้งหมด  ใหกรอกชื่อ – ช่ือสกุลบิดาที่
บรรทัดบน และกรอกชื่อ – ช่ือสกุลมารดาที่บรรทัดลาง ของชองที่กําหนด 



 ๑๖๒

  ๒.๘ ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน   ใหกรอกผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานที่ไดรับ 
การตัดสิน  ใหกรอกผลการประเมิน  “ผานทุกรายวิชา”  ซ่ึงผูเรียนไดรับการตัดสินเมื่อจบระดับชั้น 
  ๒.๙ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน   ใหกรอกขอมูลผลการประเมินการ
อาน คิดวิเคราะหและเขียน  “ดีเยี่ยม”  หรือ  “ดี”  หรือ  “ผาน”  ที่ผูเรียนไดรับการตัดสิน  
  ๒.๑๐ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ใหกรอกขอมูลผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค  “ดีเยี่ยม”  หรือ  “ดี”  หรือ  “ผาน”  ที่ผูเรียนไดรับการตัดสิน 
  ๒.๑๑ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน  “ผาน” ที่ผูเรียนปฏิบัติและไดรับการตัดสินเมื่อจบระดับชั้น  
  ๒.๑๒ หมายเหตุ   ใหกรอกขอมูลของผูเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง  และมีผลเกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบยืนยันสถานภาพของผูเรียน  เชน กรณีที่ผูเรียนไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียน
ราษฎร  หรือกรอกขอมูลตาง ๆ ที่กําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง 
 ๓. ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
  ๓.๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา   ใหกรอกตัวเลขสรุปรวมจํานวนผูเรียนที่สถานศึกษา
ตัดสินและอนุมัติใหจบการศึกษาในครั้งนั้น ๆ โดยจําแนกเปนชาย  หญิง และจํานวนรวม 
 ๔. ตรวจสอบ/อนุมัติการจบการศึกษา 
  ๔.๑ ผูเขียน/ผูพิมพ ผูทาน ผูตรวจ และนายทะเบียน   ใหลงลายมือช่ือผูมีสวนรวมในการ
จัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาในชองที่กําหนดในแบบพิมพทุกแผน 
 ๔.๒ ผูอํานวยการ / อาจารยใหญ /ครูใหญ   ผูบริหารสถานศึกษาตองลงลายมือช่ือเพื่อ
ตัดสินและอนุมัติการจบการศึกษาในชองที่กําหนด  พรอมกับกรอกเลขวันที่  ช่ือเดือน และเลขป พ.ศ.    
ที่อนุมัติการจบการศึกษา (ไมใชวันที่ที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนาม) 

 เอกสารดานหลัง 
  ภาคเรียนท่ี / ปการศึกษา   ใหกรอกภาคเรียนและปการศึกษาที่สถานศึกษาตัดสินและอนุมัติ
ผลการเรียนของผูเรียนใหตรงกับภาคเรียนที่ / ปการศึกษา ที่กรอกไวดานหนา  ดวยตัวเลขไทย หรือ
ตัวเลขฮินดูอารบิค  ตามที่ไดกรอกไวแลวในดานหนา ใหตลอดทุกหนาทุกแผน 
  การขีดเสนแดง   ใหขีดเสนแดงยาวตลอดแนวนอน กลางชองบรรทัด ถัดตอจากผูสําเร็จ
การศึกษาคนสุดทายลงมา  เพื่อมิใหมีการกรอกรายการผูจบเพิ่มเติม และใหผูบริหารสถานศึกษาลง
ลายมือช่ือกํากับไวใตเสน 
  หนา   เมื่อกรอกรายการนักเรียนที่ไดรับการตัดสินและอนุมัติใหจบการศึกษาในครั้งนั้น ๆ 
ครบทุกคนแลว  ใหกรอกเลขหนาของแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  ทุกหนา  โดยกรอก
เรียงลําดับจากหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย  ดวยตัวเลขไทยหรือตัวเลขฮินดูอารบิก ตามที่ไดกรอกไวแลว
ในดานหนาใหตลอดทุกหนาทุกแผน 
 



 ๑๖๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.๓ : บ) / ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : พ)  

และคําอธิบายการกรอกแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา 
 

 
 
 













 ๑๖๙

คําอธิบายการกรอกแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (ปพ.๓ : บ และ ปพ.๓ : พ) 
การกรอกขอมูลในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  ใหกรอกดวยการเขียนดวยปากกา

หมึกสีดํา  (หามใชปากกาลูกล่ืน)  หรือพิมพดีดหรือพิมพคอมพิวเตอรดวยหมึกสีดํา ตัวเลขที่กรอก
สามารถใชตัวเลขไทยหรือตัวเลขฮินดูอารบิก แตเมื่อใชวิธีการใด ใหใชวิธีการนั้นตลอดทุกหนา ทุกแผน 
 ตัวเลขขอมูลใด ๆ ตองถูกตอง  ชัดเจน  หามขูด  ลบ  เปนอันขาด   เมื่อเกิดการผิดพลาดตองการ
แกไข ใหขีดฆา  ขอมูลที่ผิด  แลวเขียนขอมูลที่ถูกตองเหนือขอมูลที่ขีดฆาดวยหมึกแดง  และใหผูบริหาร
สถานศึกษาลงนามกํากับไวดวย 
 ๑. ขอมูลโรงเรียน 
 ๑.๑ สําเร็จการศึกษาภาคเรียนท่ี  ปการศึกษา  ใหกรอกภาคเรียนและปการศึกษาที่
สถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผูเรียน 
  ๑.๒. โรงเรียน  ตําบล/แขวง, อําเภอ/เขต, เขตพื้นท่ีการศึกษา, จังหวัด   ใหกรอกชื่อ
สถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติใหผูเรียนสําเร็จการศึกษา   สถานที่ตั้งของสถานศึกษา และสํานักงาน    
เขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู 
 ๒. ขอมูลผูเรียน 
  ๒.๑ ลําดับท่ี   ใหกรอกเลขลําดับผูเรียนที่ไดรับการตัดสินและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา  
ใหเร่ิมจากลําดับที่ ๑ ทุกครั้งที่ตัดสินและอนุมัติผลการเรียน 
  ๒.๒ เลขประจําตัวนักเรียน   ใหกรอกเลขประจําตัวนักเรียนของผูเรียนแตละคนที่ไดรับ
การตัดสินและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา  ตองเรียงลําดับ
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากเลขจํานวนนอยไปหาเลขจํานวนมาก  โดยกรอกที่บรรทัดบนของชองที่กําหนด 
  ๒.๓ เลขประจําตัวประชาชน   ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียน โดยกรอกที่
บรรทัดลางของชองที่กําหนด 
  ๒.๓ ชุดท่ี ปพ.๑ : บ และ  ปพ.๑ : พ / เลขท่ี ปพ.๑ : บ  และ ปพ.๑ : พ   ใหกรอกเลขชุดที่  
และเลขที่ของเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่โรงเรียนออกใหนักเรียนลําดับที่นั้น ๆ โดย
กรอกเลขชุดที่บรรทัดบน และกรอกเลขที่บรรทัดลาง ของชองที่กําหนด 
  ๒.๔ เลขท่ี  ปพ.๒ : บ/ เลขท่ี  ปพ.๒ : พ  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน(ปพ.๒ : บ)  และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ปพ.๒ : พ)   ใหกรอกเลขที่ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ที่ออกใหนักเรียนลําดับที่นั้น 
  ๒.๕ ชื่อ – ชื่อสกุลนักเรียน   ใหกรอกชื่อผูเรียนพรอมคํานําหนาชื่อ – ช่ือสกุลผูเรียน  โดย
เขียนคําเต็มทั้งหมด  ใหกรอกชื่อ  ที่บรรทัดบน  และกรอกชื่อสกุลที่บรรทัดลาง ของชองที่กําหนด 
  ๒.๖ วันท่ี / เดือน / ปเกิด   ใหกรอกตัวเลขวันที่  ช่ือเดือนเปนตัวอักษร  และตัวเลข พ.ศ. 
เกิด  ของนักเรียนโดยกรอกวันที่ / เดือน ที่บรรทัดบน  และกรอกปเกิดที่บรรทัดลาง  วันที่ / เดือน / ปเกิด 
ที่กรอกตองตรงตามที่ระบุไวในทะเบียนนักเรียน 
 



 ๑๗๐

  ๒.๗ ชื่อ - ชื่อสกุลบิดา / ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา  ใหกรอกชื่อพรอมคํานําหนาชื่อ - ช่ือสกุลบิดา /     
ช่ือ – ช่ือสกุลมารดาของผูเรียนโดยกําเนิด  โดยเขียนคําเต็มทั้งหมด  ใหกรอกชื่อ – ช่ือสกุลบิดา ที่บรรทัด
บน และกรอกชื่อ – ช่ือสกุลมารดาที่บรรทัดลาง ของชองที่กําหนด 
  ๒.๘ จํานวนหนวยกิตรายวิชาท่ีเรียน / ท่ีได   และผลการเรียนเฉลี่ย    ใหกรอกจํานวนรวม
หนวยกิตของทุกรายวิชาพื้นฐานและทุกรายวิชาเพิ่มเติมที่ผูเรียนเรียนและที่ผูเรียนได ที่บรรทัดบน  และกรอก
ผลการเรียนเฉลี่ยที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด 
  ๒.๙ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน   ใหกรอกผลการประเมินการอาน  
คิดวิเคราะห และเขียน  ซ่ึงผูเรียนไดรับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา  
  ๒.๑๐ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค   ใหกรอกผลการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค  “ดีเยี่ยม”  หรือ  “ดี”  หรือ  “ผาน”  ซ่ึงผูเรียนไดรับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา  
  ๒.๑๑  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนรวม  “ผาน”  ที่ผูเรียนไดรับการตัดสิน  
  ๒.๑๒ หมายเหตุ   ใหกรอกขอมูลของผูเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง   และมีผลเกี่ยวของกับ
การตรวจสอบยืนยันสถานภาพของผูเรียน  เชน กรณีที่ผูเรียนไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการ
ทะเบียนราษฎร  หรือกรอกขอมูลตาง ๆ ที่กําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง 
 ๓. ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
  ๓.๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา   ใหกรอกตัวเลขสรุปรวมจํานวนผูเรียนที่สถานศึกษา
ตัดสินและอนุมัติใหจบการศึกษาในครั้งนั้น ๆ จําแนกเปนชาย หญิง และจํานวนรวม 
 ๔. ตรวจสอบ/อนุมัติการจบการศึกษา 
  ๔.๑ ผูเขียน/ผูพิมพ  ผูทาน  ผูตรวจ และนายทะเบียน   ใหลงลายมือช่ือผูมีสวนรวมใน
การจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ในชองที่กําหนดในแบบพิมพทุกแผน     
  ๔.๒  ผูอํานวยการ/ อาจารยใหญ / ครูใหญ  ผูบริหารสถานศึกษาตองลงลายมือช่ือเพื่อตัดสินและ
อนุมัติการจบการศึกษาในชองที่กําหนด พรอมกับกรอกเลขวันที่  ช่ือเดือน และเลขป พ. ศ. ที่อนุมัติการจบการศึกษา  
(ไมใชวันที่ที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนาม) 

 เอกสารดานหลัง 
  ภาคเรียนท่ี / ปการศึกษา   ใหกรอกภาคเรียนและปการศึกษาที่สถานศึกษาตัดสินและอนุมัติ
ผลการเรียนของผูเรียนใหตรงกับภาคเรียนที่ / ปการศึกษา ที่กรอกไวดานหนา  ดวยตัวเลขไทย หรือ
ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตามที่ไดกรอกไวในดานหนา ใหตลอดทุกหนาทุกแผน 
  การขีดเสนแดง   ใหขีดเสนแดงยาวตลอดแนวนอน กลางชองบรรทัด ถัดตอจากผูสําเร็จ
การศึกษาคนสุดทายลงมา  เพื่อมิใหมีการกรอกรายการผูจบเพิ่มเติม และใหผูบริหารสถานศึกษาลง
ลายมือช่ือกํากับไวใตเสน 



 ๑๗๑

  หนา   เมื่อกรอกรายการนักเรียนที่ไดรับการตัดสินและอนุมัติใหจบการศึกษาในครั้งนั้น ๆ  ครบทุก
คนแลว  ใหกรอกเลขหนาของแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  ทุกหนา  โดยกรอกเรียงลําดับจาก
หนาแรกจนถึงหนาสุดทาย  ดวยตัวเลขไทยหรือตัวเลขฮินดูอารบิก ตามที่ไดกรอกไวแลวในดานหนาให
ตลอดทุกหนาทุกแผน 



 ๑๗๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การสั่งซื้อ  ควบคุม  และการจัดเก็บรักษา 
- ระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑) 
- ประกาศนียบัตร  (ปพ.๒) 
- แบบรายงานผูสาํเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) 



 ๑๗๔

 การสั่งซื้อ  ควบคุม  และการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑) 
 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ปพ.๑)  เปนเอกสาร
หลักฐานที่โรงเรียนทุกแหงทุกสังกัด  ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะตองดําเนินการจัดทําใหเปน
แนวทางเดียวกัน  โดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดําเนินการจัดซื้อใหโรงเรียนทุกแหง
ทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังแผนภาพที่ ๕.๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๕.๑  แสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ ควบคุม  และการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 

 
* ถาโรงเรียนตองการดําเนินการสั่งซื้อเองใหระบุช่ือครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในหนังสือขอ

ซื้อแบบพิมพดวย 

โรงเรียนทําหนังสือขอซื้อแบบพิมพตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กรณีที่  ๑  :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปน
ผูดําเนินการจัดซื้อ 

ผอ.สพท. ทําหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ
ถึงองคการคาของ  สกสค. 

โดยระบุชื่อ-นามสกุลบุคลากรของ สพท. ที่ไดรับ
มอบฉันทะใหเปนผูดําเนินการจัดซื้อ  ทั้งนี้ใหผูที่
ไดรับมอบฉันทะ  นําบัตรประจําตัวประชาชน/บัตร
ขาราชการไปแสดงตอองคการคาของ  สกสค. ดวย 

ผูรับมอบฉันทะของ สพท. นําแบบ
พิมพลงบัญชีรับ-จาย  แบบพิมพของ 

สพท.** 

สพท.แจงใหโรงเรียนมารับแบบพิมพ
ที่ไดสั่งซื้อไว 

โรงเรียนนําแบบพิมพลงบัญชีรับแบบ
พิมพของโรงเรียนตอไป 

กรณีที่  ๒ :  โรงเรียนไดรับมอบหมายเปน
ผูดําเนินการจัดซื้อเอง* 

ผอ.สพท. ทําหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ
ถึงองคการคาของ  สกสค. 

โดยระบุชื่อ-นามสกุลครู/บุคลากรของโรงเรียนที่ไดรับ
มอบหมายใหเปนผูดําเนินการจัดซื้อรับมอบฉันทะ 

ทั้งนี้ ใหผูไดรับมอบฉันทะนําบัตรประจําตัวประชาชน/
บัตรขาราชการไปแสดงตอองคการคาของ  สกสค. ดวย 

ผูรับมอบฉันทะของโรงเรียนนําแบบ
พิมพลงบัญชีรับ-จาย  แบบพิมพของ 

สพท. 

ผูรับมอบฉันทะของโรงเรียนนําแบบ
พิมพลงบัญชีรับแบบพิมพของ

โรงเรียนตอไป เมื่อไดรับแบบพิมพแลว 

เมื่อไดรับแบบพิมพแลว 



 ๑๗๕

 จากแผนภาพที่ ๕.๑  มีรายละเอียดขั้นตอนการสั่งซื้อ  ควบคุม  และการจัดเก็บรักษาระเบียน
แสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  ดังตอไปนี้ 
 กรณีท่ี  ๑  สํานักงานเขตพื้นการศึกษาเปนผูดําเนินการจัดซื้อ 
 ขั้นตอนที่   ๑   ผูบริหารโรงเรียน   ทําหนังสือแจงความประสงคขอซื้อแบบพิมพถึง
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปนผูดําเนินการจัดซื้อใหโรงเรียน 
   **  กรณีที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและองคการปกครองสวนทองถ่ิน  
ใหผูบริหารโรงเรียน  ทําหนังสือแสดงความประสงคส่ังซื้อไปยังหนวยงานที่ตนสังกัด  เพื่อหนวยงานตน
สังกัดดําเนินการขอซื้อแบบพิมพไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งอยูตอไป 
 ขั้นตอนที่  ๒  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ทําหนังสือส่ังซื้อแบบพิมพ  (ปพ.๑)  
ถึงองคการคาของ  สกสค.  โดยระบุ   
   -  ช่ือบุคคลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได รับมอบฉันทะให เปน
ผูดําเนินการจัดซื้อโดยผูที่ไดรับมอบฉันทะตองนําบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการไปแสดงดวย 
   -  ชนิดแบบพิมพ  (แบบพิมพปกติหรือแบบพิมพสําหรับพิมพดวยคอมพิวเตอร)  
จํานวนแบบพิมพ  จําแนกเปนระดับชั้นวามีระดับชั้นละกี่เลม  (๑  เลม  มี  ๕๐  แผน) 
 ขั้นตอนที่  ๓  เมื่อผูไดรับมอบฉันทะรับแบบพิมพ  (ปพ.๑)  แลว  ใหนําแบบพิมพนั้นมา
ควบคุมหมายเลข  ชุดที่  เลขที่  ในบัญชีรับ-จาย  แบบพิมพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา           
 ขั้นตอนที่  ๔  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แจงใหโรงเรียนมารับแบบพิมพที่ไดส่ังซื้อไว 
 ขั้นตอนที่  ๕  โรงเรียนนําแบบพิมพดังกลาวมาควบคุมหมายเลขชุดที่  เลขที่ในบัญชีรับแบบ
พิมพของ   และจัดเก็บรักษาไวอยางดีตอไป 
 กรณีท่ี  ๒  :  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามอบฉันทะใหโรงเรียนเปนผูดําเนินการจัดซื้อเอง 
 ขั้นตอนที่  ๑  ผูบริหารโรงเรียน  ทําหนังสือแจงความประสงคขอซื้อแบบพิมพ  (ปพ.๑)  
และแจงขอดําเนินการจัดซื้อเองถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยระบุ 
   -  ช่ือ-นามสกุลครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ไดรับมอบหมายให
เปนผูดําเนินการจัดซื้อ  โดยผูที่ไดรับมอบฉันทะตองนําบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการไปแสดงดวย 
   -  ชนิดแบบพิมพ   (แบบพิมพปกติ   หรือแบบพิมพ สํ าหรับพิมพดวย
คอมพิวเตอร)  จํานวนแบบพิมพ  จําแนกเปนระดับชั้นวามีระดับชั้นละกี่เลม 

ขั้นตอนที่  ๒  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาทําหนังสือส่ังซื้อแบบพิมพ (ปพ.๑)  
ถึงองคการคาของ สกสค.  โดยระบ ุ
   -  ช่ือ-นามสกุลของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ได รับ
มอบหมายในขั้นตอนที่  ๑  เปนผูไดรับมอบฉันทะดําเนินการจัดซื้อ 



 ๑๗๖

   -  ช่ือโรงเรียน  ช่ืออําเภอ  ลักษณะแบบพิมพ  จํานวนแบบพิมพ  จําแนกเปน
ระดับชั้นวามีระดับชั้นละกี่เลม 
 ขั้นตอนที่  ๓  เมื่อไดรับระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  ครบถวนและถูกตองแลว  ใหนํา
แบบพิมพนั้นมาควบคุมหมายเลขชุดที่  เลขที่  ในบัญชีรับ-จาย  แบบพิมพของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากอน 
 ขั้นตอนที่  ๔  หลังจากนั้นใหโรงเรียนนําแบบพิมพมาควบคุมหมายเลขชุดที่  เลขที่ในบัญชี
รับแบบพิมพของโรงเรียน  และจัดเก็บรักษาไวอยางดีตอไป 
 
หมายเหตุ  

๑. แบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  ที่จัดซื้อมาใหใชเฉพาะในโรงเรียนจัดซื้อ
เทานั้น  หามแลกเปลี่ยนหรือขอยืมใชระหวางโรงเรียนเปนอันขาด 

๒. แบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  ที่โรงเรียนจัดซื้อมาและไมประสงคจะ
นํามาใช  สถานศึกษาตองเก็บรักษาไวตลอดไป 

๓. เมื่อโรงเรียนจะตองออกระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  ใหผูเรียน  โรงเรียนตองทํา
บัญชีจายแบบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)  
ในทุกกรณีและบันทึกในสมุดจดหมายเหตุรายวันของโรงเรียนทุกครั้งที่มีการออก
เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๗

 การสั่งซื้อ  ควบคุม  และการจัดเก็บรักษาประกาศนียบัตร  (ปพ.๒) 
 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตร  (ปพ.๒)  เปนเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนทุกแหง
ทุกสังกัด  ในระดับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองดําเนินการจัดทําใหเปนแนวทาง
เดียวกัน  โดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดําเนินการจัดซื้อใหโรงเรียนทุกแหงทุก
สังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ   โดยมีขั้นตอนการดําเนินการจําแนกเปน  ๒  กรณี  ตาม
แผนภาพที่ ๕.๒   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๕.๒  แสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ  ควบคุม  และการจัดเก็บรักษาประกาศนียบัตร  (ปพ.๒) 
 *   ถาโรงเรียนตองการดําเนินการสั่งซื้อเองใหระบุช่ือครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในหนังสือ
ขอซื้อแบบพิมพดวย 

โรงเรียนทําหนังสือขอซื้อแบบพิมพตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กรณีที่  ๑  :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปน
ผูดําเนินการจัดซื้อ 

ผอ.สพท. ทําหนังสือสั่งซื้อประกาศนียบัตร
ถึงองคการคาของ  สกสค. 

โดยระบุชื่อ-นามสกุลบุคลากรของ สพท. ที่ไดรับ
มอบฉันทะใหเปนผูดําเนินการจัดซื้อ  ทั้งนี้ใหผูที่
ไดรับมอบฉันทะ  นําบัตรประจําตัวประชาชน/บัตร
ขาราชการไปแสดงตอองคการคาของ  สกสค. ดวย 

ผูรับมอบฉันทะของ สพท. นําแบบ
พิมพลงบัญชีรับ-จาย  แบบพิมพของ 

สพท.** 

สพท.แจงใหโรงเรียนมารับแบบพิมพ
ที่ไดสั่งซื้อไว 

โรงเรียนนําแบบพิมพลงบัญชีรับแบบ
พิมพของโรงเรียนตอไป 

กรณีที่  ๒  :  โรงเรียนไดรับมอบหมายเปน
ผูดําเนินการจัดซื้อเอง* 

ผอ.สพท. ทําหนังสือสั่งซื้อประกาศนียบัตร
ถึงองคการคาของ  สกสค. 

โดยระบุชื่อ-นามสกุลครู/บุคลากรของโรงเรียนที่ไดรับ
มอบหมายใหเปนผูดําเนินการจัดซื้อรับมอบฉันทะทั้งนี้
ใหผูไดรับมอบฉันทะนําบัตรประจําตัวประชาชน/บัตร
ขาราชการไปแสดงตอองคการคาของ  สกสค. ดวย 

ผูรับมอบฉันทะของโรงเรียนนําแบบ
พิมพลงบัญชีรับ-จาย  แบบพิมพของ 

สพท. 

ผูรับมอบฉันทะของโรงเรียนนําแบบ
พิมพลงบัญชีรับแบบพิมพของ

โรงเรียนตอไป เมื่อไดรับแบบพิมพแลว 

เมื่อไดรับแบบพิมพแลว 



 ๑๗๘

 จากแผนภาพที่ ๕.๒  มีรายละเอียดขั้นตอนการสั่งซื้อ  ควบคุม  และการจัดเก็บรักษาหลักฐาน
แสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร  (ปพ.๒)  ดังตอไปนี้ 
 กรณีท่ี  ๑  :  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนผูดําเนินการจัดซื้อ 
 ขั้นตอนที่  ๑  ผูบริหารโรงเรียน  ทําหนังสือแจงความประสงคขอซื้อประกาศนียบัตรถึง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดําเนินการจัดซื้อให
โรงเรียน 
   ***  กรณีที่โรงเรียน  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหผูบริหารโรงเรียน
ทําหนังสือแสดงความตองการจัดซื้อไปยังหนวยงานที่ตนสังกัด  เพื่อหนวยงานตนสังกัดดําเนินการขอซื้อ
แบบพิมพไปยังสํานักงานเขตพื้นที่ที่ตั้งอยูตอไป 
 ขั้นตอนที่  ๒  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ทําหนังสือส่ังซื้อประกาศนียบัตร
ถึงองคการคาของ  สกสค.  โดยระบุ 
   - ช่ือบุคคลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบฉันทะใหเปน
ผูดําเนินการจัดซื้อโดยผูที่ไดรับมอบฉันทะตองนําบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการไปแสดงดวย 
   -  ชนิดแบบพิมพ  (ปพ.๒ : บ  หรือ  ปพ.๒ : พ)  จํานวนแบบพิมพจําแนกเปน
ระดับชั้นวามีระดับชั้นละกี่แผน 
 ขั้นตอนที่  ๓  เมื่อผูไดรับมอบฉันทะรับแบบพิมพ  (ปพ.๒ : บ  หรือ  ปพ.๒ : พ)  แลว  ให
นําแบบพิมพนั้นมาควบคุมหมายเลขชุดที่  เลขที่  ในบัญชีการสั่งซื้อประกาศนียบัตรของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
 ขั้นตอนที่  ๔  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แจงใหโรงเรียนมารับประกาศนีบัตรที่ไดส่ังซื้อไว 
 ขั้นตอนที่  ๕  โรงเรียนนําประกาศนียบัตรมาควบคุมจํานวนแผนในบัญชีรับแบบพิมพของ
โรงเรียน  และจัดเก็บรักษาไวอยางดีตอไป 
 กรณีท่ี  ๒  :  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามอบฉันทะใหโรงเรียนเปนผูดําเนินการจัดซื้อเอง 
 ขั้นตอนที่  ๑  ผูบริหารโรงเรียน  ทําหนังสือแจงความประสงคขอซื้อประกาศนียบัตร  และ
แจงขอดําเนินการจัดซื้อเองถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยระบุ 
   -  ช่ือ-นามสกุลครูหรือบุคลากรของโรงเรียนที่ได รับมอบหมายให เปน
ผูดําเนินการจัดซื้อ  โดยผูที่ไดรับมอบฉันทะตองนําบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการไปแสดงดวย 
   -  ชนิดแบบพิมพ  (ปพ.๒ : บ  หรือ  ปพ.๒ : พ)  จํานวนแบบพิมพ  จําแนกเปน
ระดับชั้นวามีระดับชั้นละกี่เลม 
 ขั้นตอนที่  ๒  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทําหนังสือส่ังซื้อประกาศนียบัตร  
ถึงองคการคาของ  สกสค.  โดยระบุ 
   -  ช่ือ-นามสกุลของครูหรือบุคลากรของโรงเรียนที่ไดรับมอบหมายตาม 
ขั้นตอนที่ ๑  เปนผูไดรับมอบฉันทะดําเนินการจัดซื้อ 



 ๑๗๙

   -  ช่ือโรงเรียน  ช่ืออําเภอ  ลักษณะแบบพิมพ  จํานวนแบบพิมพ  จําแนกเปน
ระดับชั้นวามีระดับชั้นละกี่แผน 
 ขั้นตอนที่  ๓  เมื่อผูไดรับมอบฉันทะประกาศนียบัตรแลว  ใหนําแบบพิมพนั้น มาควบคุม
จํานวนแผนในบัญชีการสั่งซื้อของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากอน 
 ขั้นตอนที่  ๔  โรงเรียนนําแบบพิมพมาควบคุมจํานวนแผนในบัญชีรับแบบพิมพของ
โรงเรียน  และจัดเก็บรักษาไวอยางดีตอไป 
  เมื่อโรงเรียนออกประกาศนียบัตรใหกับผูเรียนผูสําเร็จการศึกษาแลวใหจัดทําแบบ
รายงานการออกประกาศนียบัตร  โดยจัดทํา  ๒  ชุด  เก็บรักษาไวที่สถานศึกษา  ๑  ชุด  และจัดสงไปเก็บ
ไวที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ๑  ชุด  ตามแบบรายงาน   
 
หมายเหตุ   หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตร  (ปพ .๒)  ที่จัดซื้อมาใหใชเฉพาะใน 
  สถานศึกษาที่จัดซื้อเทานั้น  หาม  แลกเปลี่ยนหรือขอยืมใชระหวางสถานศึกษาเปนอันขาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๐

 การสั่งซื้อ  ควบคุม  และการจัดเก็บรักษาแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) 
 แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  เปนเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนทุกแหงทุกสังกัด 
ในระดับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองดําเนินการจัดทําใหเปนแนวทางเดียวกัน  
โรงเรียนสามารถสั่งซื้อโดยตรงไดที่องคการคาของ สกสค.  โดยหัวหนาสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบใน
การจัดซื้อ 
 ใหโรงเรียนทุกสังกัดและหนวยงานที่มีหนาที่เก็บรักษาแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  
ระดับประถมศึกษา  คร้ังละ  ๒  ชุด  แลวเก็บรักษาไวที่โรงเรียน สงเก็บไปรักษาที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตนสังกัดของสถานศึกษา  ๑  ชุด สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  ใหจัดทําครั้งละ  ๓  ชุด  เก็บรักษาไวที่โรงเรียน  ๑  ชุด  สงเก็บไปรักษาที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตนสังกัดของสถานศึกษา  ๑  ชุด  และสงเก็บรักษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ๑  ชุด  ภายในเวลา  ๓๐  วัน  นับจากวันอนุมัติผลการเรียนใหผูเรียนจบ
การศึกษาแตละคร้ัง  โดยจะตองเก็บรักษาแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  ใหปลอดภัยตลอดไป
อยาใหชํารุดเสียหาย  หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลได 
  
หมายเหตุ 
 ๑. กรณีโรงเรียนจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  สําหรับผูเรียนจบไมพรอมรุน 
ไมวากรณีใดก็ตามในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนตองจัดทํา
รายงานเปน  ๓ ชุด  เก็บรักษาไวที่โรงเรียน  ๑  ชุด  สงเก็บไปรักษาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตน
สังกัดของสถานศึกษา  ๑  ชุด  และสงเก็บรักษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  ๑  ชุด  เชนเดียวกัน 
 ๒. กรณีขอมูลในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่เก็บรักษาไวที่หนวยงานตาง ๆ มีขอมูลไมตรงกัน  ใหยึดขอมูลในเอกสาร
หลักฐานฉบับที่เก็บรักษาไวที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปน
ขอมูลที่ถูกตอง 
 ๓. การขอแกไข  เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  ที่ไดสงไป
ยังสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว   ใหสถานศึกษาดํ า เนินการตามคําสั่ ง
กระทรวงศึกษาธิการ  เกี่ยวกับ การจัดทํา  จัดสง  และจัดเก็บแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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ระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ระดบัประถมศกึษา
ปพ.1:ป ชดุที่ เลขที่

โรงเรยีน บานหลกัสตุร
สงักดั สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน
ตําบล/แขวง หนองปรอื ชื่อ เดก็ชายมานะ
อาํเภอ/เขต บางละมุง ชื่อสกลุ สขุดี
จงัหวดั ชลบุรี เลขประจําตวันักเรียน 00001
สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ชลบรุ ี เขต  3 เลขประจําตวัประชาชน 3-4603-00041-86-2
วนัเขาเรยีน 16  พฤษภาคม  2548 เกิดวันที่ 5 เดอืนกมุภาพันธ พ. ศ. 2541
โรงเรยีนเดิม - เพศ ชาย สญัชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
จงัหวดั - ชื่อ-ชื่อสกลุบดิา นายพิชัย  สุขดี
ชั้นเรยีนสดุทาย - ชื่อ-ชื่อสกลุมารดา นางพิสมัย  สขุดี
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ปการศึกษา  2552 อ13101  ภาษาองักฤษ 3 พ16101  สขุศกึษาและพลศกึษา
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิม่เติม ศ16101  ศลิปะ 6
ท11101  ภาษาไทย 1 ท13201  ทักษะการอาน 3 ง16101  การงานอาชพีและคอมพิวเตอร 6
ค11101  คณติศาสตร ปการศึกษา  2555 อ16101  ภาษาอังกฤษ 6
ว11101  วิทยาศาสตร 1 รายวิชาพืน้ฐาน รายวิชาเพิม่เติม
ส11101  สงัคมศกึษา 1 ท14101  ภาษาไทย 4 ค16201  ทกัษะการคดิ 3
ส11102  ประวัตศิาสตร 1 ค14101  คณติศาสตร 4
พ11101  สขุศึกษาและพลศกึษา 1 ว14101  วทิยาศาสตร 4
ศ11101  ศลิปะ 1 ส14101  สังคมศกึษา 4
ง11101  การงานอาชีพและคอมพิวเตอร 1 ส14102  ประวัตศิาสตร 4
อ11101  ภาษาองักฤษ 1 พ14101  สขุศกึษาและพลศึกษา 4
รายวิชาเพิ่มเติม ศ14101  ศิลปะ 4
ท11201  ทกัษะการอาน 1 ง14101  การงานอาชีพและคอมพิวเตอร 4
ปการศึกษา  2553 อ14101  ภาษาองักฤษ 4  
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิม่เติม
ท12101  ภาษาไทย 2 3.5 ค14201  ทักษะการคดิ 1
ค12101  คณติศาสตร 2 3.5 ปการศึกษา  2556
ว12101  วิทยาศาสตร 2 3.5 รายวิชาพืน้ฐาน
ส12101  สงัคมศกึษา 2 3.5 ท15101  ภาษาไทย 5
ส12102  ประวัตศิาสตร 2 3.5 ค15101  คณติศาสตร 5
พ12101  สขุศึกษาและพลศกึษา 2 3.5 ว15101  วทิยาศาสตร 5
ศ12101  ศลิปะ 2 3.5 ส15101  สังคมศกึษา 5
ง12101  การงานอาชีพและคอมพิวเตอร 2 3.5 ส15102  ประวัตศิาสตร 5
อ12101  ภาษาองักฤษ 2 3.5 พ15101  สขุศกึษาและพลศึกษา 5
รายวิชาเพิ่มเติม ศ15101  ศิลปะ 5
ท12201  ทกัษะการอาน 2 ง15101  การงานอาชีพและคอมพิวเตอร 5
ปการศึกษา  2554 อ15101  ภาษาองักฤษ 5
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิม่เติม
ท13101  ภาษาไทย 3 ค15201  ทักษะการคดิ 2
ค13101  คณติศาสตร 3 ปการศึกษา  2557
ว13101  วิทยาศาสตร 3 รายวิชาพืน้ฐาน
ส13101  สงัคมศกึษา 3 ท16101  ภาษาไทย 6
ส13102  ประวัตศิาสตร 3 ค16101  คณติศาสตร 6
พ13101  สขุศึกษาและพลศกึษา 3 ว16101  วทิยาศาสตร 6
ศ13101  ศลิปะ 3 ส16101  สังคมศกึษา 6 ( )
ง13101  การงานอาชีพและคอมพิวเตอร 3 ส16102  ประวัตศิาสตร 6

(ตัวอยางการกรอกขอมลูระเบียนแสดงผลการเรียน  ปพ.1 : ป)
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หมายเหตุ   ตัวอยางนีใ้ชสําหรับการใหระดบัผลการเรยีนเปนระบบตวัเลข แสดงผลการเรยีนเปน ๘ ระดบั 
 ซ่ึงโรงเรียนสามารถใหระดับผลการเรียนเปนระบบอื่นได 

ปพ.1:ป ชุดที่ เลขที่
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ปการศึกษา  2552 ปการศึกษา  2554 ปการศึกษา  2556
แนะแนว แนะแนว แนะแนว
ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ
ชุมนุมลูกคิดญี่ปุน ชมุนมุ A - MATH ชุมนุมคณิตโอลิมปก
กิจกรรมเพือ่สังคม ฯ กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ กิจกรรมเพือ่สังคม ฯ
ปการศึกษา  2553 ปการศึกษา  2555 ปการศึกษา  2557
แนะแนว แนะแนว แนะแนว
ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
ชุมนุมลูกคิดญี่ปุน ชมุนมุ A - MATH ชุมนุมคณิตโอลิมปก
กิจกรรมเพือ่สังคมฯ กิจกรรมเพื่อสังคมฯ กิจกรรมเพือ่สังคมฯ

1.ผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผานทุกรายวิชา ผาน
2.ผลการประเมินการอาน คดิวิเคราะห และเขยีน ดเียี่ยม ผาน
3.ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ดเียี่ยม ผาน
4.ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผาน ผาน

( )

วันอนุมัติการจบ 20  มีนาคม  2558      
วันออกจากโรงเรียน 20  มีนาคม  2558
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน ศึกษาตอสถานศึกษาอืน่

ชั้น ป.6
ภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนนที่ได 80.00
คณติศาสตร คะแนนเต็ม 100 คะแนนที่ได 92.00 ( )
วิทยาศาสตร คะแนนเต็ม 100 คะแนนที่ได 87.50
สังคมศึกษา คะแนนเต็ม 100 คะแนนที่ได 82.50 วันที่

หมายเหตุ

คําอธิบายการผานเกณฑการประเมิน
เกณฑการจบระดับประถมศึกษา

1. ผูเรียนตองเรียนรูทุกรายวิชาพื้นฐานและมีผลการรียนระดับ  1.0  ขึ้นไป  จึงจะถือวาผานการประเมินรายวิชาพืน้ฐาน
2. ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คดิวิเคราะห และเขียน  ไดรับระดับคุณภาพดีเยี่ยม  หรือดี  หรือผาน
3. ผูเรียนตองมีผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค  ไดรบัระดับคณุภาพดีเยี่ยม  หรอืดี  หรือผาน
4. ผูเรียนตองปฏิบัติกจิกรรมพัฒนาผูเรยีนและมีผลการประเมินกิจกรรม  "ผ"  ในทุกกจิกรรมพัฒนาผูเรยีน

คําอธิบายเกณฑ  ผลการเรียนรายวิชา
4 หมายถึง ดีเยีย่ม 2 หมายถึง ปานกลาง
3.5 หมายถึง ดีมาก 1.5 หมายถึง พอใช
3 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ผานเกณฑขั้นต่ํา
2.5 หมายถึง คอนขางดี 0 หมายถึง ต่ํากวาเกณฑ

กิจกรรม

40
40

กจิกรรม

ผ

ผ
ผ

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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ผ
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สรุปผลการประเมิน ผลการตัดสิน

นายทะเบียน

10

ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ

ผลการประเมินระดับชาติ

ผ
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ระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมธัยมศึกษาตอนตน
ปพ.1:บ ชดุท่ี เลขท่ี

โรงเรียน ธัญนกูุล
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ตําบล/แขวง บานปา ชื่อ เด็กหญิงนฤมล
อําเภอ/เขต แกงคอย ชื่อสกุล อยู เสมอ
จงัหวดั สระบุรี เลขประจําตวันกัเรียน 00001
สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา สระบุรี  เขต  2 เลขประจําตวัประชาชน 3-4603-00041-86-2
วนัเขาเรียน 16  พฤษภาคม  2548 เกิดวันท่ี 9 เดือน เมษายน พ. ศ. 2541
โรงเรียนเดิม บานแกนกลาง เพศ หญงิ สัญชาติ ไทย ศาสนา พทุธ
จงัหวดั สระบุรี ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา นายพิภพ  อยูเสมอ
ชั้นเรียนสุดทาย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา นางกัลยา  อยูเสมอ

ผล
การ เรีย
น

ผล
การ เรีย
น

ผล
การ เรีย
น

ปการศึกษา  2552 ส22102  ประวัตศิาสตร 3 ภาคเรยีนท่ี  2
ภาคเรียนท่ี  1 พ22101  สุขศึกษา 3 ท23102  ภาษาไทย 6
ท21101  ภาษาไทย 1 พ22102  วอลเลยบอล 3 ค23102  คณิตศาสตร 6
ค21101  คณิตศาสตร 1 ศ22101  ทัศนศิลป ค20206  คณิตศาสตรเสริม 6
ค20201  คณิตศาสตรเสริม 1 ศ22102  ดนตรี - นาฏศิลป ว23102  วิทยาศาสตร 6
ว21101  วิทยาศาสตร 1 ง22101  การงานอาชพี ฯ ว20206  โครงงานวทิยาศาสตร 2
ว20201  แสงและทัศนูปกรณ 1 ง20203  คอมพิวเตอร 3 ส23103  สังคมศึกษา 6
ส21101  สังคมศึกษา 1 อ22101  ภาษาอังกฤษ 3 ส23104  ประวตัิศาสตร 6
ส21102  ประวัตศิาสตร 1 ภาคเรยีนที  2 พ23103  สุขศึกษา 6
พ21101  สุขศึกษา 1 ท22102  ภาษาไทย 4 พ23104  บาสเกตบอล 2
พ21102  วอลเลยบอล 1 ค22102  คณิตศาสตร 4 ศ23103  ทัศนศิลป 6
ศ21101  ทัศนศิลป 1 ค20204  คณิตศาสตรเสริม 4 ศ23104  ดนตรี-นาฏศิลป 6
ศ21102  ดนตรี-นาฏศิลป 1 ว22102  วทิยาศาสตร 4 ง23102  การงานอาชีพ 6
ง21101  การงานอาชีพ 1 ว20204  สนกุกับอิเล็กทรอนิกส 2 ง20206  คอมพวิเตอร 6
ง20201  คอมพิวเตอร 1 ส22103  สังคมศึกษา 4 อ23102  ภาษาอังกฤษ 6
อ21101  ภาษาอังกฤษ 1 ส22104  ประวัตศิาสตร 4
ภาคเรียนที  2 พ22103  สุขศึกษา 4
ท21102  ภาษาไทย 2 พ22104  วอลเลยบอล 4
ค21102  คณิตศาสตร 2 ศ22103  ทัศนศิลป 5 
ค20202  คณิตศาสตรเสริม 2 ศ22104  ดนตรี-นาฏศิลป 4
ว21102  วิทยาศาสตร 2 ง22102  การงานอาชพี 4
ว20202  แสงและทัศนูปกรณ 2 ง20204  คอมพิวเตอร 4
ส21103  สังคมศึกษา 2 อ22102  ภาษาอังกฤษ 4
ส21104  ประวัตศิาสตร 2 ปการศึกษา  2554
พ21103  สุขศึกษา 2 ภาคเรยีนที  1
พ21104  วอลเลยบอล 2 ท23101  ภาษาไทย 5
ศ21103  ทัศนศิลป 2 ค23101  คณิตศาสตร 5 ภาษาไทย
ศ21104  ดนตรี-นาฏศิลป 2 ค20205  คณิตศาสตรเสริม 5 คณิตศาสตร
ง21102  การงานอาชีพ 2 ว23101  วทิยาศาสตร 5 วิทยาศาสตร
ง20202  คอมพิวเตอร 2 ว20205  โครงงานวิทยาศาสตร 1 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
อ21102  ภาษาอังกฤษ 2 ส23101  สังคมศึกษา 5 สุขศึกษาและพลศึกษา
ปการศึกษา  2553 ส23102  ประวัตศิาสตร 5 ศิลปะ
ภาคเรียนที  1 พ23101  สุขศึกษา 5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ท22101  ภาษาไทย 3 พ23102  บาสเกตบอล 1 ภาษาตางประเทศ
ค22101  คณิตศาสตร 3 ศ23101  ทัศนศิลป 5
ค20203  คณิตศาสตรเสริม 3 ศ23102  ดนตรี-นาฏศิลป 5
ว22101  วิทยาศาสตร 3 ง23101  การงานอาชพี 5
ว20203  สนุกกับอิเล็กทรอนกิส  1 ง20205  คอมพิวเตอร 5 ( )
ส22101  สังคมศึกษา 3 อ23101  ภาษาอังกฤษ 5
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ปพ.1:บ ชุดท่ี เลขท่ี
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ปการศึกษา  2552 ปการศึกษา  2553 ปการศึกษา  2554
ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรยีนที ่ 1 ภาคเรยีนที ่ 1
แนะแนว แนะแนว แนะแนว
เนตรนารสีามัญรุนใหญ เนตรนารสีามัญรุนใหญ เนตรนารสีามัญรุนใหญ
ชุมนุมหมากลอม ชมุนุมสมุนไพร ชุมนุมบาสเกตบอล
กจิกรรมเพ่ือสังคมฯ กจิกรรมเพ่ือสงัคมฯ กจิกรรมเพ่ือสังคมฯ
ภาคเรียนที ่ 2 ภาคเรยีนที ่ 2 ภาคเรยีนที ่ 2
แนะแนว แนะแนว แนะแนว
เนตรนารสีามัญรุนใหญ เนตรนารสีามัญรุนใหญ เนตรนารสีามัญรุนใหญ
ชุมนุมหมากฮอส ชมุนุมพฤกษศาสตร ชุมนุมบาสเกตบอล
กจิกรรมเพ่ือสังคมฯ กจิกรรมเพ่ือสงัคมฯ กจิกรรมเพ่ือสังคมฯ

1.จํานวนหนวยกิตรายวิชาพืน้ฐานท่ีเรียน 66 ได 66 ผาน
   จํานวนหนวยกิตรายวิชาเพิม่เติมท่ีเรียน 15 ได 15 ผาน
2.ผลการประเมนิการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ได ดีเย่ียม ผาน
3.ผลการประเมนิคุณลักษณะอันพงึประสงค ได ดีเย่ียม ผาน
4.ผลการประเมนิกิจกรรมพฒันาผูเรียน ได ผาน ผาน ( )

วันอนมุติัการจบ 20  มนีาคม  2555
วันออกจากโรงเรียน 20  มนีาคม  2555
สาเหตุท่ีออกจากโรงเรียน จบการศึกษาภาคบังคับ

ภาษาไทย คะแนนเต็ม  คะแนนทีไ่ด 80.00
คณติศาสตร คะแนนเต็ม  คะแนนทีไ่ด 92.00
วิทยาศาสตร คะแนนเต็ม  คะแนนทีไ่ด 87.50 ( )
สังคมศึกษา ฯ คะแนนเต็ม  คะแนนทีไ่ด 82.50
ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม  คะแนนทีไ่ด 85.00 วันท่ี

หมายเหตุ

คําอธิบายเกณฑการประเมนิของสถานศึกษา
เกณฑการจบการศกึษาระดับมธัยมศึกษาตอนตน

1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไมเกิน 81 หนวยกิต 
2. ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต
3. ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  ไดรับระดับคุณภาพดีเย่ียม  หรือดี  หรือผาน
4. ผูเรียนตองมีผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค  ไดรับระดับคุณภาพดีเย่ียม  หรือดี  หรือผาน
5. ผูเรียนตองปฏบัิติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินกิจกรรม  "ผ"  ในทุกกจิกรรมพัฒนาผูเรียน

คําอธิบายเกณฑ ผลการเรียนรายวิชา
4 หมายถึง ดีเย่ียม 2 หมายถึง ปานกลาง
3.5 หมายถึง ดีมาก 1.5 หมายถึง พอใช
3 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ผานเกณฑข้ันตํ่า
2.5 หมายถึง คอนขางดี 0 หมายถึง ตํ่ากวาเกณฑ

ผลการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

นายทะเบียน

ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ

10 10 10
10

20 20
20 20 20

ผ
ผ ผ

20
15 15 15

ผ
ผ ผ

20 20 ผ

กิจกรรม

20

กิจกรรม กิจกรรม

20 20ผ ผ

สรุปผลการประเมนิ ผลการตัดสิน

ผ
ผ

ผ
ผ10 10

ผ
ผ

ผ
ผ
ผ

ผ

5 ผ

20

5 ผ

ผ

5 ผ

ผ

100

ผลการประเมนิระดับชาติ
100
100
100
100
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ระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย
ปพ.1 : พ ชดุท่ี เลขท่ี

โรงเรียน พืน้ฐานศึกษา
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ตําบล/แขวง บางระมาด ชื่อ นางสาวนกยูง
อําเภอ/เขต ตล่ิงชัน ชื่อสกุล เรียนดี
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร เลขประจําตวันกัเรียน 00001
สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 เลขประจําตวัประชาชน 3-1002-00041-86-8
วนัเขาเรียน เกิดวันท่ี เดือน พฤษภาคม พ. ศ. 2536
โรงเรียนเดิม - เพศ หญงิ สัญชาติ ไทย ศาสนา พทุธ
จงัหวดั - ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา นายนกขุนทอง  เรียนดี
ชั้นเรียนสุดทาย - ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา นางนกแกว  เรียนดี

ผล
การ เรีย
น

งกฤ
ษอ

าน
เรีย

น

ผล
การ เรีย
น

ปการศึกษา  2552 ค30203  คณิตศาสตรเพิม่เติม พ33201  ปงปอง
ภาคเรียนท่ี  1 ว32101  วทิยาศาสตร 3 ศ30201  ดนตรี 2
ท31101  ภาษาไทย 1 ว30203  ฟสิกส ง33201  คอมพวิเตอร
ค31101  คณิตศาสตร 1 ว30223  เคมี อ33101  ภาษาอังกฤษ 5
ค30201  คณิตศาสตรเพิ่มเติม ว30243  ชวีวทิยา อ30205  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
ว31101  วิทยาศาสตร 1 ส32101  สังคมศึกษา 3 ภาคเรียนท่ี  2
ว30201  ฟสิกส ส32102  ประวัตศิาสตร 3 ท33102  ภาษาไทย 6
ว30221  เคมี พ32101  สุขศึกษา 3 ค30202  ภาษาไทยอาน-เขียน
ว30241  ชีววทิยา พ32102  แบดมินตัน ค33102  คณิตศาสตร 6
ส31101  สังคมศึกษา 1 ศ32101  ศิลปะ 3 ค30206  คณิตศาสตรเพิ่มเตมิ
ส31102  ประวัตศิาสตร 1 ง32101  การงานอาชพี 3 ว33102  วิทยาศาสตร 6
พ31101  สุขศึกษา 1 ง32102  คอมพิวเตอร ว30206  ฟสิกส
พ31102  วอลเลยบอล 1 อ32101  ภาษาอังกฤษ 3 ว30281  โครงงานวทิยาศาสตร
ศ31101  ศิลปะ 1 อ30203  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ส33103  สังคมศึกษา 6
ง31101  การงานอาชีพ 1 ภาคเรียนท่ี  2 พ33202  ปงปอง
ง31102  คอมพิวเตอร ท32102  ภาษาไทย 4 ศ30202  ดนตรี 3
อ31101  ภาษาอังกฤษ 1 ค32102  คณิตศาสตร 4 ง33202  คอมพวิเตอร
อ30201  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ค30204  คณิตศาสตรเพิม่เติม อ33102  ภาษาอังกฤษ 6
ภาคเรียนท่ี  2 ว32102  วทิยาศาสตร 4 อ30206  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
ท31102  ภาษาไทย 2 ว30204  ฟสิกส
ค31102  คณิตศาสตร 2 ว30224  เคมี
ค30202  คณิตศาสตรเพิ่มเติม ว30244  ชวีวทิยา
ว31102  วิทยาศาสตร 2 ส32103  สังคมศึกษา 4
ว30202  ฟสิกส ส32104  ประวัตศิาสตร 4
ว30222  เคมี พ32201  แบดมินตัน 
ว30242  ชีววทิยา ศ30201  ดนตรี 1
ส31103  สังคมศึกษา 2 ง32201  คอมพิวเตอร ภาษาไทย
ส31104  ประวัตศิาสตร 2 อ32102  ภาษาอังกฤษ 4 คณิตศาสตร
พ31103  สุขศึกษา 2 อ30204  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน วิทยาศาสตร
พ31104  วอลเลยบอล 2 ปการศึกษา 2554 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
ศ31102  ศิลปะ 2 ภาคเรียนท่ี  1 สุขศึกษาและพลศึกษา
ง31103  การงานอาชีพ 2 ท33101  ภาษาไทย 5 ศิลปะ
ง31104  คอมพิวเตอร ค30201  ภาษาไทยอาน-เขียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ31102  ภาษาอังกฤษ 2 ค33101  คณิตศาสตร 5 ภาษาตางประเทศ
อ30202  ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ค30205  คณิตศาสตรเพิม่เติม
ปการศึกษา 2553 ว33101  วทิยาศาสตร 5
ภาคเรียนท่ี  1 ว30225  เคมี
ท32101  ภาษาไทย 3 ว30245  ชวีวทิยา ( )
ค32101  คณิตศาสตร 3 ส33101  สังคมศึกษา 5
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ปพ.1 : พ ชุดท่ี เลขท่ี
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ปการศึกษา  2552 ปการศกึษา  2553 ปการศกึษา  2554
ภาคเรยีนที ่ 1 ภาคเรยีนที ่  1 ภาคเรยีนที ่ 1
แนะแนว แนะแนว แนะแนว
ชุมนุมสงเสรมิวชิาการ ชมุนมุสงเสรมิวิชาการ ชุมนุมสงเสรมิวชิาการ
กจิกรรมเพือ่สังคม กจิกรรมเพื่อสงัคม กจิกรรมเพือ่สังคม 
ภาคเรยีนที ่ 2 ภาคเรยีนที ่  2 ภาคเรยีนที ่ 2
แนะแนว แนะแนว แนะแนว
ชุมนุมสงเสรมิวชิาการ ชมุนมุสงเสรมิวิชาการ ชุมนุมสงเสรมิวชิาการ
กจิกรรมเพือ่สังคม กจิกรรมเพื่อสงัคม กจิกรรมเพือ่สังคม 

1.จํานวนหนวยกิตรายวิชาพ้ืนฐานที่เรียน 41 ได 41 ผาน
   จํานวนหนวยกิตรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีเรยีน 40 ได 40 ผาน
2.ผลการประเมนิการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ได ดีเยี่ยม ผาน
3.ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ได ดีเยี่ยม ผาน
4.ผลการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ได ผาน ผาน ( )

วันอนุมติัการจบ 16  มนีาคม  2555
วันออกจากโรงเรียน 16  มนีาคม  2555
สาเหตุท่ีออกจากโรงเรียน จบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

ภาษาไทย คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
คณติศาสตร คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
วิทยาศาสตร คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ( )
สังคมศึกษา ฯ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
ภาษาองักฤษ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได วันท่ี

หมายเหตุ

คําอธิบายเกณฑการประเมนิของสถานศึกษา
เกณฑการจบระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย

1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพิม่เติมไมนอยกวา 81 หนวยกิต 
2. ผูตองตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3. ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คดิวิเคราะห และเขียน  ไดรับระดับคุณภาพดีเยี่ยม  หรือดี  หรือผาน
4. ผูเรียนตองมีผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค  ไดรบัระดับคณุภาพดีเยี่ยม  หรอืดี  หรือผาน
5. ผูเรียนตองปฏิบัติกจิกรรมพัฒนาผูเรยีนและมีผลการประเมินกิจกรรม  "ผ"  ในทุกกจิกรรมพัฒนาผูเรยีน

คําอธิบายเกณฑ  ผลการเรียนรายวิชา
4 หมายถึง ดีเยีย่ม 2 หมายถึง ปานกลาง
3.5 หมายถึง ดีมาก 1.5 หมายถึง พอใช
3 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ผานเกณฑขั้นต่ํา
2.5 หมายถึง คอนขางดี 0 หมายถึง ต่ํากวาเกณฑ
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ภาคผนวก ข 
นิยาม ตัวช้ีวัด และเกณฑการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๓

 
 

   
 
คุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง  ๘ ประการ ไดแก    

๑)  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย                   
๒) ซ่ือสัตยสุจริต    
๓)  มีวินัย    
๔)  ใฝเรียนรู    
๕)  อยูอยางพอเพียง   
๖)  มุงมั่นในการทํางาน    
๗)  รักความเปนไทย   
๘)  มีจิตสาธารณะ 

การนําคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง  ๘ ประการดังกลาว  ไปพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลนั้น  สถานศึกษาตองมีความเขาใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางชัดเจน 
โดยพิจารณาจาก นิยาม ตัวช้ีวัดพฤติกรรมบงชี้  และเกณฑการใหคะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค  
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค   
ตามหลกัสูตรแกนกลาง การศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 



 ๑๙๔

 

ขอที่ ๑  รักชาติ ศาสน  กษัตริย 
นิยาม 
 รักชาติ ศาสน  กษัตริย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ             
ธํารงไวซ่ึงความเปนชาติไทย  ศรัทธา  ยึดมั่นในศาสนา  และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
 ผูท่ีรักชาติ ศาสน  กษัตริย  คือ   ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ                           
มีความสามัคคีปรองดอง  ภูมิใจ เชิดชูความเปนชาติไทย  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  และ
แสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

ตัวชี้วัด         ๑.๑   เปนพลเมืองดีของชาต ิ
๑.๒  ธํารงไวซ่ึงความเปนชาติไทย 
๑.๓  ศรัทธา  ยึดมั่นและปฏบิัติตนตามหลกัศาสนา 
๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี ้

๑.๑  เปนพลเมืองด ี
 ของชาต ิ

๑.๑.๑   ยืนตรงเคารพธงชาติ  รองเพลงชาติ   และอธิบายความหมาย 
 ของเพลงชาติไดถูกตอง     
๑.๑.๒   ปฏิบัติตนตามสิทธิและ หนาที่พลเมืองดีของชาติ   
๑.๑.๓   มีความสามัคคี  ปรองดอง     

๑.๒  ธํารงไวซ่ึงความเปน 
 ชาตไิทย 

๑.๒.๑    เขารวม  สงเสริม  สนับสนุนกิจกรรมที่สรางความสามัคคี  ปรองดอง   
 ที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
๑.๒.๒   หวงแหน  ปกปอง ยกยองความเปนชาติไทย 

๑.๓  ศรัทธา  ยึดมั่นและ
 ปฏิบตัิตนตามหลัก
 ของศาสนา 

๑.๓.๑    เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
๑.๓.๒   ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ   
๑.๓.๓   เปนแบบอยางที่ดีของศาสนิกชน 

๑.๔   เคารพเทิดทูน
 สถาบัน
 พระมหากษัตริย 

๑.๔.๑   เขารวมและมสีวนรวมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบนั  
  พระมหากษัตริย 
๑.๔.๒  แสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย        
๑.๔.๓   แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

 
 
 
 
 
 



 ๑๙๕

เกณฑการใหคะแนน                                                     ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๓) 

ตัวชี้วัดท่ี  ๑.๑   เปนพลเมืองดีของชาต ิ
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๑.๑.๑  ยืนตรงเคารพ 
           ธงชาติ รองเพลง  
           ชาติ  และอธิบาย 
           ความหมาย   
  ของเพลงชาติได
  ถูกตอง     
๑.๑.๒ ปฏิบัตตินตาม  
           สิทธิหนาที่ 
           พลเมืองดี 
  ของชาต ิ
๑.๑.๓  มีความสามัคคี  
  ปรองดอง   

ไมยืนตรงเคารพ       
ธงชาติ 

ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ   รอง
เพลงชาติได     
 

ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ   รอง
เพลงชาติได  และ
บอกความหมาย     
ของเพลงชาติได
ถูกตอง    ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หนาที่ของ
นักเรียน    

ยืนตรงเมื่อได
ยินเพลงชาติ   
รองเพลงชาติได 
และบอก
ความหมายของ
เพลงชาติได
ถูกตอง  ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หนาที่ของ
นักเรียน   และ
ใหความรวมมอื 
รวมใจในการ
ทํางานกับสมาชิก
ในชั้นเรยีน  

ตัวชี้วัดท่ี  ๑.๒   ธํารงไวซ่ึงความเปนชาตไิทย 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๑.๒.๑  เขารวม สงเสริม  
 สนับสนุน 
           กิจกรรมที่สราง 
           ความสามัคคี   
           ปรองดองที่เปน 
           ประโยชนตอ
 โรงเรียน  ชุมชน
 และสังคม 
๑.๒.๒ หวงแหนปกปอง  
 ยกยองความเปน
 ชาติไทย 

ไมเขารวมกจิกรรม
ที่สรางความสามัคคี 

เขารวมกิจกรรม        
ที่สรางความสามัคคี  
ปรองดอง  และเปน
ประโยชนตอ
โรงเรียน 

เขารวมกิจกรรม     
ที่เปนประโยชน
ตอโรงเรียน และ
ปฏิบัติตนเพื่อ
สรางความ
สามัคคี  
ปรองดอง   
ในหมูเพื่อน 

เขารวมกิจกรรม   
ที่เปนประโยชน
ตอโรงเรียนและ
ปฏิบัติตนเปน
ตัวอยางทีด่ี           
ในการสราง
ความสามัคคี  
ปรองดอง             
ในหมูเพื่อน 



 ๑๙๖

ตัวชี้วัดท่ี  ๑.๓   ศรัทธา  ยึดมั่น  และปฏิบตัิตนตามหลักของศาสนา 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๑.๓.๑   เขารวมกิจกรรม
 ทางศาสนาที่ตน
 นับถือ 
๑.๓.๒  ปฏิบัติตนตาม
 หลักของศาสนา   
 ที่ตนนับถือ   
๑.๓.๓  เปนแบบอยาง 
            ที่ดีของ 
            ศาสนิกชน 

ไมเขารวมกจิกรรม
ทางศาสนาที่ตน 
นับถือ 

เขารวมกิจกรรม        
ทางศาสนาที่ตน 
นับถือ และปฏิบัติ
ตนตามหลักของ
ศาสนา  ตามโอกาส  

เขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ  และ
ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา  
อยางสม่ําเสมอ 
 

เขารวมกิจกรรม   
ทางศาสนาที่ตน 
นับถือ  ปฏิบัติ
ตนตามหลักของ
ศาสนาอยาง
สม่ําเสมอและ
เปนตัวอยางทีด่ี
ของศาสนิกชน 

ตัวชี้วัดท่ี  ๑.๔   เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๑.๔.๑   เขารวมและ 
 มีสวนรวมในการ
 จัดกิจกรรมที่
 เกี่ยวกับสถาบนั
 พระมหากษัตริย 
๑.๔.๒  แสดงความ  
            สํานึกในพระ  
            มหากรุณาธิคุณ 
            ของ
 พระมหากษัตริย   
๑.๔.๓   แสดงออกซึ่ง 
            ความจงรักภักดี  
            ตอสถาบัน
 พระมหากษัตริย 

ไมเขารวมกจิกรรม
ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย 

เขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบนั
พระมหากษัตริย 
ตามที่โรงเรียน 
จัดขึ้น 

เขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบนั
พระมหากษัตริย 
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจดัขึ้น 

เขารวมกิจกรรม 
และมีสวนรวม
ในการจดั
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบนั
พระมหากษัตริย 
ตามที่โรงเรียน
และชุมชน 
จัดขึ้น  
 
 

 
 
 
 



 ๑๙๗

 
เกณฑการใหคะแนน                                              ระดับประถมศึกษา (ป.๔-ป.๖) 

ตัวชี้วัดท่ี  ๑.๑  เปนพลเมืองดีของชาต ิ
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๑.๑.๑  ยืนตรงเคารพ 
          ธงชาติ รองเพลง 
          ชาติ   และอธิบาย  
          ความหมาย
 ของเพลงชาติได
 ถูกตอง     
๑.๑.๒ ปฏิบัตตินตาม   
         สิทธิหนาที่ 
         พลเมืองดีของ
 ชาติ  
๑.๑.๓ มีความสามัคคี  
 ปรองดอง   
 

ไมยืนตรงเคารพ       
ธงชาติ 

ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ   รอง
เพลงชาติได  และ
บอกความหมาย        
ของเพลงชาติได
ถูกตอง  ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและหนาที่
ของนักเรียน    

ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ   รอง
เพลงชาติได และ
บอกความหมาย
ของเพลงชาติได
ถูกตอง ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและ
หนาที่ของ
นักเรียน   และให
ความรวมมือ รวม
ใจในการทํางาน
กับสมาชิกใน 
ช้ันเรียน  

ยืนตรงเมื่อได
ยินเพลงชาติ   
รองเพลงชาติได 
และบอก
ความหมายของ
เพลงชาติได
ถูกตอง  ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หนาที่ของ
นักเรียน   และ
ใหความรวมมอื 
รวมใจในการ
ทํางานกับ
สมาชิกใน
โรงเรียน       

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒  ธํารงไวซ่ึงความเปนชาตไิทย 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๑.๒.๑  เขารวม  
สงเสริม  
สนับสนุน
กิจกรรมที่สราง
ความสามัคคี  
ปรองดอง ที่เปน
ประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม 

๑.๒.๒  หวงแหน   
            ปกปอง ยกยอง 
            ความเปน 
            ชาติไทย 

ไมเขารวมกจิกรรม
ที่สรางความสามัคคี 

เขารวมในกิจกรรม    
ที่สรางความสามัคคี  
ปรองดองและเปน
ประโยชนตอ
โรงเรียนและชุมชน 
  

เขารวมกิจกรรมที่
สรางความ
สามัคคี 
ปรองดอง  และ
เปนประโยชนตอ
โรงเรียนและ
ชุมชน  

เปนตัวอยางที่ดี
ในการเขารวม
กิจกรรมที่สราง
ความสามัคคี   
ปรองดอง   และ
เปนประโยชน
ตอโรงเรียน 
และชุมชน 



 ๑๙๘

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓  ศรัทธา  ยึดมั่น  และปฏิบัตตินตามหลักของศาสนา 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๑.๓.๑  เขารวมกิจกรรม

ทางศาสนาที่ตน
นับถือ 

๑.๓.๒  ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
ที่ตนนับถือ   

๑.๓.๓  เปนแบบอยางที่
ดีของศาสนิกชน 

ไมเขารวมกจิกรรม
ทางศาสนาที่ตน 
นับถือ 

เขารวมกิจกรรม        
ทางศาสนาที่ตน 
นับถือ  และปฏิบัติ
ตนตามหลักของ
ศาสนาตามโอกาส  

เขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ  และ
ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา  
อยางสม่ําเสมอ 
 

เขารวมกิจกรรม   
ทางศาสนาที ่
ตนนับถือปฏิบัติ
ตนตามหลัก         
ของศาสนาอยาง
สม่ําเสมอ  และ
เปนตัวอยางทีด่ี    
ของศาสนิกชน 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๑.๔.๑   เขารวมและ         
มีสวนรวมใน
การจัดกจิกรรม
ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย 

๑.๔.๒   แสดงความ 
           สํานึกในพระ 
              มหากรุณาธิคุณ 
           ของ  
           พระมหากษัตริย    
๑.๔.๓   แสดงออกซึ่ง 

ความจงรักภักดี    
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

ไมเขารวมกจิกรรม
ที่เกี่ยวของกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

เขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบนั
พระมหากษัตริย 
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น 

เขารวมกิจกรรม 
และมีสวนรวม
ในการจดั
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบนั
พระมหากษัตริย 
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจดัขึ้น  
 
 

เขารวมกิจกรรม
และมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรม
ที่เกีย่วกบัสถาบัน
พระมหากษัตริย 
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจดั
ขึ้น ช่ืนชมใน
พระราชกรณยีกิจ   
พระปรีชา
สามารถของ
พระมหากษัตริย 
และพระราชวงศ 

 
 
 
 
 



 ๑๙๙

เกณฑการใหคะแนน                                                                        ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑  เปนพลเมืองดขีองชาต ิ

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๑.๑.๑  ยืนตรงเคารพ 

ธงชาติ  รอง
เพลงชาติ  และ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได
ถูกตอง     

๑.๑.๒ ปฏิบัตตินตาม
สิทธิ หนาที่
พลเมืองดีของ
ชาติ  

๑.๑.๓  มีความสามัคคี  
ปรองดอง   

 

ไมยืนตรงเคารพ 
ธงชาติ                

ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ   รอง
เพลงชาติ และ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได
ถูกตอง  ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและหนาที่
ของนักเรียน   และ
ใหความรวมมอื 
รวมใจในการทํา
กิจกรรมกับสมาชิก
ในชั้นเรยีน  

ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ   รอง
เพลงชาติ และ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได
ถูกตอง  ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หนาที่ของนักเรียน  
และใหความ
รวมมือ รวมใจใน
การทํากิจกรรม
กับสมาชิกใน
โรงเรียน       

ยืนตรงเมื่อได
ยินเพลงชาติ   
รองเพลงชาติ 
และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได
ถูกตอง  ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หนาที่ของ
พลเมืองดี   และ
ใหความรวมมอื 
รวมใจในการทํา
กิจกรรมกับ
สมาชิกใน
โรงเรียนและ
ชุมชน       

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒  ธํารงไวซ่ึงความเปนชาตไิทย 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๑.๒.๑   เขารวม  
สงเสริม  
สนับสนุน
กิจกรรมที่สราง
ความสามัคคี  
ปรองดองที่เปน
ประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม 

๑.๒.๒   หวงแหน  
ปกปอง  ยกยอง  
ความเปน 
ชาติไทย 

ไมเขารวมกจิกรรมที่
สรางความสามัคคี 

เขารวมกิจกรรมที่
สรางความสามัคคี  
ปรองดอง  และเปน
ประโยชนตอ
โรงเรียนและชุมชน  

เขารวมกิจกรรม 
และมีสวนรวม
ในการจดั
กิจกรรมที่สราง
ความสามัคคี   
ปรองดอง   และ
เปนประโยชนตอ
โรงเรียน และ
ชุมชน 

เขารวมกิจกรรม 
และมีสวนรวม
ในการจดั
กิจกรรมที่สราง
ความสามัคคี  
ปรองดอง   และ
เปนประโยชน
ตอโรงเรียน 
ชุมชน  และ
สังคม  ช่ืนชมใน
ความเปน 
ชาติไทย 



 ๒๐๐

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓  ศรัทธา  ยึดมั่น  และปฏิบัตตินตามหลักของศาสนา 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๑.๓.๑  เขารวม

กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตน 
นับถือ 

๑.๓.๒  ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
ที่ตนนับถือ   

๑.๓.๓  เปนแบบอยาง 
ที่ดีของ 
ศาสนิกชน 

ไมเขารวมกจิกรรม
ทางศาสนาที่ตน 
นับถือ 

เขารวมกิจกรรม        
ทางศาสนาที่ตน 
นับถือ และปฏิบัติ
ตนตามหลักของ
ศาสนาตามโอกาส  

เขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ  และ
ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
อยางสม่ําเสมอ 
 

เขารวมกิจกรรม   
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ ปฏิบัติ
ตนตามหลัก         
ของศาสนาอยาง
สม่ําเสมอ   และ
เปนแบบอยางที่
ดีของศาสนิกชน 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๑.๔.๑   เขารวมและมี
สวนรวมในการ
จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบนั
พระมหากษัตริย 

๑.๔.๒   แสดงความ
สํานึกในพระ
มหากรุณาธิคณุ
ของ
พระมหากษัตริย   

๑.๔.๓   แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

ไมเขารวมกจิกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบนั
พระมหากษัตริย 

เขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบนั
พระมหากษัตริย 
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น 

เขารวมกิจกรรม 
และมีสวนรวม
ในการจดั
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบนั
พระมหากษัตริย 
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจดัขึ้น  
 
 

เขารวมกิจกรรม
และมีสวนรวม
ในการจดั
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบนั
พระมหากษัตริย 
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจดั
ขึ้น  ช่ืนชมใน
พระราชกรณียกิจ    
พระปรีชา
สามารถของ
พระมหากษัตริย 
และพระราชวงศ 

 
 
 



 ๒๐๑

เกณฑการใหคะแนน                                                                    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑  เปนพลเมืองดขีองชาต ิ

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๑.๑.๑  ยืนตรงเคารพ 

ธงชาติ  รอง
เพลงชาติและ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได
ถูกตอง     

๑.๑.๒ ปฏิบัตตินตาม
สิทธิ หนาที่
พลเมืองดีของ
ชาต ิ

๑.๑.๓  มีความสามัคคี  
ปรองดอง   

 

ไมยืนตรงเคารพ 
ธงชาติ 

ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ   รอง
เพลงชาติ และ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได
ถูกตอง  ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและ
หนาที่ของนักเรียน  
และใหความ
รวมมือ รวมใจใน
การทํากิจกรรมกับ
สมาชิกในโรงเรียน    

ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ   รอง
เพลงชาติ และ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได
ถูกตอง  ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและ
หนาที่ของพลเมือง
ดี   และใหความ
รวมมือ รวมใจใน
การทํากิจกรรมกับ
สมาชิกในโรงเรียน  
และชุมชน       

ยืนตรงเมื่อได
ยินเพลงชาติ   
รองเพลงชาติ 
และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได
ถูกตอง  ปฏิบัติ
ตนและชกัชวน
ผูอ่ืนปฏิบัติตาม
สิทธิและหนาที่
ของพลเมืองดี   
และใหความ
รวมมือ รวมใจ
ในการทํากิจกรรม
กับสมาชิกใน
โรงเรียน  ชุมชน 
และสังคม 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒  ธํารงไวซ่ึงความเปนชาตไิทย 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๑.๒.๑  เขารวม  สงเสริม  
สนับสนุน
กิจกรรมที่สราง
ความสามัคคี  
ปรองดองที่เปน
ประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม 

๑.๒.๒  หวงแหน  
ปกปอง ยกยอง
ความเปน 
ชาติไทย 

ไมเขารวมกจิกรรมที่
สรางความสามัคคี 

เขารวมกิจกรรม 
และมีสวนรวมใน
การจัดกจิกรรมที่
สรางความสามัคคี   
ปรองดอง   และ
เปนประโยชนตอ
โรงเรียน และ
ชุมชน 

เขารวมกิจกรรม 
และมีสวนรวมใน
การจัดกจิกรรมที่
สรางความสามัคคี  
ปรองดอง   และ
เปนประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน  
และสังคม  ช่ืนชม
ในความเปนชาติ
ไทย 

เปนผูนําหรือ
เปนแบบอยาง 
ในการจดั
กิจกรรม ที่สราง
ความสามัคคี  
ปรองดอง   และ
เปนประโยชน
ตอโรงเรียน 
ชุมชนและสังคม  
ช่ืนชม   ปกปอง   
ในความเปน
ชาติไทย 



 ๒๐๒

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓  ศรัทธา  ยึดมั่น  และปฏิบัตตินตามหลักของศาสนา 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๑.๓.๑  เขารวม

กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตน 
นับถือ 

๑.๓.๒  ปฏิบัติตนตาม
หลักของ
ศาสนาที่ตน 
นับถือ   

๑.๓.๓  เปนแบบอยาง
ที่ดีของ 
ศาสนิกชน 

ไมเขารวมกจิกรรม
ทางศาสนาที่ตน 
นับถือ 

เขารวมกิจกรรม      
ทางศาสนา 
ที่ตนนับถือ              
และปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
ตามโอกาส  

เขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ  และปฏิบัติ
ตนตามหลักของ
ศาสนาอยาง
สม่ําเสมอ 
 

เขารวมกิจกรรม   
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ  ปฏิบัติ
ตนตามหลักของ
ศาสนาอยาง
สม่ําเสมอ  และ
เปนแบบอยางที่
ดีของศาสนิกชน 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๑.๔.๑   เขารวมและมี
สวนรวมในการ
จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบนั
พระมหากษตัริย 

๑.๔.๒   แสดงความ
สํานึกในพระ
มหากรุณาธิคณุ
ของ
พระมหากษตัริย  

๑.๔.๓   แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษตัริย 

ไมเขารวมกจิกรรมที่
เกี่ยวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริย 

เขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบนั
พระมหากษัตริย 
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจดัขึ้น 

เขารวมกิจกรรม 
และมีสวนรวมใน
การจัดกจิกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบนั
พระมหากษัตริย 
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจดัขึ้น  
 
 

เขารวมกิจกรรม
และมีสวนรวม
ในการจดั
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบนั
พระมหากษัตริย 
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจดั
ขึ้น  ช่ืนชมใน
พระราชกรณยีกิจ   
พระปรีชา
สามารถของ
พระมหากษัตริย 
และพระราชวงศ 
 

 



 ๒๐๓

ขอที่ ๒  ซื่อสัตยสุจริต 
นิยาม 
 ซ่ือสัตยสุจริต  หมายถึง   คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตอง  ประพฤติ              
ตรงตามความเปนจริงตอตนเองและผูอ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 

ผูท่ีมีความซื่อสัตยสุจริต  คือ ผูที่ประพฤติตรงตามความเปนจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ  และยึด
หลักความจริง  ความถูกตองในการดําเนินชีวิต  มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด 

ตัวชี้วัด   ๒.๑   ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา  ใจ 
๒.๒  ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอ่ืนท้ังทางกาย วาจา  ใจ  

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี ้

๒.๑   ประพฤติตรงตาม
 ความเปนจริงตอ
 ตนเองทั้งทางกาย 
 วาจา ใจ 

๒.๑.๑ ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง  
๒.๑.๒   ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกตองละอายและเกรงกลัว 
 ตอการกระทําผิด 
๒.๑.๓   ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา 

๒.๒  ประพฤติตรงตาม
 ความเปนจริงตอ
 ผูอ่ืนทั้งทางกาย 
 วาจา ใจ  
 

๒.๒.๑  ไมถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 
๒.๒.๒  ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดวยความซื่อตรง 
๒.๒.๓  ไมหาประโยชนในทางที่ไมถูกตอง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๔

เกณฑการใหคะแนน                              ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๓) 

ตัวชี้วัดท่ี   ๒.๑   ประพฤตติรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๒.๑.๑  ใหขอมูลที่ 
           ถูกตอง และเปน  
           จริง  
๒.๑.๒  ปฏิบตัิตนโดย
 คํานึงถึงความถูก
 ตอง  ละอาย  
 และเกรงกลัว   
 ตอการกระทําผิด 
๒.๑.๓  ปฏิบัติตาม 
           คํามั่นสัญญา 

ไมใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง 

ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง  ปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกตอง   

ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตอง  ทําตาม
สัญญาที่ตนใหไว
กับพอแม  หรือ
ผูปกครอง 

ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตอง  ทําตาม
สัญญาที่ ตนให
ไวกับ พอแม  
หรือผูปกครอง  
และครู  ละอาย
และเกรงกลัวที่
จะทําความผดิ 
 

ตัวชี้วัดท่ี  ๒.๒   ประพฤตติรงตามความเปนจริงตอผูอ่ืนท้ังทางกาย วาจา ใจ 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๒.๒.๑ ไมนําสิ่งของ 
           หรือผลงานของ 
           ผูอ่ืนมาเปนของ 
           ตนเอง 
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนตอ 
           ผูอ่ืนดวยความ 
           ซ่ือตรง 
๒.๒.๓ ไมหาประโยชน
 ในทางที ่
           ไมถูกตอง   

นําสิ่งของของผูอ่ืน
มาเปนของตน 

ไมนําสิ่งของของ
ผูอ่ืนมาเปนของ
ตนเอง  

ไมนําสิ่งของของ
ผูอ่ืนมาเปนของ
ตนเองและปฏบิัติ
ตนตอผูอ่ืนดวย
ความซื่อตรง   

ไมนําสิ่งของ
และผลงานของ
ผูอ่ืนมาเปนของ
ตนเองและ
ปฏิบัติตน            
ตอผูอ่ืนดวย          
ความซื่อตรง     

 
 
 
 



 ๒๐๕

เกณฑการใหคะแนน                                                                    ระดับประถมศึกษา (ป.๔ –ป. ๖) 

ตัวชี้วัดท่ี  ๒.๑   ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๒.๑.๑  ใหขอมูลที่
ถูกตองและเปน
จริง 

๒.๑.๒  ปฏิบตัิตนโดย
คํานึงถึงความ
ถูกตอง  ละอาย
และเกรงกลัว     
ตอการกระทําผิด 

๒.๑.๓  ปฏิบัติตาม
คํามั่นสัญญา 

ไมใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง 

ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง  ปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกตอง  ทํา
ตามสัญญาที่ตนให
ไวกับพอแม  หรือ
ผูปกครอง และครู 

ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตอง   ทําตาม
สัญญาที่ตนใหไว
กับพอแม  หรือ
ผูปกครอง และครู    
ละอายและ             
เกรงกลัวที่จะทํา
ความผิด 
 

ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตอง   ทําตาม
สัญญาที่ตนให
ไวกับพอแม  หรือ
ผูปกครอง และครู  
ละอายและเกรง
กลัวที่จะทํา
ความผิด               
เปนแบบอยางที่
ดีดานความ
ซ่ือสัตย 

 

ตัวชี้วัดท่ี  ๒.๒   ประพฤตติรงความเปนจริงตอผูอ่ืนท้ังทางกาย วาจา ใจ 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๒.๒.๑  ไมถือเอา
ส่ิงของหรือ
ผลงานของผูอ่ืน
มาเปนของ
ตนเอง 

๒.๒.๒ ปฏิบัติตนตอ
ผูอ่ืนดวยความ
ซ่ือตรง 

 ๒.๒.๓ ไมหาประโยชน 
           ในทางที่ 
           ไมถูกตอง   

นําสิ่งของของคน
อ่ืนมาเปนของตน 

ไมนําสิ่งของของ
ผูอ่ืนมาเปนของ
ตนเอง ปฏิบัติตน
ตอผูอ่ืนดวยความ
ซ่ือตรง   

ไมนําสิ่งของ  
และผลงานของ
ผูอ่ืนมาเปนของ
ตนเอง ปฏิบัติตน
ตอผูอ่ืนดวยความ
ซ่ือตรง     

ไมนําสิ่งของ  
และผลงานของ
ผูอ่ืนมาเปนของ
ตนเอง ปฏิบัติ
ตนตอผูอ่ืนดวย
ความซื่อตรง  
และเปน
แบบอยางที่ดแีก
เพื่อนดานความ
ซ่ือสัตย   

 



 ๒๐๖

เกณฑการใหคะแนน                                                                         ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ตัวชี้วัดท่ี  ๒.๑   ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๒.๑.๑  ใหขอมูลที่
ถูกตองและเปน
จริง  

๒.๑.๒  ปฏิบตัิตนโดย
คํานึงถึงความ
ถูกตองละอาย
และเกรงกลัว   
ตอการกระทํา
ผิด 

๒.๑.๓  ปฏิบัติตาม
คํามั่นสัญญา 

 

ไมใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง 

ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตอง   ทําตาม
สัญญาที่ตนใหไว
กับเพื่อน  พอแม  
หรือผูปกครอง และ
ครู   ละอายและ
เกรงกลัวที่จะทํา
ความผิด 
 

ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตอง  ทําตาม
สัญญาที่ตนใหไว
กับเพื่อน  พอแม  
หรือผูปกครอง 
และครู   ละอาย
และเกรงกลัวที่จะ
ทําความผิด 
 

ใหขอมูลที่
ถูกตองและเปน
จริง  ปฏิบัติใน
ส่ิงที่ถูกตอง   ทํา
ตามสัญญาที่ตน
ใหไวกับเพื่อน  
พอแม  หรือ
ผูปกครอง และ
ครู ละอายและ 
เกรงกลัวที่จะทํา
ความผิด เปน
แบบอยางที่ดี
ดานความ
ซ่ือสัตย 

 
ตัวชี้วัดท่ี  ๒.๒   ประพฤตติรงตามความเปนจริงตอผูอ่ืนท้ังทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๒.๒.๑  ไมถือเอา

ส่ิงของหรือ
ผลงานของ
ผูอ่ืนมาเปนของ
ตนเอง 

๒.๒.๒ ปฏิบัติตนตอ
ผูอ่ืนดวยความ
ซ่ือตรง 

๒.๒.๓ ไมหาประโยชน
ในทางที ่
ไมถูกตอง   

นําสิ่งของของคนอื่น
มาเปนของตนเอง 

ไมนําสิ่งของ  และ
ผลงานของผูอ่ืนมา
เปนของตนเอง 
ปฏิบัติตนตอผูอ่ืน
ดวยความซื่อตรง     

ไมนําสิ่งของ  
และผลงานของ
ผูอ่ืนมาเปนของ
ตนเอง ปฏิบัติตน
ตอผูอ่ืนดวยความ
ซ่ือตรง  ไมหา
ประโยชนในทาง
ที่ไมถูกตอง 

ไมนําสิ่งของ และ
ผลงานของผูอ่ืน
มาเปนของตนเอง 
ปฏิบัติตนตอ
ผูอ่ืนดวยความ
ซ่ือตรง  ไมหา
ประโยชนในทาง
ที่ไมถูกตอง  และ
เปนแบบอยางที่ดี
แกเพื่อนดาน
ความซื่อสัตย    



 ๒๐๗

เกณฑการใหคะแนน                   ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ตัวชี้วัดท่ี  ๒.๑   ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๒.๑.๑  ใหขอมูลที่

ถูกตองและเปน
จริง  

๒.๑.๒  ปฏิบตัิตนโดย
คํานึงถึงความ
ถูกตองละอาย
และเกรงกลัว
ตอการกระทํา
ผิด 

๒.๑.๓  ปฏิบัติตาม
คํามั่นสัญญา 

 

ไมใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง 

ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตอง   ทําตาม
สัญญาที่ตนใหไว
กับเพื่อน  พอแม  
หรือผูปกครอง 
และครู   ละอาย
และเกรงกลัวที่จะ
ทําความผิด 
 

ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตอง   ทําตาม
สัญญาที่ตนใหไว
กับเพื่อน  พอแม  
หรือผูปกครอง 
และครู   ละอาย
และเกรงกลัวที่จะ
ทําความผิด 
 

ใหขอมูลที่
ถูกตองและเปน
จริง  ปฏิบัติใน
ส่ิงที่ถูกตอง   ทํา
ตามสัญญาที่ตน
ใหไวกับเพื่อน  
พอแม  หรือ
ผูปกครอง และ
ครู   ละอายและ
เกรงกลัวที่จะทํา
ความผิด  เปน
แบบอยางที่ดี
ดานความ
ซ่ือสัตย 

 
ตัวชี้วัดท่ี  ๒.๒   ประพฤตติรงตามความเปนจริงตอผูอ่ืนท้ังทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๒.๒.๑  ไมถือเอา

ส่ิงของหรือ
ผลงานของ
ผูอ่ืนมาเปนของ
ตนเอง 

๒.๒.๒ ปฏิบัติตนตอ
ผูอ่ืนดวยความ
ซ่ือตรง 

๒.๒.๓ ไมหา 
           ประโยชน 
           ในทางที่              
           ไมถูกตอง   

นําสิ่งของของคนอื่น
มาเปนของตนเอง 

ไมนําสิ่งของและ
ผลงานของผูอ่ืนมา
เปนของตนเอง 
ปฏิบัติตนตอผูอ่ืน
ดวยความซื่อตรง     

ไมนําสิ่งของและ
ผลงานของผูอ่ืนมา
เปนของตนเอง 
ปฏิบัติตนตอผูอ่ืน
ดวยความซื่อตรง    
ไมหาประโยชน
ในทางที่ไมถูกตอง 

ไมนําสิ่งของ
และผลงานของ
ผูอ่ืนมาเปนของ
ตนเอง ปฏิบัติ
ตนตอผูอ่ืนดวย
ความซื่อตรง    
ไมหาประโยชน
ในทางที่ไม
ถูกตอง  และ
เปนแบบอยางที่
ดีดานความ
ซ่ือสัตย      



 ๒๐๘

ขอที่ ๓  มีวินัย 
นิยาม 
 มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบขอบังคับ
ของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม 
 ผูท่ีมีวินัย  คือ   ผูที่ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ  ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม
เปนปกติวิสัย  ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

 ตัวชี้วัด   ๓.๑   ปฏิบัตติามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี ้
๓.๑  ปฏิบัตติาม
 ขอตกลง  กฎเกณฑ 
 ระเบียบ  ขอบังคับ
 ของครอบครัว           
      โรงเรียน และสังคม 

๓.๑.๑ ปฏิบัติตน ตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบยีบ  ขอบังคับ  
  ของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม  ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน     
๓.๑.๒   ตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ในชีวิตประจําวนั และ 
  รับผิดชอบในการทํางาน   
 

 
เกณฑการใหคะแนน                                                               ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๓) 

ตัวชี้วัดท่ี  ๓.๑   ปฏิบตัิตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๓.๑.๑   ปฏิบัติตนตาม
 ขอตกลง   
           กฎเกณฑ               
           ระเบียบ  
           ขอบังคับ    
 ของครอบครัว  
 โรงเรียนและ  
            สังคม ไมละเมิด 
           สิทธิของผูอ่ืน     
๓.๑.๒   ตรงตอเวลาใน 
           การปฏิบัติ           
           กิจกรรมตางๆ   
           ในชีวิตประจําวนั  
            และรับผิดชอบ 
 ในการทํางาน  
  

ไมปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง  กฎเกณฑ  
ระเบียบ ขอบังคับ
ของครอบครัวและ
โรงเรียน 

ปฏิบัติตามขอตกลง  
กฎเกณฑ  ระเบียบ  
ขอบังคับ   ของ
ครอบครัว  และ
โรงเรียน   โดยตอง
มี การเตือน เปน
สวนใหญ 
 
 

ปฏิบัติตาม
ขอตกลง  
กฎเกณฑ  
ระเบียบ 
ขอบังคับ   ของ
ครอบครัว  และ
โรงเรียน โดย
ตองมีการเตือน
เปนบางครั้ง  
  
 

ปฏิบัติตาม
ขอตกลง  
กฎเกณฑ  
ระเบียบ 
ขอบังคับของ
ครอบครัว  และ
โรงเรียนไดดวย
ตนเอง  
 



 ๒๐๙

เกณฑการใหคะแนน                                                          ระดับประถมศึกษา(ป.๔-ป.๖) 

ตัวชี้วัดท่ี  ๓.๑    ปฏิบตัิตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๓.๑.๑  ปฏิบัติตาม
ขอตกลง 
กฎเกณฑ 
ระเบียบ
ขอบังคับของ
ครอบครัว  
โรงเรียน และ
สังคม  ไมละเมิด
สิทธิของผูอ่ืน     

๓.๑.๒  ตรงตอเวลาใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ  
ในชีวิตประจําวัน 
และรับผิดชอบ
ในการทํางาน   

ไมปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง  กฎเกณฑ
แลระเบียบ 
ขอบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน 

ปฏิบัติตามขอตกลง  
กฎเกณฑ  ระเบียบ 
ขอบังคับของ
ครอบครัว  และ
โรงเรียน   ตรงตอ
เวลา  ในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ   ใน
ชีวิตประจําวัน แต
ตองมีการเตือน เปน
สวนใหญ 
 
 

ปฏิบัติตาม
ขอตกลง  
กฎเกณฑ  
ระเบียบ  
ขอบังคับของ
ครอบครัว  และ
โรงเรียน ตรงตอ
เวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ตาง  ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน  
แตตองมีการ
เตือนเปนบางครั้ง  
  
 

ปฏิบัติตาม
ขอตกลง  
กฎเกณฑ  
ระเบียบ
ขอบังคับของ
ครอบครัว  และ
โรงเรียน  ตรง
ตอเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
ตาง ๆ   ใน
ชีวิตประจําวัน  
และรับผิดชอบ
ในการทํางานได
ดวยตนเอง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๐

เกณฑการใหคะแนน                                                                     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ตัวชี้วัดท่ี  ๓.๑    ปฏิบตัิตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๓.๑.๑  ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง 
กฎเกณฑ 
ระเบียบ
ขอบังคับของ
ครอบครัว  
โรงเรียน และ
สังคม ไมละเมิด
สิทธิของผูอ่ืน     

๓.๑.๒  ตรงตอเวลาใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ  
ในชวีิตประจาํวนั 
และรับผิดชอบ
ในการทํางาน   

ไมปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง  กฎเกณฑ  
ระเบียบ ขอบังคับ
ของครอบครัวและ
โรงเรียน 

ปฏิบัติตามขอตกลง  
กฎเกณฑ  ระเบียบ 
ขอบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน  ตรงตอ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง  ๆ  ใน
ชีวิตประจําวัน  
 
 

ปฏิบัติตามขอตกลง  
กฎเกณฑ  ระเบยีบ 
ขอบังคับ ของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน     ตรง
ตอเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ตาง  ๆใน
ชีวิตประจําวัน  
และรับผิดชอบ
ในการทํางาน    
 

ปฏิบัติตาม
ขอตกลง  
กฎเกณฑ  ระเบยีบ 
ขอบังคับของ
ครอบครัว  
โรงเรียน  และ
สังคม ไมละเมิด
สิทธิของผูอ่ืน    
ตรงตอเวลา          
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ      
ในชีวิตประจําวัน 
และรับผิดชอบ
ในการทํางาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๑

เกณฑการใหคะแนน                   ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวชี้วัดท่ี  ๓.๑    ปฏิบตัิตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๓.๑.๑  ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง 
กฎเกณฑ 
ระเบียบ 
ขอบังคับของ
ครอบครัว  
โรงเรียน และ
สังคมไมละเมิด
สิทธิของผูอ่ืน     

๓.๑.๒  ตรงตอเวลาใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ     
ในชวีิตประจาํวนั 
และรับผิดชอบ
ในการทํางาน   

ไมปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง  กฎเกณฑ  
ระเบียบ  ขอบงัคับ
ของครอบครัวและ
โรงเรียน 

ปฏิบัติตามขอตกลง  
กฎเกณฑ  ระเบียบ 
ขอตกลง  ของ
ครอบครัว  และ
โรงเรียน  ตรงตอ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ  ใน
ชีวิตประจําวัน  
และรับผิดชอบ        
ในการทํางาน    
 

ปฏิบัติตามขอตกลง  
กฎเกณฑ  ระเบียบ 
ขอตกลงของ
ครอบครัว 
โรงเรียน  และ
สังคม   ไมละเมิด
สิทธิของผูอ่ืน  
ตรงตอเวลา             
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ          
ในชีวิตประจําวัน  
และรับผิดชอบ        
ในการทํางาน  

ปฏิบัติตาม
ขอตกลง  
กฎเกณฑ  ระเบยีบ 
ขอตกลง ของ
ครอบครัว 
โรงเรียน  และ
สังคม ไมละเมิด
สิทธิของผูอ่ืน    
ตรงตอเวลา          
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ      
ในชีวิตประจําวัน  
และรับผิดชอบ
ในการทํางาน  
ปฏิบัติเปนปกติ
วิสัย  และเปน
แบบอยางที่ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๒

ขอที่ ๔  ใฝเรียนรู 
นิยาม 
 ใฝเรียนรู  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน  แสวงหา
ความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน    
 ผูท่ีใฝเรียนรู   คือ  ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและ           
เขารวมกิจกรรมการเรียนรู  แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยาง
สม่ําเสมอ   ดวยการเลือกใชส่ืออยางเหมาะสม บันทึกความรู  วิเคราะห  สรุปเปนองคความรู  แลกเปลี่ยน
เรียนรู ถายทอด  เผยแพร และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

ตัวชี้วัด   ๔.๑   ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 
๔.๒  แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู ตางๆ  ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  
         ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม  สรุปเปนองคความรู  และสามารถนําไปใช 
         ในชีวิตประจําวันได 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี ้

๔.๑  ตั้งใจ เพยีรพยายาม
 ในการเรยีนและ 
 เขารวมกิจกรรมการ 
        เรียนรู  

๔.๑.๑  ตั้งใจเรียน 
๔.๑.๒   เอาใจใสและมคีวามเพยีรพยายามในการเรยีนรู 
๔.๑.๓   สนใจเขารวมกิจกรรมการเรยีนรูตางๆ 

๔.๒  แสวงหาความรูจาก    
 แหลงเรียนรูตางๆ      
    ทั้งภายในและ   
 ภายนอกโรงเรียน  
 ดวยการเลือกใชส่ือ 
 อยางเหมาะสม   
   สรุปเปนองคความรู 
 และสามารถนําไปใช   
        ในชีวิตประจําวนัได 

๔.๒.๑   ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ส่ือ
 เทคโนโลยีตางๆ  แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 และเลือกใชส่ือไดอยางเหมาะสม 

๔.๒.๒ บันทึกความรู วิเคราะหตรวจสอบ จากสิ่งที่เรียนรู สรุปเปน  
             องคความรู 
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนความรู  ดวยวิธีการตางๆ และนาํไปใชในชีวิตประจําวนั 

 
 
 



 ๒๑๓

เกณฑการใหคะแนน                                                              ระดับประถมศึกษา (ป. ๑ – ป.๓) 
ตัวชี้วัดท่ี  ๔.๑    ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวม กิจกรรม 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน(๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๔.๑.๑   ตั้งใจเรยีน 
๔.๑.๒  เอาใจใสและมี
 ความเพยีรพยายาม    
               ในการเรยีนรู 
๔.๑.๓  สนใจเขารวม
 กิจกรรมการ 
                 เรียนรูตางๆ  

ไมตั้งใจเรยีน ตั้งใจ และเอาใจใสใน   
การเรียน 

ตั้งใจเรียน เอาใจใส 
และมีความเพยีร
พยายามในการ
เรียน 

ตั้งใจเรียน   เอาใจ
ใส และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู และ
เขารวมกิจกรรม
การเรียนรูตางๆ    

ตัวชี้วัดท่ี ๔.๒ แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ดวยการเลือก ใช
สื่ออยางเหมาะสม    สรุปเปนองคความรู และสามารถนําไปใชชีวิตประจําวันได 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๔.๒.๑  ศึกษาคนควาหา
 ความรูจากหนังสือ 
 เอกสาร ส่ิงพิมพ 
 ส่ือเทคโนโลย ี
                ตางๆ  แหลงเรยีนรู 
               ทั้งภายในและ 
               ภายนอกโรงเรยีน       
               และเลือกใชส่ือได     
               อยางเหมาะสม 
๔.๒.๒ บนัทกึความรู 
 วิเคราะหขอมูล 
 จากสิ่งที่เรียนรู 
 สรุปเปน 
                องคความรู  
๔.๒.๓ แลกเปลีย่นเรยีนรู 
 ดวยวิธีการตาง ๆ  
 และนําไปใชใน
 ชีวิตประจําวัน 

ไมศึกษาคนควาหา
ความรู 

ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ 
เอกสาร ส่ิงพิมพ 
ส่ือเทคโนโลยี หรือ
จากแหลงเรียนรูอ่ืน   
 

ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ 
เอกสาร ส่ิงพิมพ  
ส่ือเทคโนโลยี  
แหลงเรียนรูอ่ืน 
และมีการบันทึก
ความรู     
 

ศึกษาคนควาหา
ความรูจาก
หนังสือ เอกสาร 
ส่ิงพิมพ ส่ือ
เทคโนโลยี 
แหลงเรียนรูอ่ืน  
มีการบันทึก
ความรูและ
แลกเปลี่ยน
ความรูกับผูอ่ืน 



 ๒๑๔

 

เกณฑการใหคะแนน                                                                   ระดับประถมศึกษา (ป.๔ –ป. ๖) 
ตัวชี้วัดท่ี  ๔.๑    ตั้งใจ เพียรพยายาม  ในการเรียนและเขารวม กิจกรรม 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๔.๑.๑   ตั้งใจเรียน 
๔.๑.๒  เอาใจใสและ 

มีความเพยีร
พยายามในการ
เรียนรู 

๔.๑.๓  เขารวมกิจกรรม
การเรียนรูตางๆ 

ไมตั้งใจเรยีน ตั้งใจเรียน เอาใจใส 
และมีความเพยีร
พยายามในการ
เรียนรู และเขารวม
กิจกรรม                 
การเรียนรูตางๆ 
บางครั้ง   

ตั้งใจเรียน เอาใจใส 
และมีความเพยีร
พยายามใน             
การเรียนรู และ
เขารวมกิจกรรม
การเรียนรูตางๆ 
บอยครั้ง 

ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู และ
เขารวมกิจกรรม   
การเรียนรูตางๆ    
เปนประจํา 

ตัวชี้วัดท่ี  ๔.๒  แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ดวยการเลือกใชสื่อ               
               อยางเหมาะสม   สรุปเปนองคความรู  สามารถนําไปใชชีวิตประจําวันได 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๔.๒.๑  ศกึษาคนควาหา

ความรู จาก
หนังสือ เอกสาร 
ส่ิงพิมพ ส่ือ
เทคโนโลยีตาง  ๆ 
แหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
และเลือกใชส่ือ     
ไดอยาง
เหมาะสม 

๔.๒.๒ บนัทกึความรู 
วิเคราะหขอมูล 
จากสิ่งที่เรียนรู 
สรุปเปนองค
ความรู 

๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดวยวิธีการตาง ๆ  
และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

ไมศึกษาคนควาหา
ความรู 

ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ 
เอกสาร ส่ิงพิมพ 
ส่ือเทคโนโลยีตางๆ  
แหลงเรียนรู  ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน  และมีการ
บันทึกความรู 

ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ 
เอกสาร ส่ิงพิมพ  
ส่ือเทคโนโลยี
ตาง ๆ แหลง
เรียนรูทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน  มีการ
บันทึกความรู    
สรุปเปนองค
ความรู 
นําเสนอและ 
แลกเปลี่ยน
ความรูกับผูอ่ืนได  

ศึกษาคนควาหา
ความรูจาก
หนังสือ เอกสาร 
ส่ิงพิมพ ส่ือ
เทคโนโลยีตางๆ 
แหลงเรียนรู ทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียน 
เลือกใชส่ือได
อยางเหมาะสม มี
การบันทึก
ความรู สรุปเปน 
องคความรู   
นําเสนอ และ
แลกเปลี่ยนองค
ความรูดวย
วิธีการที่
หลากหลาย 

 



 ๒๑๕

เกณฑการใหคะแนน                                                                       ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ตัวชี้วัดท่ี  ๔.๑    ตั้งใจ เพียรพยายาม  ในการเรียนและเขารวม กิจกรรม 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๔.๑.๑   ตั้งใจเรียน 
๔.๑.๒  เอาใจใสและมี

ความเพยีร
พยายามในการ
เรียนรู 

๔.๑.๓  เขารวม
กิจกรรม          
การเรียนรูตางๆ 

ไมตั้งใจเรยีน เขาเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน  เอาใจใส
ในการเรียน   มีสวน
รวมในการเรียนรู
และเขารวมกิจกรรม
การเรียนรูตาง  ๆ 
เปนบางครั้ง 

เขาเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน  เอาใจ
ใส และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู  มีสวน
รวมในการเรียนรู
และเขารวม
กิจกรรมการเรียนรู
ตางๆ  บอยคร้ัง 
 

เขาเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู  มี
สวนรวมในการ
เรียนรูและเขา
รวมกิจกรรมการ
เรียนรูตาง  ๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เปนประจํา 

ตัวชี้วัดท่ี  ๔.๒    แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ดวยการเลือกใชสื่อ 
  อยางเหมาะสม   สรุปเปนองคความรู  สามารถนําไปใชชีวิตประจําวันได 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๔.๒.๑  ศึกษาคนควาหา

ความรูจาก
หนังสือ เอกสาร 
ส่ิงพิมพ ส่ือ
เทคโนโลยีตาง  ๆ  
แหลงเรยีนรูทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
โรงเรยีน และ
เลือกใชส่ือได
อยางเหมาะสม 

๔.๒.๒ บนัทกึความรู 
วิเคราะหขอมูล 
จากสิ่งที่เรียนรู 
สรุปเปนองค
ความรู 

๔.๒.๓ แลกเปลี่ยน
เรียนรูดวย
วิธีการตาง  ๆ
และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

ไมศึกษาคนควาหา
ความรู 

ศึกษาคนควาความรู
จากหนังสือ เอกสาร 
ส่ิงพิมพ ส่ือ
เทคโนโลยี  แหลง
เรียนรู ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรยีน เลือกใช
ส่ือไดอยาง
เหมาะสม และ             
มีการบนัทกึความรู  

ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ 
เอกสาร ส่ิงพิมพ  
ส่ือ เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ แหลง
เรียนรู ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน  และ
เลือกใชส่ือไดอยาง
เหมาะสม 
มีการบนัทกึความรู 
วิเคราะหขอมูล 
สรุป   เปนองค
ความรู และ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู
กับผูอ่ืนได   

ศึกษาคนควาหา
ความรูจาก
หนังสือ เอกสาร 
ส่ิงพิมพ ส่ือ
เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ แหลง
เรียนรู  ทัง้ภายใน
และภายนอก
โรงเรยีน เลือกใช
ส่ือไดอยาง
เหมาะสม             
มีการบนัทกึ
ความรู  วิเคราะห
ขอมูล สรุปเปน
องคความรู และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู  
ดวยวิธีการที่
หลากหลาย และ
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 



 ๒๑๖

เกณฑการใหคะแนน                                                                   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวชี้วัดท่ี  ๔.๑    ตั้งใจ เพียรพยายาม  ในการเรียนและเขารวม กิจกรรม 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๔.๑.๑   ตั้งใจเรยีน 
๔.๑.๒  เอาใจใสและมี

ความเพยีร
พยายามในการ
เรียนรู 

๔.๑.๓  เขารวมกิจกรรม
การเรียนรูตาง  ๆ

ไมตั้งใจเรยีน เขาเรยีนตรงเวลา  
ตั้งใจเรยีน  เอาใจใส 
และมีความเพยีร
พยายามในการ
เรียนรู  มีสวนรวม
ในการเรยีนรูและเขา
รวมกจิกรรมการ
เรียนรูตาง  ๆ 
บางครั้ง 
 

เขาเรยีนตรงเวลา  
ตั้งใจเรยีน  เอาใจใส 
และมีความเพยีร
พยายามในการ
เรียนรู  มีสวนรวม
ในการเรยีนรูและ
เขารวมกจิกรรม
การเรียนรูตาง ๆ  ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรยีนบอยคร้ัง 

เขาเรยีนตรงเวลา  
ตั้งใจเรยีน  เอาใจ
ใส และมีความ
เพยีรพยายามใน
การเรียนรู  มีสวน
รวมในการเรยีนรู
และเขารวม
กิจกรรมการ
เรียนรูตาง  ๆทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรยีน
เปนประจํา และ
เปนแบบอยางที่ดี 

ตัวชี้วัดท่ี  ๒    แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ดวยการเลือกใชสื่อ              
อยางเหมาะสม   สรุปเปนองคความรู  สามารถนําไปใชชีวิตประจําวันได 

พฤตกิรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๔.๒.๑  ศึกษาคนควาหา

ความรูจาก
หนังสือ เอกสาร 
ส่ิงพิมพ ส่ือ
เทคโนโลยีตาง  ๆ
แหลงเรยีนรูทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรยีน 
และเลือกใชส่ือ
ไดอยางเหมาะสม 

๔.๒.๒ บนัทกึความรู 
วิเคราะหขอมูล 
จากสิ่งที่เรียนรู 
สรุปเปนองค
ความรู 

๔.๒.๓ แลกเปลี่ยน
เรียนรูดวย
วิธีการตาง  ๆเพือ่
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

ไมศึกษาคนควาหา
ความรู 

ศึกษาคนควาความรู
จากหนังสือ เอกสาร 
ส่ิงพิมพ ส่ือ
เทคโนโลยี  แหลง
เรียนรู ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรยีน เลือกใช
ส่ือไดอยาง
เหมาะสม และ             
มีการบนัทกึความรู  

ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ 
เอกสาร ส่ิงพิมพ  
ส่ือ เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ แหลง
เรียนรู ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน  และ
เลือกใชส่ือไดอยาง
เหมาะสม 
มีการบนัทกึความรู 
วิเคราะหขอมูล 
สรุปเปนองคความรู 
แลกเปลีย่นเรยีนรู
กับ ผูอ่ืนไดและ
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

ศึกษาคนควาหา
ความรูจาก
หนังสือ เอกสาร 
ส่ิงพิมพ ส่ือ
เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ แหลง
เรียนรูทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรยีน เลือกใชส่ือ
ไดอยางเหมาะสม     
มีการบนัทกึ
ความรู  วิเคราะห
ขอมูล สรุปเปน
องคความรู 
แลกเปลีย่นเรยีนรู
ดวยวิธีการที่
หลากหลาย และ
เผยแพรแกบุคคล
ทั่วไปนาํไปใชใน
ชีวิตประจําวันได  

 



 ๒๑๗

 

ขอที่ ๕  อยูอยางพอเพียง 
นิยาม 
 อยูอยางพอเพียง  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ              
มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม  มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
ผูท่ีอยูอยางพอเพียง  คือ  ผูที่ดําเนินชีวิตอยางประมาณตน  มีเหตุผล  รอบคอบ ระมัดระวัง อยูรวมกับ
ผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบ  ไมเบียดเบียนผูอ่ืน  เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ   มีการวางแผนปองกัน
ความเสี่ยงและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัด   ๕.๑.   ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 
  ๕.๒  มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี  ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสขุ 
 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี ้

 ๕.๑   ดําเนนิชีวิตอยาง
 พอประมาณ   
 มีเหตุผล  รอบคอบ  
 มีคุณธรรม 

๕.๑.๑ ใชทรัพยสินของตนเอง เชน เงิน ส่ิงของ เครื่องใช  ฯลฯ  อยาง  
              ประหยัด คุมคาและเก็บรักษาดแูลอยางด ีรวมทั้งการใชเวลาอยาง 

เหมาะสม 
๕.๑.๒ ใชทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยดั  คุมคาและเก็บรักษาดแูล   
              อยางดี 
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและตัดสินใจดวยความรอบคอบ  มีเหตุผล 
๕.๑.๔ ไมเอาเปรียบผูอ่ืนและไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน  พรอมใหอภัยเมื่อผูอ่ืน

 กระทําผิดพลาด  
๕.๒  มีภูมิคุมกันในตัวทีด่ี  
 ปรับตัวเพื่ออยูใน
 สังคมไดอยางมี
 ความสุข 
 

๕.๒.๑ วางแผนการเรียน  การทํางานและการใชชีวิตประจําวันบนพื้นฐาน   
            ของความรู ขอมูล ขาวสาร 
๕.๒.๒  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม  ยอมรับและ

 ปรับตัวเพื่ออยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 
 
 
 
 



 ๒๑๘

เกณฑการใหคะแนน                                                                    ระดับประถมศึกษา (ป. ๑ – ป.๓) 
ตัวชี้วัดท่ี  ๕.๑   ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

พฤตกิรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๕.๑.๑ ใชทรัพยสินของ 
             ตนเอง เชน เงิน 
             ส่ิงของ เครื่องใช 
              ฯลฯ  อยางประหยัด 
             คุมคา และเก็บรักษา 
             ดูแล อยางด ี รวมทั้ง 
             การใชเวลาอยาง 
             เหมาะสม 
๕.๑.๒ ใชทรัพยากร 
            ของสวนรวม 
            อยางประหยัด   
           คุมคาและเก็บ 
           รักษาดูแลอยางดี 
๕.๑.๓  ปฏิบัติตนและ
 ตัดสินใจดวยความ 
 รอบคอบ มีเหตุผล 
๕.๑.๔ ไมเอาเปรียบผูอ่ืน 
            และไมทําใหผูอ่ืน       
            เดือดรอน พรอม       
           ใหอภัยเมื่อผูอ่ืน         
           กระทําผิดพลาด 

ใชเงินและของใช
สวนตัวอยางไม
ประหยัด 

ใชเงิน และของใช
สวนตัวอยางประหยัด  

ใชเงิน  ของใช
สวนตัว และของ
สวนรวมอยาง
ประหยัด  และเก็บ
รักษา ดูแล           
อยางดี 
 

ใชเงิน   ของใช
สวนตัว และของ
สวนรวมอยาง
ประหยัด  คุมคา 
เก็บรักษาดูแล   
อยางดี มีเหตุผล 
และไมเอาเปรียบ
ผูอ่ืน  

ตัวชี้วัดท่ี ๕.๒   มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี  ปรับตัวเพื่ออยูในสงัคมไดอยางมคีวามสุข 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๕.๒.๑  วางแผนการเรยีน  
 การทํางานและการ 
 ใชชีวิตประจําวัน 
             บนพืน้ฐานของ  
            ความรู ขอมูล   ขาวสาร        
๕.๒.๒ รูเทาทนัการ
 เปลี่ยนแปลงของ
 สังคม และ
 สภาพแวดลอม  
 ยอมรบั และ
 ปรับตวัเพือ่อยู
 รวมกบัผูอ่ืนได
 อยางมีความสุข 

ไมวางแผนการเรียน
และการใช
ชีวิตประจําวัน 

ใชความรู  ขอมลู
ขาวสารใหเปน
ประโยชนตอ              
การเรียน   
 

ใชความรู  ขอมลู
ขาวสารใหเปน
ประโยชนตอ             
การเรียนและใชใน
ชีวิตประจําวัน        

ใชความรู   ขอมูล
ขาวสารใหเปน
ประโยชนตอ     
การเรียนและใช
ในชวีิตประจาํวัน   
และอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 
 



 ๒๑๙

เกณฑการใหคะแนน                                                                   ระดับประถมศึกษา (ป. ๔–ป. ๖) 
ตัวชี้วัดท่ี  ๕.๑    ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

พฤตกิรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๕.๑.๑ ใชทรัพยสินของ 
             ตนเอง เชน เงิน 
             ส่ิงของ  เครื่องใช 
              ฯลฯ  อยางประหยดั 
              คุมคาและเก็บรักษา 
              ดแูลอยางด ีรวมทั้ง 
              การใชเวลาอยาง 
              เหมาะสม 
๕.๑.๒  ใชทรัพยากรของ

สวนรวมอยาง
ประหยัด  คุมคา
และเก็บรักษาดแูล
อยางด ี

๕.๑.๓  ปฏิบัติตนและ
ตัดสินใจดวยความ
รอบคอบ  มเีหตผุล 

๕.๑.๔  ไมเอาเปรียบผูอ่ืน
และไมทาํใหผูอ่ืน
เดือดรอน  พรอม
ใหอภยั เมื่อผูอ่ืน
กระทําผิดพลาด 

ใชเงนิและของใช
สวนตวัอยางไม
ประหยัด 

ใชทรัพยสินของ
ตนเองและทรพัยากร
ของสวนรวมอยาง
ประหยัด และคุมคา   
 

ใชทรัพยสินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
สวนรวมอยาง
ประหยัด คุมคา เก็บ
รักษาดแูลอยางดี  มี
เหตุผล และไมเอา
เปรยีบผูอ่ืน 
 

ใชทรัพยสินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
สวนรวมอยาง
ประหยัด คุมคา  
รอบคอบ เก็บ
รักษาดแูลอยางดี      
มีเหตผุล ไมเอา
เปรยีบผูอ่ืน และ
ไมทําใหผูอ่ืน
เดือดรอน   

ตัวชี้วัดท่ี  ๕.๒   มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี  ปรับตัวอยูในสงัคมไดอยางมีความสุข 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๕.๒.๑  วางแผนการเรียน          
การทํางานและการ
ใชชีวิตประจําวัน 
บนพื้นฐานของ 
ความรู ขอมูล ขาวสาร 

๕.๒.๒ รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม และ
สภาพแวดลอม  
ยอมรับ และ
ปรับตัวเพื่ออยู
รวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข 

ไมวางแผนการเรียน
และการใช
ชีวิตประจําวัน 

ใชความรู  ขอมลู
ขาวสารใหเปน
ประโยชนตอการ
เรียนและการใช              
ในชีวิตประจําวนั 
 

ใชความรู ขอมลู
ขาวสารใหเปน
ประโยชนตอ              
การเรียนและการ
ใชชีวิตประจําวนั 
รับรูการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน
และสภาพแวดลอม 
 

ใชความรู  ขอมลู
ขาวสารใหเปน
ประโยชนตอ            
การเรียน และการ
ใชชีวิตประจําวนั 
รับรูการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน
และสภาพแวดลอม 
และอยูรวมกับ
ผูอ่ืนอยางมี
ความสุข 



 ๒๒๐

เกณฑการใหคะแนน                           ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 
ตัวชี้วัดท่ี  ๕.๑    ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๕.๑.๑ ใชทรัพยสินของ 
             ตนเอง เชน เงิน    
             ส่ิงของ  เครื่องใช      
             ฯลฯ  อยาง ประหยดั 
                คุมคาและเก็บรักษา 
              ดูแลอยางดี รวมทั้ง 
              การใชเวลาอยาง 
              เหมาะสม 
๕.๑.๒ ใชทรัพยากร 
            ของสวนรวมอยาง 
            ประหยัด  คุมคา 
            และเก็บรักษาดูแล   
            อยางดี 
๕.๑.๓  ปฏิบัติตนและ   

 ตัดสินใจดวยความ  
 รอบคอบ มีเหตุผล 

๕.๑.๔  ไมเอาเปรียบผูอ่ืน
และไมทําให
ผูอ่ืนเดือดรอน  
พรอมใหอภัย 
เมื่อผูอ่ืนกระทํา
ผิดพลาด 

ใชเงินและของใช
สวนตัวอยางไม
ประหยัด 

ใชทรัพยสินของ
ตนเองและทรัพยากร
ของสวนรวมอยาง
ประหยัด คุมคา    
เก็บรักษาดูแลอยางดี
รอบคอบ  มีเหตุผล 

ใชทรัพยสินของ
ตนเองและทรัพยากร
ของสวนรวม   อยาง
ประหยัด คุมคา เก็บ
รักษาดูแลอยางดี          
รอบคอบ มีเหตุผล       
ไมเอาเปรียบผูอ่ืน 
และไมทําใหผูอ่ืน
เดือดรอน 

ใชทรัพยสินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
สวนรวม   อยาง
ประหยัด คุมคา 
เก็บรักษาดูแล           
อยางดี รอบคอบ  
มีเหตุผล                      
ไมเอาเปรียบผูอ่ืน 
ไมทําใหผูอ่ืน
เดือดรอน และให
อภัยเมื่อผูอ่ืน
กระทําผิดพลาด 

ตัวชี้วัดท่ี  ๕.๒   มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี  ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๕.๒.๑  วางแผนการเรียน  

การทํางานและการ
ใชชีวิตประจําวัน
บนพื้นฐานของ 
ความรู  ขอมูล
ขาวสาร 

๕.๒.๒ รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม และ
สภาพแวดลอม  
ยอมรับ และ
ปรับตัวอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 

ไมวางแผนการเรียน
และการใช
ชีวิตประจําวัน 

ใช ความรู ขอมูล 
ขาวสาร ในการวาง
แผนการเรียน        
การทํางานและใช         
ในชีวิตประจําวัน         
รับรูการเปลีย่นแปลง
ของครอบครัว 
ชุมชน และ
สภาพแวดลอม 
 

ใช ความรู  ขอมูล 
ขาวสารในการวาง
แผนการเรียน        
การทํางาน และใช        
ในชีวิตประจําวัน         
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว  ชุมชน 
สังคม และ
สภาพแวดลอม 

ใช ความรู  ขอมูล 
ขาวสารในการวาง
แผนการเรียน             
การทํางานและใช
ในชีวิตประจําวัน  
ยอมรับ  การ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม
สภาพแวดลอม   
และปรับตัวอยู
รวมกับผูอ่ืน              
ไดอยางมี
ความสุข 



 ๒๒๑

เกณฑการใหคะแนน                                                               ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ตัวชี้วัดท่ี  ๕.๑    ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๕.๑.๑ ใชทรัพยสินของ   
           ตนเอง  เชน เงิน  
           ส่ิงของ เครื่องใช   
           ฯลฯ  อยางประหยัด 
           คุมคาและเก็บรักษา 
           ดูแลอยางดี รวมทั้ง 
           การใชเวลาอยาง 
           เหมาะสม 
๕.๑.๒ ใชทรัพยากร 
           ของสวนรวมอยาง  
           ประหยัด  คุมคา 
           และเก็บรักษาดูแล   
           อยางดี 
๕.๑.๓  ปฏิบัติตนและ

ตัดสินใจดวยความ
รอบคอบ   มีเหตุผล 

๕.๑.๔ ไมเอาเปรียบผูอ่ืน 
           และไมทําใหผูอ่ืน 
           เดือดรอน  พรอม 
          ใหอภัย  เมื่อผูอ่ืน 
           กระทําผิดพลาด           

ใชเงินและของใช
สวนตัวอยางไม
ประหยัด 

ใชทรัพยสินของ
ตนเองและทรัพยากร
ของสวนรวม   อยาง
ประหยัด คุมคา เก็บ
รักษาดูแลอยางดี          
รอบคอบ มีเหตุผล       
ไมเอาเปรียบผูอ่ืน 
และไมทําใหผูอ่ืน
เดือดรอน 

ใชทรัพยสินของ
ตนเองและทรัพยากร
ของสวนรวม   อยาง
ประหยัด คุมคา     
เก็บรักษาดูแลอยางดี   
รอบคอบ มีเหตุผล       
ไมเอาเปรียบผูอ่ืน 
ไมทําใหผูอ่ืน
เดือดรอน และให
อภัยเมื่อผูอ่ืนกระทํา
ผิดพลาด 

ใชทรัพยสินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
สวนรวม   อยาง
ประหยัด คุมคา 
เก็บรักษาดูแล 
อยางดี  ตัดสินใจ
ดวยความ
รอบคอบ มีเหตุผล   
ไมเอาเปรียบผูอ่ืน 
ไมทําใหผูอ่ืน
เดือดรอน ใหอภัย
เมื่อผูอ่ืนกระทํา
ผิดพลาด และเปน
แบบอยางที่ดี 

ตัวชี้วัดท่ี  ๕.๒  มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี  ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๕.๒.๑   วางแผนการ
เรียน  การทํางาน
และการใช
ชีวิตประจําวัน
บนพื้นฐานของ
ความรู  ขอมูล 
ขาวสาร 

๕.๒.๒ รูเทาทนั                   
การเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และ
สภาพแวดลอม  
ยอมรับ และ
ปรับตัวเพื่ออยู
รวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข 

ไมวางแผนการเรียน
และการใช
ชีวิตประจําวัน 

ใชความรู  ขอมลู
ขาวสารในการวาง
แผนการเรียน    การ
ทํางานและการใชใน
ชีวิตประจําวัน  และ
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และ
สภาพแวดลอม 
 

ใชความรู  ขอมลู
ขาวสารในการวาง
แผนการเรียน    การ
ทํางานและการใชใน
ชีวิตประจําวัน  
ยอมรับ การ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และ
สภาพแวดลอม  และ
ปรับตัวอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 

ใชความรู ขอมลู 
ขาวสารในการวาง
แผนการเรียน    
การทํางานและ
การใชใน
ชีวิตประจําวัน  
รูเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และ
สภาพแวดลอม 
และปรับตัวเพือ่ 
อยูรวมกับผูอ่ืน       
ไดอยางมี
ความสุข 



 ๒๒๒

ขอที่ ๖  มุงมั่นในการทํางาน 
นิยาม 
 มุงมั่นในการทํางาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทํา
หนาที่การงาน ดวยความเพียรพยายาม  อดทน  เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

ผูท่ีมุงมั่นในการทํางาน  คือ   ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายดวยความเพียรพยายาม  ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ   ใหสําเร็จลุลวง 
ตามเปาหมายที่กําหนดดวยความรับผิดชอบ  และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

ตัวชี้วัด   ๖.๑   ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน 
๖.๒  ทํางานดวย ความเพียรพยายาม  และ อดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี ้

๖.๑  ตัง้ใจและรับผิดชอบ 
 ในการปฏบิัตหินาท่ี 
        การงาน 

๖.๑.๑    เอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
๖.๑.๒   ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางานใหสําเรจ็ 
๖.๑.๓   ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานดวยตนเอง 

๖.๒  ทํางานดวย          
ความเพียร พยายาม  
และ อดทนเพื่อให
งานสาํเร็จตาม
เปาหมาย 

๖.๒.๑    ทุมเททํางาน อดทน ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคในการทํางาน 
๖.๒.๒   พยายามแกปญหาและอุปสรรคในการทํางานใหสําเร็จ 
๖.๒.๓   ช่ืนชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๓

เกณฑการใหคะแนน                                                                   ระดับประถมศึกษา (ป.๑ –ป. ๓) 

ตัวชี้วัดท่ี  ๖.๑   ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบตัิหนาท่ีการงาน 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๖.๑.๑   เอาใจใสตอการ
 ปฏิบัติหนาที่ที่
 ไดรับมอบหมาย 
๖.๑.๒  ตั้งใจและ
 รับผิดชอบ
 ในการทํางานให
 สําเร็จ 
๖.๑.๓  ปรับปรุงและ
 พัฒนาการ 
            ทํางานดวย 
            ตนเอง 

ไมตั้งใจปฏิบตัิ
หนาที่การงาน 

เอาใจใสตอการ
ปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จ 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ  มีการ
ปรับปรุงการ
ทํางานใหดีขึ้น 
 

ตัวชี้วัดท่ี  ๖.๒   ทํางานดวย ความเพียรพยายาม  และ อดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๖.๒.๑   ทุมเททํางาน 
            อดทน ไมยอทอ 
            ตอปญหาและ 
            อุปสรรคใน
 การทํางาน 
๖.๒.๒  พยายาม 
           แกปญหา และ 
           อุปสรรคใน
 การทํางานให
 สําเร็จ 
๖.๒.๓  ช่ืนชมผลงาน 
            ดวยความ 
            ภาคภมูิใจ 
 

ไมขยัน  อดทน   
ในการทํางาน 

ทํางานดวยความ
ขยัน เพื่อใหงาน
เสร็จตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

ทํางานดวยความ
ขยัน และพยายาม
ใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย 

ทํางานดวยความ
ขยัน อดทน และ
พยายามใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย และ
ช่ืนชมผลงาน
ดวยความ
ภาคภูมใิจ 



 ๒๒๔

เกณฑการใหคะแนน                                                              ระดับประถมศึกษา (ป.๔ –ป.๖) 

ตัวชี้วัดท่ี  ๖.๑    ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบตัิหนาท่ีการงาน 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๖.๑.๑   เอาใจใสตอ          
การปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับ
มอบหมาย 

๖.๑.๒  ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน       
การทํางานให
สําเร็จ 

๖.๑.๓  ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ทํางานดวย
ตนเอง 

ไมตั้งใจปฏิบตัิ
หนาที่การงาน 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน         
การปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ  มีการ
ปรับปรุงการ
ทํางานใหดีขึ้น 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน       
การปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ                   
มีการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทํางานใหดีขึ้น 
 

ตัวชี้วัดท่ี  ๖.๒   ทํางานดวย ความเพียรพยายาม  และ อดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๖.๒.๑   ทุมเททํางาน 
อดทน ไมยอ
ทอตอปญหา
และอุปสรรค
ในการทํางาน 

๖.๒.๒  พยายาม
แกปญหาและ
อุปสรรคในการ
ทํางานใหสําเรจ็ 

๖.๒.๓  ช่ืนชมผลงาน
ดวยความ
ภาคภูมใิจ 

ไมขยัน  อดทน   
ในการทํางาน 

ทํางานดวยความ
ขยัน และพยายาม
ใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย 

ทํางานดวยความ
ขยัน อดทน และ
พยายามใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย และชื่น
ชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ทํางานดวยความ
ขยันอดทน  และ
พยายามใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย ไมยอทอ
ตอปญหาใน         
การทํางาน และ 
ช่ืนชมผลงาน
ดวยความ
ภาคภูมใิจ 

 



 ๒๒๕

เกณฑการใหคะแนน              ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ตัวชี้วัดท่ี  ๖.๑    ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบตัิหนาท่ีการงาน 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๖.๑.๑   เอาใจใสตอ
การปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 

๖.๑.๒  ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน     
การทํางานให
สําเร็จ 

๖.๑.๓  ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ทํางานดวย
ตนเอง 

ไมตั้งใจปฏิบตัิ
หนาที่การงาน 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จ มีการ
ปรับปรุงการ
ทํางานใหดีขึ้น 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ   มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นดวย
ตนเอง 
 

ตัวชี้วัดท่ี  ๖.๒   ทํางานดวย ความเพียรพยายาม  และ อดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๖.๒.๑   ทุมเททํางาน 
อดทน ไมยอ
ทอตอปญหา
และอุปสรรค
ในการทํางาน 

๖.๒.๒  พยายาม
แกปญหาและ
อุปสรรคในการ
ทํางานใหสําเรจ็ 

๖.๒.๓  ช่ืนชมผลงาน
ดวยความ
ภาคภูมใิจ 

ไมขยัน  อดทน   
ในการทํางาน 

ทํางานดวยความ
ขยัน อดทน และ
พยายามใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย และชื่น
ชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ทํางานดวยความ
ขยันอดทน  และ
พยายามใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย ไมยอทอ
ตอปญหาในการ
ทํางาน และชืน่ชม
ผลงานดวยความ
ภาคภูมใิจ 

ทํางานดวยความ
ขยันอดทน  และ
พยายามใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมายภายใน
เวลาที่กําหนด     
ไมยอทอตอ
ปญหาแกปญหา
อุปสรรคในการ
ทํางาน และชืน่
ชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

 



 ๒๒๖

เกณฑการใหคะแนน                   ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวชี้วัดท่ี  ๖.๑    ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบตัิหนาท่ีการงาน 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๖.๑.๑   เอาใจใสตอ        
การปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 

๖.๑.๒  ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน     
การทํางานให
สําเร็จ 

๖.๑.๓  ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ทํางานดวย
ตนเอง 

ไมตั้งใจปฏิบตัิ
หนาที่การงาน 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นดวยตนเอง 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน       
การปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ  มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้นดวย
ตนเองและเปน
แบบอยางที่ด ี

ตัวชี้วัดท่ี  ๖.๒   ทํางานดวยความเพียรพยายาม  และอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๖.๒.๑   ทุมเททํางาน 
อดทน ไมยอ
ทอตอปญหา
และอุปสรรค
ในการทํางาน 

๖.๒.๒  พยายาม
แกปญหาและ
อุปสรรคในการ
ทํางานใหสําเรจ็ 

๖.๒.๓  ช่ืนชมผลงาน
ดวยความ
ภาคภูมใิจ 

ไมขยัน  อดทน 
ในการทํางาน 

ทํางานดวยความ
ขยันอดทน  และ
พยายามใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย ไมยอทอ
ตอปญหาใน            
การทํางาน และ
ช่ืนชมผลงานดวย    
ความภาคภูมิใจ 

ทํางานดวยความ
ขยันอดทน  และ
พยายามใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมายภายใน
เวลาที่กําหนด  ไม
ยอทอตอปญหา  
แกปญหาอุปสรรค
ในการทํางาน และ
ช่ืนชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ทํางานดวยความ
ขยันอดทน  และ
พยายามใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมายกอน
เวลาที่กําหนด 
ไมยอทอตอ
ปญหาแกปญหา
อุปสรรคในการ
ทํางาน และชื่นชม
ผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

 
 



 ๒๒๗

ขอที่ ๗  รักความเปนไทย 
นิยาม 
 รักความเปนไทย   หมายถึง   คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ  เห็นคุณคา                 
รวมอนุรักษ  สืบทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปะและวัฒนธรรม   ใชภาษาไทยใน
การสื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 ผูท่ีรักความเปนไทย   คือ  ผูที่มีความภาคภูมิใจ  เห็นคุณคา  ช่ืนชม  มีสวนรวมในการอนุรักษ       
สืบทอด  เผยแพรภูมิปญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปะและวัฒนธรรมไทย   มีความกตัญู
กตเวที  ใชภาษาไทยในการสื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม   

ตัวชี้วัด            ๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย  
          และมีความกตัญูกตเวที 
๗.๒  เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสือ่สารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

  ๗.๓  อนุรักษ และสืบทอดภูมิปญญาไทย 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี ้
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี ้

๗.๑  ภาคภูมใิจใน                
 ขนบธรรมเนียม
 ประเพณี  ศิลปะ 
 วัฒนธรรมไทย  
 และมีความกตญัู
 กตเวท ี

๗.๑.๑   แตงกายและมมีารยาทงดงามแบบไทย  มสัีมมาคารวะ กตัญูกตเวท ี
 ตอผูมีพระคุณ   
๗.๑.๒   รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย            
๗.๑.๓  ชักชวน แนะนําใหผูอ่ืนปฏบิัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี   
 ศิลปะและวัฒนธรรมไทย       

๗.๒  เหน็คุณคาและ            
 ใชภาษาไทย                 
 ในการสื่อสารได          
 อยางถูกตอง
 เหมาะสม 

๗.๒.๑  ใชภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม        
๗.๒.๒ ชักชวน  แนะนํา  ใหผูอ่ืนเหน็คุณคาของการใชภาษาไทยที่ถูกตอง 

๗.๓  อนุรักษ  สืบทอด   
 ภูมิปญญาไทย 

๗.๓.๑  นําภูมิปญญาไทยมาใชใหเหมาะสมในวิถีชีวิต                                       
๗.๓.๒  รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภมูิปญญาไทย    
๗.๓.๓  แนะนํา  มีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญาไทย 

 
 



 ๒๒๘

เกณฑการใหคะแนน                                                                        ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๓) 

ตัวชี้วัดท่ี  ๗.๑  ภาคภูมิใจ ในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวที 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๗.๑.๑  แตงกายและมี

มารยาทงดงาม
แบบไทย  มี
สัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวทตีอ
ผูมีพระคุณ   

๗.๑.๒  รวมกจิกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย                      

๗.๑.๓  ชักชวน 
แนะนําใหผูอ่ืน
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย       

ไมมีสัมมาคารวะ
ตอผูใหญ 

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย      
มีสัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวทตีอ 
ผูมีพระคุณ  

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย   
มีสัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวทตีอ
ผูมีพระคุณ และ
แตงกายแบบไทย   

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย   
มีสัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวทีตอ   
ผูมีพระคุณ  และ
แตงกายแบบไทย  
เขารวมใน
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย   

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๙

ตัวชี้วัดท่ี  ๗.๒   เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๗.๒.๑  ใชภาษาไทย 
            และเลขไทยใน 
           การสื่อสารได 
           อยางถูกตอง 
           เหมาะสม        
๗.๒.๒  ชักชวน   
            แนะนาํใหผูอ่ืน 
           เห็นคณุคา
 ของการใช
 ภาษาไทยที ่
           ถูกตอง 

ไมสนใจใช
ภาษาไทยอยาง
ถูกตอง 

ใชภาษาไทย  และ     
เลขไทยในการ
ส่ือสารได 

ใชภาษาไทย   
เลขไทยในการ
ส่ือสาร  และบอก
ใหผูอ่ืนใช
ภาษาไทยที่
ถูกตอง 

เปนแบบอยาง 
ที่ดี  ในการใช
ภาษาไทย   
เลขไทยในการ
ส่ือสารและบอก
ใหผูอ่ืนใช
ภาษาไทยที่
ถูกตอง 

 
 

ตัวชี้วัดท่ี ๗.๓  อนุรักษ  สืบทอด  ภูมิปญญาไทย 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๗.๓.๑  นําภูมปิญญา 
           ไทยมาใชให 
            เหมาะสม
 ในวิถีชีวิต             
๗.๓.๒ รวมกจิกรรมที่
 เกี่ยวของกับ
 ภูมิปญญาไทย    
๗.๓.๓   แนะนาํ มีสวนรวม   
           ในการสืบทอด  
           ภูมิปญญาไทย 

ไมสนใจภูมิปญญา
ไทย 

บอกชื่อภูมิปญญา
ไทยที่ใชในทองถ่ิน
ของตนได 

บอกชื่อภูมิปญญา
ไทยทีใ่ชในทองถ่ิน  
ของตนและ 
เขารวมกิจกรรม     
ที่เกี่ยวของกับ 
ภูมิปญญาไทย   

บอกชือ่ภูมิปญญา
ไทยที่ใชใน
ทองถ่ินของตน  
เขารวม และ
ชักชวนคนใน
ครอบครัวหรือ
เพื่อนเขารวม
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ         
ภูมิปญญาไทย   

 
 
 
 



 ๒๓๐

เกณฑการใหคะแนน                                                                        ระดับประถมศึกษา (ป.๔-ป.๖) 
ตัวชี้วัดท่ี ๗.๑  ภาคภูมิใจ ในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวที 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๗.๑.๑  แตงกายและมี

มารยาทงดงาม
แบบไทย              
มีสัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวทตีอ
ผูมีพระคุณ   

๗.๑.๒  รวมกจิกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย                      

๗.๑.๓  ชักชวน 
แนะนําใหผูอ่ืน
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย       

ไมมีสัมมาคารวะ
ตอผูใหญ 

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย  
มีสัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวทตีอ 
ผูมีพระคุณ และ
แตงกายแบบไทย   

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย   
มีสัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวทตีอ
ผูมีพระคุณ  และ
แตงกายแบบไทย  
เขารวมหรือมี
สวนรวม ใน
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย   

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย   
มีสัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวทีตอ
ผูมีพระคุณ และ
แตงกายแบบไทย   
เขารวมหรือมี
สวนรวม ใน
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย ชักชวน  
แนะนําเพื่อนให
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย   

 

 

 

 

 

 



 ๒๓๑

ตัวชี้วัดท่ี  ๗.๒   เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๗.๒.๑  ใชภาษาไทย
และเลขไทยใน
การสื่อสารได
อยางถูกตอง
เหมาะสม        

๗.๒.๒  แนะนําให
ผูอ่ืนเห็นคณุคา
ในการใช
ภาษาไทยที่
ถูกตอง 

ไมสนใจใช
ภาษาไทยอยาง
ถูกตอง 

ใชภาษาไทย   
เลขไทยในการ
ส่ือสาร  และ
แนะนําใหผูอ่ืนใช
ภาษาไทยที่ถูกตอง 

ใชภาษาไทย   
เลขไทย  ในการ
ส่ือสารไดถูกตอง
เหมาะสม  และ
แนะนําใหผูอ่ืนใช
ภาษาไทยที่
ถูกตอง 

ใชภาษาไทย         
เลขไทยในการ
ส่ือสารไดถูกตอง
เหมาะสมและ
แนะนําใหผูอ่ืน
ใชภาษาไทย ที่
ถูกตองเปนประจํา  
เปนแบบอยางที่
ดีดานการใช
ภาษาไทย  

 
ตัวชี้วัดท่ี ๗.๓  อนุรักษ  สืบทอด  ภูมิปญญาไทย 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๗.๓.๑  นําภูมปิญญา

ไทยมาใชให
เหมาะสมใน 
วิถีชีวิต                

๗.๓.๒  รวมกจิกรรม
ที่เกี่ยวของกับ 

 ภูมิปญญาไทย    
๗.๓.๓  แนะนาํมีสวน

รวมในการสืบ
ทอดภูมิปญญา
ไทย 

ไมสนใจภูมิปญญา
ไทย 

บอกชื่อภูมิปญญา
ไทยที่ใชในทองถ่ิน 
และเขารวม
กิจกรรมที่เกีย่วของ
กับภูมิปญญาไทย   

บอกชื่อภูมิปญญา
ไทยที่ใชใน
ทองถ่ิน  เขารวม 
และชักชวนคน
ในครอบครัวหรือ
เพื่อนเขารวม
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ 
ภูมิปญญาไทย   

บอกชือ่ภูมิปญญา
ไทยในทองถ่ิน  
เขารวมและ
ชักชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อน 
และบุคคลอื่น ๆ 
เขารวมกิจกรรม   
ที่เกี่ยวของกับ  
ภูมิปญญาไทย      
และใชภูมิปญญา
ไทยในชีวิต 
ประจําวนั  

 
 
 
 
 



 ๒๓๒

เกณฑการใหคะแนน                                                                        ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ตัวชี้วัดท่ี ๗.๑  ภาคภูมิใจ ในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวที 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๗.๑.๑  แตงกายและมี

มารยาทงดงาม
แบบไทย  มี
สัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ   

๗.๑.๒  รวมกจิกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี  
ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย   

๗.๑.๓  ชักชวน 
แนะนําใหผูอ่ืน
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนีย
มประเพณี  
ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย   

ไมมีสัมมาคารวะตอ
ผูใหญ 

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย    
มีสัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวทตีอผู
มีพระคุณ  และ
แตงกายแบบไทย  
เขารวมหรือมสีวน
รวม ในกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย   

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย    
มีสัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวทตีอ 
ผูมีพระคุณ และ
แตงกายแบบไทย
ดวยความภาคภมูิใจ  
เขารวม   หรือมี
สวนรวม ใน
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย   

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย   
มีสัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวทีตอ
ผูมีพระคุณ  แตง
กายแบบไทยดวย
ความภาคภูมิใจ  
เขารวมหรือมี
สวนรวม ในการ
จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย  ชักชวน  
แนะนําเพื่อน
และคนอื่น
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๓

ตัวชี้วัดท่ี ๗.๒   เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๗.๒.๑  ใชภาษาไทย

และเลขไทยใน
การสื่อสารได
อยางถูกตอง
เหมาะสม        

๗.๒.๒  ชักชวน  
แนะนํา  ให
ผูอ่ืนเห็นคณุคา
ของการใช
ภาษาไทยที่
ถูกตอง 

ไมสนใจใช
ภาษาไทย 
อยางถูกตอง 

ใชภาษาไทย            
เลขไทย  ในการ
ส่ือสารไดถูกตอง
เหมาะสม  และ
แนะนําใหผูอ่ืนใช
ภาษาไทยที่ถูกตอง 

ใชภาษาไทย            
เลขไทยในการ
ส่ือสารไดถูกตอง
เหมาะสม และ
แนะนํา ชักชวนให
ผูอ่ืนใชภาษาไทย
ที่ถูกตอง  

ใชภาษาไทย         
เลขไทยในการ
ส่ือสารไดถูกตอง
เหมาะสม และ
แนะนํา  ชักชวน
ใหผูอ่ืนใช
ภาษาไทยที่
ถูกตองเปน
ประจํา  เปน
แบบอยางที่ดี
ดานการใช
ภาษาไทย 

 
ตัวชี้วัดท่ี ๗.๓   อนุรักษ  สืบทอด  ภูมิปญญาไทย 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๗.๓.๑  นําภูมปิญญา

ไทยมาใชให
เหมาะสมในวถีิ
ชีวิต                    

๗.๓.๒ รวมกจิกรรมที่
เกี่ยวของกับภมูิ
ปญญาไทย    

๗.๓.๓  แนะนาํ              
มีสวนรวม ใน
การสืบทอด        
ภูมิปญญาไทย 

ไมสนใจภูมิปญญา
ไทย 

สืบคนภูมิปญญา
ไทยที่ใชใน
ทองถ่ิน             
เขารวม และ
ชักชวนคนใน
ครอบครัวหรือ
เพื่อนเขารวม
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับภมูิ
ปญญาไทย และใช
ภูมิปญญาไทยใน
ชีวิตประจําวัน   

สืบคนภูมิปญญา
ไทยที่มีอยูใน
ทองถ่ิน เขารวม
และชักชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อน 
และผูอ่ืนเขารวม 
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับภมูิ
ปญญาไทย ใชและ
แนะนําใหเพื่อนใช
ภูมิปญญาไทยใน
ชีวิตประจําวัน  

สืบคนภูมิปญญา
ไทย   เขารวม
และชักชวนคน
ในครอบครัว  
เพื่อน และผูอ่ืน
เขารวมกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับภูมิ
ปญญาไทย  ใช
และแนะนํา             
ใหเพื่อนใช             
ภูมิปญญาไทย        
ในชีวิตประจําวัน 
และมีสวนรวม
ในการสืบทอด       
ภูมิปญญาไทย 



 ๒๓๔

เกณฑการใหคะแนน                                     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตัวชี้วัดท่ี ๗.๑  ภาคภูมิใจ ในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวที 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๗.๑.๑  แตงกายและมี

มารยาทงดงาม
แบบไทย  มี
สัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ   

๗.๑.๒  รวมกจิกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี  
ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย   

๗.๑.๓  ชักชวน 
แนะนําใหผูอ่ืน
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนีย
มประเพณี  
ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย   

ไมมีสัมมาคารวะตอ
ผูใหญ 

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย    
มีสัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวทตีอผู
มีพระคุณ  และ
แตงกายแบบไทย     
เขารวมหรือมสีวน
รวม ในกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย   

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย    
มีสัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวทตีอผู
มีพระคุณ และแตง
กายแบบไทยดวย
ความภาคภูมิใจ  
เขารวม   และมี
สวนรวม              
ในการจดักิจกรรม   
ที่เกี่ยวของกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย   

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย   
มีสัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวทีตอ
ผูมีพระคุณ  แตง
กายแบบไทยดวย
ความภาคภูมิใจ  
เขารวมและมี
สวนรวม ในการ
จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย  ชักชวน  
แนะนําผูอ่ืนและ  
เปนผูนําหรือ
แกนนําในการ
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย   

 
 
 
 
 



 ๒๓๕

ตัวชี้วัดท่ี  ๗.๒   เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๗.๒.๑  ใชภาษาไทย

และเลขไทย        
ในการสื่อสาร     
ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม        

๗.๒.๒  ชักชวน  
แนะนํา  ให
ผูอ่ืนเห็นคณุคา
ของการใช
ภาษาไทยที่
ถูกตอง 

ไมสนใจใช
ภาษาไทยอยาง
ถูกตอง 

ใชภาษาไทย  เลข
ไทยในการสื่อสาร
ไดถูกตอง
เหมาะสม และ
แนะนํา ชักชวนให
ผูอ่ืนใชภาษาไทย
ที่ถูกตอง  

ใชภาษาไทย  เลข
ไทยในการสื่อสาร
ไดถูกตอง
เหมาะสม  และ
แนะนํา  ชักชวน
ใหผูอ่ืนเห็นคณุคา
ในการใชภาษาไทย
ที่ถูกตอง  

ใชภาษาไทย         
เลขไทยในการ
ส่ือสารไดถูกตอง
เหมาะสมและ
แนะนํา  ชักชวน
ใหผูอ่ืนเห็น
คุณคาในการใช
ภาษาไทยที่
ถูกตองเปน
ประจํา  เปน
แบบอยางที่ดี
ดานการใช
ภาษาไทย 

ตัวชี้วัดท่ี ๗.๓  อนุรักษ  สืบทอด  ภูมิปญญาไทย 
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๗.๓.๑  นําภูมปิญญา
ไทยมาใชให
เหมาะสมใน 
วิถีชีวิต                

๗.๓.๒  รวมกจิกรรม
ที่เกี่ยวของกับ       
ภูมิปญญาไทย    

๗.๓.๓  แนะนาํ              
มีสวนรวมใน
การสืบทอด        
ภูมิปญญาไทย 

 

ไมสนใจภูมิปญญา
ไทย 

สืบคนภูมิปญญา
ไทยที่มีอยูใน
ทองถ่ิน เขารวม
และชักชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อน 
และผูอ่ืนเขารวม 
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ 
ภูมิปญญาไทย   
ใชและแนะนําให
เพื่อนใชภูมิปญญา
ไทยในชีวิต 
ประจําวนั  

สืบคนภูมิปญญา
ไทยที่มีอยูใน
ทองถ่ิน เขารวม
และชักชวนคนใน
ครอบครวั เพื่อน 
และผูอ่ืนเขารวม
กิจกรรมทีเ่กีย่วของ
กับภูมิปญญาไทย   
ใชและแนะนาํให
เพื่อนใชภูมิปญญา
ไทยในชวีิต 
ประจําวัน และมี
สวนรวมในการสืบ
ทอดภูมิปญญาไทย 
 

สืบคนภูมิปญญา
ไทยที่มีอยูใน
ทองถ่ิน เขารวม
และชักชวนคน
ในครอบครัว 
เพื่อน และผูอ่ืน
เขารวมกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับ 
ภูมิปญญาไทย  
ใชและแนะนํา
ใหผูอ่ืนใชภูมิ
ปญญาไทยใน
ชีวิตประจําวัน 
และมีสวนรวม
ในการสืบทอด
และเผยแพร         
ภูมิปญญาไทย 
 



 ๒๓๖

 
ขอที่ ๘  มีจิตสาธารณะ 
นิยาม 
 มีจิตสาธารณะ หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณที่
กอใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน ชุมชน  และสังคม ดวยความเต็มใจ  กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน 

 ผูท่ีมีจิตสาธารณะ   คือ   ผูที่มีลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอ่ืน แบงปนความสุขสวนตนเพื่อ
ทําประโยชนแกสวนรวม  เขาใจ  เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน  อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษส่ิงแวดลอม 
ดวยแรงกาย  สติปญญา  ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา หรือรวมสรางสรรคส่ิงที่ดีงามใหเกิดในชุมชน โดย 
ไมหวังสิ่งตอบแทน 

ตัวชี้วัด      ๘.๑   ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน 
  ๘.๒  เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี ้
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี ้

๘.๑  ชวยเหลือผูอ่ืนดวย
ความเต็มใจโดย            
ไมหวังผลตอบแทน 

๘.๑.๑  ชวยพอแม ผูปกครอง ครูทํางานดวยความเตม็ใจ 
๘.๑.๒ อาสาทํางานใหผูอ่ืนดวยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญา            

 โดยไมหวังผลตอบแทน     
๘.๑.๓   แบงปนสิ่งของ ทรัพยสินและอื่นๆ และชวยแกปญหาหรอื 
             สรางความสุขใหกับผูอ่ืน         

๘.๒  เขารวมกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน และ
สังคม 

 

๘.๒.๑  ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอมดวยความเตม็ใจ 
๘.๒.๒ เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
๘.๒.๓ เขารวมกิจกรรมเพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งที่ดีงามของ

สวนรวม  ตามสถานการณที่เกิดขึ้นดวยความกระตือรือรน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๗

เกณฑการใหคะแนน                                                                    ระดับประถมศึกษา(ป. ๑ – ป.๓) 
ตัวชี้วัดท่ี ๘.๑  ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเตม็ใจและพึงพอใจ 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๘.๑.๑   ชวยพอแม 

ผูปกครอง ครู
ทํางานดวยความ
เต็มใจ 

๘.๑.๒  อาสาทํางานให
ผูอ่ืนดวยกําลัง
กาย กําลังใจ และ
กําลัง สติปญญา
ดวยความสมัครใจ    

๘.๑.๓  แบงปนสิ่งของ 
ทรัพยสินและ
อ่ืนๆ และชวย
แกปญหาหรือ
สรางความสุข
ใหกับผูอ่ืน         

ไมชวยเหลือพอแม 
ผูปกครอง  และครู 

ชวยพอแม 
ผูปกครอง และครู
ทํางานดวยความ
เต็มใจ 

ชวยพอแม 
ผูปกครองและครู
ทํางาน   อาสา
ทํางานใหผูอ่ืน
ดวยความเต็มใจ 

ชวยพอแม 
ผูปกครองและ
ครูทํางาน   
อาสาทํางาน 
และแบงปน
ส่ิงของใหผูอ่ืน
ดวยความเต็มใจ 

ตัวชี้วัดท่ี  ๘.๒   เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม  
พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๘.๒.๑  ดแูล รักษา           
สาธารณสมบัติ 
และสิ่งแวดลอม
ดวยความเต็มใจ 

๘.๒.๒ เขารวมกิจกรรม
ที่เปนประโยชน
ตอโรงเรียน 
ชุมชนและสังคม 

๘.๒.๓ เขารวมกิจกรรม
เพื่อแกปญหา
หรือรวมสราง
ส่ิงที่ดีงามของ
สวนรวมตาม
สถานการณที่
เกิดขึ้นดวยความ
กระตือรือรน 

ไมสนใจดแูลรักษา 
ทรัพยสมบัติและ 
ส่ิงแวดลอมของ
โรงเรียน 

ดูแล รักษาทรพัย
สมบัติ และ
ส่ิงแวดลอมของ
หองเรียนโรงเรียน  

ดูแล รักษาทรพัย
สมบัติ และ
ส่ิงแวดลอมของ
หองเรียน 
โรงเรียน และเขา
รวมกิจกรรมของ
โรงเรียน 

ดูแล รักษา
ทรัพยสมบัติ
และสิ่งแวดลอม
ของหองเรียน 
โรงเรียน และ
เขารวมกิจกรรม
ของโรงเรียน
ดวยความเต็มใจ 



 ๒๓๘

เกณฑการใหคะแนน                                                               ระดับประถมศึกษา (ป. ๔ – ป.๖) 
ตัวชี้วัดท่ี  ๘.๑  ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเตม็ใจและพึงพอใจ 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๘.๑.๑  ชวยพอแม 

ผูปกครอง ครู
ทํางานดวย           
ความเต็มใจ 

๘.๑.๒  อาสาทํางานให
ผูอ่ืนดวยกําลัง
กาย กําลังใจ 
และกําลัง 
สติปญญา  ดวย
ความสมัครใจ     

๘.๑.๓  แบงปนสิ่งของ 
ทรัพยสินและ
อ่ืนๆ  และชวย
แกปญหาหรือ     
สรางความสุข
ใหกับผูอ่ืน         

ไมชวยเหลือพอแม 
ผูปกครอง  และครู 

ชวยพอแม 
ผูปกครอง และครู
ทํางาน อาสาทํางาน
ใหผูอ่ืนดวยความ
เต็มใจ 

ชวยพอแม  
ผูปกครองและครู
ทํางาน   อาสา
ทํางาน และ
แบงปนสิ่งของให
ผูอ่ืนดวย               
ความเต็มใจ 

ชวยพอแม 
ผูปกครองและ
ครูทํางาน  อาสา
ทํางาน  ชวยคิด  
ชวยทํา และ
แบงปนสิ่งของ      
ใหผูอ่ืนดวย          
ความเต็มใจ 

ตัวชี้วัดท่ี ๘.๒   เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม  

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๘.๒.๑    ดแูล รักษา            

สาธารณสมบัต ิ
และสิ่งแวดลอม    
ดวยความเต็มใจ 

๘.๒.๒ เขารวมกิจกรรม
ที่เปนประโยชน
ตอโรงเรียน 
ชุมชนและสังคม 

๘.๒.๓  เขารวมกิจกรรม
เพื่อแกปญหา
หรือรวมสราง
ส่ิงที่ดีงามของ
สวนรวมตาม
สถานการณที่
เกิดขึ้นดวยความ
กระตือรือรน 

ไมสนใจดแูลรักษา
ทรัพยสมบัตแิละ 
ส่ิงแวดลอมของ
โรงเรยีน 

ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ  ส่ิงแวดลอม
ของหองเรยีน 
โรงเรยีน  และเขา
รวมกจิกรรมเพือ่
สังคมและ
สาธารณประโยชน
ของโรงเรยีน 

ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ ส่ิงแวดลอม
ของหองเรยีน 
โรงเรยีน  และเขา
รวมกจิกรรมเพือ่
สังคมและ
สาธารณประโยชน
ของโรงเรยีนดวย
ความเต็มใจ 

ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ 
ส่ิงแวดลอมของ
หองเรียน 
โรงเรียน ชุมชน 
และเขารวม
กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน
ของโรงเรยีนดวย
ความเต็มใจ 



 ๒๓๙

เกณฑการใหคะแนน              ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ตัวชี้วัดท่ี ๘.๑  ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเตม็ใจและพึงพอใจ 

พฤตกิรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๘.๑.๑   ชวยพอแม 

ผูปกครองและ
ครูทํางานดวย        
ความเต็มใจ 

๘.๑.๒  อาสาทาํงานให
ผูอ่ืนดวยกําลัง
กาย กําลังใจ 
และกําลัง 
สติปญญา  ดวย
ความสมัครใจ     

๘.๑.๓  แบงปนสิ่งของ 
ทรัพยสินและ
อ่ืน  ๆและชวย
แกปญหา  หรือ     
สรางความสุข
ใหกับผูอ่ืน         

ไมชวยเหลือพอแม 
ผูปกครอง  และครู 

ชวยพอแม 
ผูปกครอง    และครู
ทํางาน  อาสาทาํงาน  
และแบงปนสิ่งของ
ใหผูอ่ืนดวยความ
เต็มใจ 

ชวยพอแม 
ผูปกครอง    และครู
ทํางาน  อาสาทาํงาน  
ชวยคิด  ชวยทํา  
และแบงปนสิ่งของ
ใหผูอ่ืนดวยความ
เต็มใจ 

ชวยพอแม 
ผูปกครองและครู
ทํางาน อาสา
ทํางาน  ชวยคดิ 
ชวยทํา  แบงปน
ส่ิงของ  และชวย
แกปญหาใหผูอ่ืน
ดวยความเต็มใจ 

ตัวชี้วัดท่ี  ๘.๒   เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม  

พฤตกิรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๘.๒.๑  ดูแล รักษา           

สาธารณสมบัติ 
และสิ่งแวดลอม   
ดวยความเต็มใจ 

๘.๒.๒ เขารวมกิจกรรม
ที่เปนประโยชน
ตอโรงเรียน 
ชุมชนและสังคม 

๘.๒.๓ เขารวมกิจกรรม
เพื่อแกปญหา  
หรือรวมสราง
ส่ิงที่ดีงามของ
สวนรวมตาม
สถานการณ 
ที่เกิดขึ้น 
ดวยความ
กระตือรือรน 

ไมสนใจดแูลรักษา 
ทรัพยสมบัตแิละ 
ส่ิงแวดลอมของ
โรงเรียน 

ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ  ส่ิงแวดลอม
ของหองเรยีน 
โรงเรยีน  และเขา
รวมกจิกรรมเพือ่
สังคมและ
สาธารณประโยชน
ของโรงเรยีนดวย
ความเต็มใจ 

ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ  ส่ิงแวดลอม
ของหองเรยีน 
โรงเรยีน ชุมชน 
และเขารวม
กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน
ของโรงเรยีนดวย
ความเต็มใจ 

ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ ส่ิงแวดลอม
ของหองเรยีน 
โรงเรียน ชุมชน 
และเขารวม
กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน
ของโรงเรยีนและ
ชุมชนดวยความ 
เต็มใจ 



 ๒๔๐

เกณฑการใหคะแนน                  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตัวชี้วัดท่ี ๘.๑  ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเตม็ใจและพึงพอใจ 

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๘.๑.๑   ชวยพอแม 

ผูปกครอง ครู
ทํางานดวย     
ความเต็มใจ 

๘.๑.๒  อาสาทํางานให
ผูอ่ืนดวยกําลัง
กาย กําลังใจ และ
กําลัง สติปญญา
ดวยความเต็มใจ  

๘.๑.๓  แบงปนสิ่งของ 
ทรัพยสินและ
อ่ืน  ๆและชวย
แกปญหาหรือ        
สรางความสุข
ใหกับผูอ่ืน         

ไมชวยเหลือพอแม 
ผูปกครอง  และครู 

ชวยพอแม 
ผูปกครอง    และครู
ทํางาน อาสาทํางาน
ชวยคิด ชวยทํา และ
แบงปนสิ่งของให
ผูอ่ืนดวยความ 
เต็มใจ 

ชวยพอแม 
ผูปกครอง    และครู
ทํางาน อาสาทํางาน
ชวยคิด ชวยทํา 
แบงปนสิ่งของ 
ทรัพยสิน และอื่น  ๆ
และชวยแกปญหา
ใหผูอ่ืนดวยความ
เต็มใจ 

ชวยพอแม 
ผูปกครองและครู
ทํางาน อาสา
ทํางานชวยคิด 
ชวยทํา แบงปน
ส่ิงของ ทรัพยสิน 
และอื่น  ๆ และ
เต็มใจชวย
แกปญหาหรือ
สรางความสุข
ใหแกผูอ่ืนโดยไม
หวังผลตอบแทน     
เปนแบบอยางที่ดี 

ตัวชี้วัดท่ี ๘.๒   เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม  

พฤติกรรมบงชี ้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๘.๒.๑  ดแูล รักษา              

สาธารณสมบัติ 
และสิ่งแวดลอม    
ดวยความเต็มใจ 

๘.๒.๒ เขารวมกิจกรรม
ที่เปนประโยชน
ตอโรงเรียน 
ชุมชนและสังคม 

๘.๒.๓ เขารวมกิจกรรม
เพื่อแกปญหา
หรือรวมสราง
ส่ิงที่ดีงามของ
สวนรวม ตาม
สถานการณ   
ที่เกิดขึ้น  

ไมสนใจดแูลรักษา 
ทรัพยสมบัติและ 
ส่ิงแวดลอมของ
โรงเรียน 

ดูแล รักษาทรพัย
สมบัติ  
ส่ิงแวดลอมของ
หองเรียน 
โรงเรียน ชุมชน 
และเขารวม
กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน
ของโรงเรียนดวย
ความเต็มใจ 

ดูแล รักษาทรพัย
สมบัติ  
ส่ิงแวดลอมของ
หองเรียน 
โรงเรียน ชุมชน 
และเขารวม
กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน
ของโรงเรียนและ
ชุมชนหรือรวม
กิจกรรมเพื่อ
แกปญหาหรือรวม
สรางสิ่งที่ดีงาม
ตามสถานการณที่
เกิดขึ้น 

ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ 
ส่ิงแวดลอมของ
หองเรียน โรงเรียน 
ชุมชน และเปน
ผูนํา หรือเขารวม
กิจกรรม เพื่อ 
สังคมและ
สาธารณประโยชน
ของโรงเรียน ชุมชน 
และรวมกิจกรรม
เพื่อแกปญหาหรือ
รวมสรางสิ่งที่ดีงาม
ตามสถานการณที่
เกิดขึ้น  



 
 
 
 
 

คณะทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๔๒

คณะทํางาน 
จัดทําแนวปฏบิัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู    

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ระหวางวันท่ี  ๙ - ๑๓  มิถุนายน   ๒๕๕๑  

ณ   โรงแรมรอแยล  เบญจา กรุงเทพมหานคร 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

วิทยากร 
๑. นายสุชาติ  วงศสุวรรณ  ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู สพฐ.  
๒. นางบุญชู  ชลัษเฐียร  ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเครื่องมือวัดผล สพฐ.  
๓. นางเบญจลักษณ  น้ําฟา  ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
๔. รศ.ดร.สมสรร  วงษอยูนอย สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา   

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะทํางาน 

๑. นางพจนา  ทรัพยสมาน  ศึกษานิเทศก  สพท.นครสวรรค  เขต ๑ 
๒. นายวิฑูรย  ช่ังโต  ศึกษานิเทศก  สพท.สมุทรปราการ เขต ๒ 
๓. นางนิตยา  กนษิฐ  ศึกษานิเทศก  สพท.นครราชสีมา เขต ๕ 
๔. นางสาวนวลจติ  ถิรพัฒนพันธ ศึกษานิเทศก  สพท.พังงา 
๕. นายคณติ  ยวงสุวรรณ  ศึกษานิเทศก  สพท.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
๖. นางธีรนุช  รอดแกว  ศึกษานิเทศก  สพท.นครนายก 
๗. นางวนดิา  ปาณีนิจ  ศึกษานิเทศก  สพท.รอยเอ็ด เขต ๑ 
๘. นางสาวจิราพร  อัครสมพงศ ศึกษานิเทศก  สพท.สตูล 
๙. นางจีรญา  สุวรรณกาศ  ศึกษานิเทศก  สพท.ขอนแกน  เขต ๑ 
๑๐. นางนวภา   วงษจินดา  ศึกษานิเทศก  สพท.เลย  เขต ๑ 
๑๑. นางวาณีพร  ตนัวิไลย  ศึกษานิเทศก  สพท.กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
๑๒. นางสาวจิตรา  พิณโอภาส ศึกษานิเทศก  สพท.กรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
๑๓. นายวิเชียร  ปรารมภ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานเนนิมะปราง สพท.พิษณุโลก เขต ๒ 
๑๔. นายวรทัศน  บุญโคตร  ผูอํานวยการโรงเรียนสารภพีิทยาคม สพท.เชียงใหม เขต ๔ 
๑๕. นางอัจฉรา   มนูศิลป  โรงเรียนกัลยาณวัตร  สพท.ขอนแกน เขต ๑ 
๑๖. นายเกรียงศักดิ ์ รักสงบ  รองผูอํานวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  สพท.ลพบุรี เขต ๒ 
๑๗.  นายถวิล   จนัทรา  รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  

      สพท.สงขลา เขต ๑ 
๑๘. นายสุริยา  ชิณณะพงศ  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ  สพท.นครปฐม เขต ๑ 
๑๙. นางหทัยรัตน  เขียวเอีย่ม รองผูอํานวยการโรงเรยีนชุมชนหมูบานพัฒนา เขตคลองเตย กทม. 



 ๒๔๓

๒๐. นายประสิทธิ์  บรรณศิลป ผูอํานวยการโรงเรยีนเทศบาล ๑ (เยีย่มเกษสวุรรณ)  
   สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ 
๒๑. นางสาวรัตนา  มุยเรืองศรี ผูอํานวยการโรงเรยีนเทศบาลวดัตกึมหาชยาราม  
   สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ 
๒๒. นายภเูบศร   จูละยานนท ผูอํานวยการสวนวชิาการและมาตรฐานการศกึษาทองถ่ิน 
๒๓. นางพุทธยิา  พืน้พรม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการศึกษา กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
๒๔. นางอธิภัทร  สายนาค  สํานักยุทธศาสตรการศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
๒๕. นางสาววิไลลักษณ  คัมภิรานนท สํานักยุทธศาสตรการศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
๒๖. นางสาวปุณรส   เชยสุขจิตต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒๗. นางวิไล  ธนววิัฒน  สํานักงานบรหิารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
๒๘. นางเขมวดี  คมัภิรานนท สํานักงานบรหิารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
๒๙. ผศ.อนันทศิลป  รุจิเรข  หัวหนาศูนยการวัดและประเมินผล  
      โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๓๐. นางกัลยาณี  อุตกฤษณ สํานักทดสอบทางการศึกษา 
๓๑. นายชวลิต  โพธ์ินคร สํานักติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
๓๒. นางศุจีภรณ  อูทองทรัพย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๓๓. วาที่รอยตรีอุดมศักดิ์  ธนะกิจรุงเรือง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๓๔. นายธํารงศักดิ์  ธํารงเลิศฤทธิ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๓๕. นางสาวกิ่งกาญจน  สิรสุคนธ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๓๖. นายธัญญา  เรืองแกว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๓๗. นายสหชาติ   เหล็กชาย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๓๘. นางพรพรรณ  โชติพฤกษวนั สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๓๙. นายประชา   ออนรักษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๔๐. นางสาวกัญญาวีร  โลหะสวสัดิ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๔๑. นางสาวบุญกณัฐพันธ  วัลยมาลี สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๔๒. นางสาวนภสร  ดาบทอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 



 ๒๔๔

คณะทํางาน 
บรรณาธิการกิจแนวปฏิบตัิการวัดและประเมินผลการเรียนรู    

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ระหวางวันท่ี ๑๓ – ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๑   
ณ   โรงแรมรอแยล  เบญจา กรุงเทพมหานคร 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
วิทยากร 

๑. นายวินัย   รอดจาย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
๒. นางบุญชู  ชลัษเฐียร ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเครื่องมือวัดผล สพฐ. 
๓. รศ.ดร.สมสรร  วงษอยูนอย สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา   
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
๔. รศ. พิศเพลิน   เขียวหวาน ขาราชการบํานาญ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

คณะทํางาน 
๑. นางนิตยา  กนษิฐ  ศึกษานิเทศก  สพท.นครราชสีมา เขต ๕ 
๒. นางสาวนวลจติ  ถิรพัฒนพันธ ศึกษานิเทศก  สพท.พังงา 
๓. นายคณติ  ยวงสุวรรณ  ศึกษานิเทศก  สพท.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
๔. นางธีรนุช  รอดแกว  ศึกษานิเทศก  สพท.นครนายก 
๕. นางวนดิา  ปาณีนิจ  ศึกษานิเทศก  สพท.รอยเอ็ด เขต ๑ 
๖. นางจีรญา  สุวรรณกาศ  ศึกษานิเทศก  สพท.ขอนแกน  เขต ๑ 
๗. นางนวภา   วงษอินตา  ศึกษานิเทศก  สพท.เลย  เขต ๑ 
๘. นางสาวจิตรา  พิณโอภาส ศึกษานิเทศก  สพท.กรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
๙. นางสาวมณนภิา  ชุติบุตร ศึกษานิเทศก  สพท.กรุงเทพมหานคร เขต ๓ 
๑๐. นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ ์ ศึกษานิเทศก  สพท.ตรัง เขต ๑ 
๑๑. นางสาวอุษา  วีระสัย  ศึกษานิเทศก  สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 
๑๒. นายเชาวฤทธิ์   จงเกษกรณ ศึกษานิเทศก  สพท.อุทัยธานี เขต ๑ 
๑๓. นางพรรณพร  วรรณลักษณ ศึกษานิเทศก  สพท.อางทอง 
๑๔. นายวิรัตน  ช่ืนเอี่ยม  ศึกษานิเทศก  สพท.กาญจนบุรี เขต ๑ 
๑๕. นางสาวนภิา   สุขพิทักษ ศึกษานิเทศก  สพท.กาญจนบุรี เขต ๒ 
๑๖. นายวิฑูรย   ช่ังโต  ศึกษานิเทศก  สพท.สมุทรปราการ เขต ๒  
๑๗. นายวีรพัฒน   กุดแถลง  นักวิชาการศึกษา สํานักการศึกษา  เมืองพทัยา 
๑๘. นายวิรัตน   บรรจง  ศึกษานิเทศก  สพท.มุกดาหาร 
๑๙. นางสายสวาท   รัตนกรรด ิ ศึกษานิเทศก  สพท.พิจิตร เขต ๑ 
๒๐. นายชัยณรงค  ธรรมครูปทม ศึกษานิเทศก  สพท.หนองคาย เขต ๑  



 ๒๔๕

๒๑. นายณรงค  คงกิจ ผูอํานวยการโรงเรยีนวดัสระเกศ  สพท.กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
๒๒. นายวิเชียร  ปรารมภ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานเนนิมะปราง สพท.พิษณุโลก เขต ๒ 
๒๓. นายกมล   สุมาลา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหมสามัคคี  สพท.พิษณุโลก เขต ๒ 
๒๔. นายวรทัศน  บุญโคตร  ผูอํานวยการโรงเรียนสารภพีิทยาคม สพท.เชียงใหม เขต ๔ 
๒๕. นายประพัฒน   จําปาไทย ผูอํานวยการโรงเรียนวดักระตายเตน  สพท.กาญจนบุรี เขต ๒ 
๒๖. นายประสิทธิ์  บรรณศิลป ผูอํานวยการโรงเรยีนเทศบาล ๑ (เยีย่มเกษสวุรรณ)  

  สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ 
๒๗. นางสาวรัตนา  มุยเรืองศรี ผูอํานวยการโรงเรยีนเทศบาลวดัตกึมหาชยาราม  

  สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
๒๘. นางพุทธยิา  พืน้พรม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการศึกษา กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
๒๙. นางอัจฉรา   มนูศิลป  รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร  สพท.ขอนแกน เขต ๑ 
๓๐. นายเกรียงศักดิ ์ รักสงบ  รองผูอํานวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  สพท.ลพบุรี เขต ๒ 
๓๑. นายถวิล   จนัทรา  รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  

     สพท.สงขลา เขต ๑ 
๓๒. นางหทัยรัตน  เขียวเอีย่ม รองผูอํานวยการโรงเรยีนชุมชนหมูบานพัฒนา เขตคลองเตย กทม. 
๓๓. นายยวน   ชางใหญ  โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  สพท.ลพบุรี เขต ๒ 
๓๔. นางอธิภัทร  สายนาค  สํานักยุทธศาสตรการศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
๓๕. ผศ.อนันทศิลป  รุจิเรข  หัวหนาศูนยการวัดและประเมินผล  

     โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๓๖. นางกัลยาณี  อุตกฤษณ สํานักทดสอบทางการศึกษา 
๓๗. นางศุจีภรณ  อูทองทรัพย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา    
๓๘. วาที่รอยตรีอุดมศักดิ์  ธนะกิจรุงเรือง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา    
๓๙. นางสาวกิ่งกาญจน  สิรสุคนธ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา    
๔๐. นางวิจิตรา   การกลาง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา    
๔๑. นายธัญญา  เรืองแกว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา    
๔๒. นางพรพรรณ  โชติพฤกษวนั สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา    
๔๓. นายประชา   ออนรักษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา    
๔๔. นางสาวกัญญาวีร  โลหะสวสัดิ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา    
๔๕. นางสาวบุญกณัฐพันธ  วัลยมาลี สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๔๖. นางสาวนภสร  ดาบทอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 



 ๒๔๖

คณะทํางาน 
บรรณาธิการกิจแนวปฏิบตัิการวัดและประเมินผลการเรียนรู    

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ระหวางวันท่ี ๔ – ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๑   

ณ  โรงแรมรอแยล  เบญจา กรุงเทพมหานคร 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

วิทยากร 
๑. นายวินัย   รอดจาย  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
๒. นายสุชาติ  วงศสุวรรณ  ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู     
๓. นางบุญชู  ชลัษเฐียร  ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเครื่องมือวัดผล สพฐ.   
๔. นางเบญจลักษณ  น้ําฟา  ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๕. รศ. พิศเพลิน   เขียวหวาน ขาราชการบํานาญ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

คณะทํางาน  
๑. นางนิตยา  กนษิฐ  ศึกษานิเทศก  สพท.นครราชสีมา เขต ๕ 
๒. นางสาวนวลจติ  ถิรพัฒนพันธ ศึกษานิเทศก  สพท.พังงา 
๓. นายคณติ  ยวงสุวรรณ  ศึกษานิเทศก  สพท.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
๔. นางวนดิา  ปาณีนิจ  ศึกษานิเทศก  สพท.รอยเอ็ด เขต ๑ 
๕. นางสาวจิราพร  อัครสมพงศ ศึกษานิเทศก  สพท.สตูล 
๖. นางจีรญา  สุวรรณกาศ  ศึกษานิเทศก  สพท.ขอนแกน  เขต ๑ 
๗. นางนวภา   วงษอินตา  ศึกษานิเทศก  สพท.เลย  เขต ๑ 
๘. นางสาวจิตรา  พิณโอภาส ศึกษานิเทศก  สพท.กรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
๙. นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ ์ ศึกษานิเทศก  สพท.ตรัง เขต ๑ 
๑๐. นางสาวเพ็ญพรรณ  กรึงไกร ศึกษานิเทศก  สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 
๑๑. นางพรรณพร  วรรณลักษณ ศึกษานิเทศก  สพท.อางทอง 
๑๒. นายวิรัตน  ช่ืนเอี่ยม  ศึกษานิเทศก  สพท.กาญจนบุรี เขต ๑ 
๑๓. นางจิรวรรณ  นาคพัฒน ศึกษานิเทศก  สพท.กาญจนบุรี เขต ๒ 
๑๔. นายวิฑูรย   ช่ังโต  ศึกษานิเทศก  สพท.สมุทรปราการ เขต ๒  
๑๕. นายวิรัตน   บรรจง  ศึกษานิเทศก  สพท.มุกดาหาร 
๑๖. นางสายสวาท   รัตนกรรด ิ ศึกษานิเทศก  สพท.พิจิตร เขต ๑ 
๑๗. นายชัยณรงค  ธรรมครูปทม ศึกษานิเทศก  สพท.หนองคาย เขต ๑  
๑๘. นายวิชุกร  มาลาวิทยา  ศึกษานิเทศก  สพท.สุรินทร เขต ๑ 
๑๙. นางสาวเพชรษัฎ  แกวสุวรรณ ศึกษานิเทศก  สพท.สระแกว เขต ๒ 
๒๐. นายวีรพัฒน   กุดแถลง  นักวิชาการศึกษา สํานักการศึกษา  เมืองพทัยา 



 ๒๔๗

๒๑. นายวิเชียร  ปรารมภ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานเนนิมะปราง สพท.พิษณุโลก เขต ๒ 
๒๒. นายกมล   สุมาลา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหมสามัคคี  สพท.พิษณุโลก เขต ๒ 
๒๓. นายวรทัศน  บุญโคตร  ผูอํานวยการโรงเรียนสารภพีิทยาคม สพท.เชียงใหม เขต ๔ 
๒๔. นายประพัฒน   จําปาไทย ผูอํานวยการโรงเรียนวดักระตายเตน  สพท.กาญจนบุรี เขต ๒ 
๒๕. นายประสิทธิ์  บรรณศิลป ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (เยีย่มเกษสุวรรณ)  

   สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ 
๒๖. นางสาวรัตนา  มุยเรืองศรี ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม  

   สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
๒๗. นางพุทธยิา  พืน้พรม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการศกึษา กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
๒๘. นางอัจฉรา   มนูศิลป  รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร  สพท.ขอนแกน เขต ๑ 
๒๙. นายถวิล   จนัทรา  รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  

      สพท.สงขลา เขต ๑ 
๓๐. นายสุริยา  ชิณณะพงศ  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ  สพท.นครปฐม เขต ๑ 
๓๑. นางหทัยรัตน  เขียวเอีย่ม รองผูอํานวยการโรงเรยีนชุมชนหมูบานพัฒนา เขตคลองเตย กทม. 
๓๒. นายยวน   ชางใหญ  โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  สพท.ลพบุรี เขต ๒ 
๓๓. นางอธิภัทร  สายนาค  สํานักยุทธศาสตรการศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
๓๔. นางสาวเขมวดี  คัมภิรานนท สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
๓๕. ผศ.อนันทศิลป  รุจิเรข  หัวหนาศูนยการวัดและประเมินผล  

      โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๓๖. นางกัลยาณี  อุตกฤษฏ สํานักทดสอบทางการศึกษา 
๓๗. นางศุจีภรณ  อูทองทรัพย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๓๘. วาที่รอยตรีอุดมศักดิ์  ธนะกิจรุงเรือง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๓๙. นายธํารงศักดิ์  ธํารงเลิศฤทธิ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๔๐. นางสาวกิ่งกาญจน  สิรสุคนธ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๔๑. นางวิจิตรา  การกลาง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๔๒. นายธัญญา  เรืองแกว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๔๓. นางพรพรรณ  โชติพฤกษวนั สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
๔๔. นายประชา   ออนรักษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๔๕. นางสาวกัญญาวีร  โลหะสวสัดิ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๔๖. นางสาวบุญกณัฐพันธ  วัลยมาลี สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๔๗. นางสาวนภสร  ดาบทอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

 
 



 ๒๔๘

คณะทํางาน 
ทบทวน ปรับปรุงเอกสารประกอบหลักสูตร “แนวปฏิบตัิการวัดและประเมินผลการเรียนรู”    

ระหวางวันท่ี ๘-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒   
ณ   โรงแรมจอมเทียน ปาลมบีช โฮเต็ล แอนด รีสอรท พัทยา จ.ชลบรีุ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
วิทยากร 

๑. นายสุชาติ  วงศสุวรรณ  ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู สพฐ.  
๒. รศ.ดร.สมสรร  วงษอยูนอย สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มศว    
๓. ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จ.ราชบุรี 
๔. นางบุญชู  ชลัษเฐียร  ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเครื่องมือวัดผล สพฐ.   

คณะทํางาน   
๑. นางสาวศุภลักษณ  คูหาทอง ศึกษานิเทศก  สพท.อุดรธานี เขต ๑ 
๒.   นางนิตยา  กนษิฐ  ศึกษานิเทศก  สพท.นครราชสีมา เขต ๕ 
๓. นายวิรัตน   บรรจง  ศึกษานิเทศก  สพท.มุกดาหาร 
๔.   นางสายสวาท   รัตนกรรด ิ ศึกษานิเทศก  สพท.พิจิตร เขต ๑ 
๕.   นายชัยณรงค  ธรรมครูปทม ศึกษานิเทศก  สพท.หนองคาย เขต ๑  
๖.   นายดํารัส  สีหวีรชาต ิ  ศึกษานิเทศก  สพท.ภูเก็ต 
๗.   นายดุสิต  หังเสวก  ศึกษานิเทศก  สพท.นครปฐม เขต ๑ 
๘.   นางรวงทอง  ถาพันธ  ศึกษานิเทศก  สพท.เพชรบูรณ เขต ๒ 
๙.   นางสาววราภรณ  วงศใหญ ศึกษานิเทศก  สพท.พะเยา เขต ๒ 
๑๐.   นายสมนึก  ดาดี  ศึกษานิเทศก  สพท.เชียงราย เขต ๔ 
๑๑.   นางศิริพร  สุวรรณศรี  ศึกษานิเทศก  สพท.ระยอง เขต ๑ 
๑๒.   นายเจริญ  พรประสิทธิ ์  ศึกษานเิทศก  สพท.ตราด 
๑๓.   นายสุชิน  นามจันทรลักษณ ศึกษานิเทศก  สพท.เชียงใหม เขต ๔ 
๑๔.   นางแพรวพรรณ  จันทรอัมพร ศึกษานิเทศก  สพท.อุดรธานี เขต ๔ 
๑๕.   นางชุลีพร  สุระโชติ  ศึกษานิเทศก  สพท.ลพบุรี เขต ๒ 
๑๖.   นายบุญธรรม  ทั่งทอง  ศึกษานิเทศก  สพท.ชัยนาท 
๑๗.   นายสมหวัง  คนัธรส  ขาราชการบํานาญ สพท.เชียงใหม เขต ๑ 
๑๘.   นายพูลศักดิ์  พงษพิพัฒนวฒันา หัวหนาฝายวิชาการ สํานักการศึกษา  เมืองพัทยา 
๑๙.   นายวีรพัฒน   กุดแถลง  นักวิชาการศึกษา สํานกัการศกึษา  เมืองพัทยา 
๒๐.   นายวิเชยีร  ปรารมภ  ผูอํานวยการโรงเรยีนบานเนนิมะปราง อ.เนนิมะปราง  

      จ.พษิณุโลก  
๒๑. นายประสิทธิ์  บรรณศิลป ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (เยีย่มเกษสุวรรณ)  

   สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ 
๒๒. นางสาวรัตนา  มุยเรืองศรี ผูอํานวยการโรงเรยีนเทศบาลวดัตกึมหาชยาราม  

   สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
๒๓. นางอัจฉรา   มนูศิลป  รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร  อ.เมือง จ.ขอนแกน  



 ๒๔๙

๒๔. นายถวิล   จนัทรา  รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา  
๒๕. นายสันติ  สุขทรัพย  รองผูอํานวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” อ.เสนา  

      จ.พระนครศรีอยุธยา  
๒๖.   ผศ.อนันทศิลป  รุจิเรข  หัวหนาศนูยการวัดและประเมนิผล โรงเรยีนสาธิตแหง 

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๒๗. วาที่รอยตรีชาตรี  ไชยโยธา โรงเรียนบานเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๘. นางอัมพวนั  อวมแจง  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ อ.เมือง จ.อุตรดติถ 
๒๙. นางนิตยา  คงทอง  โรงเรียนบานหวยหาง อ.บานนาเดิม จ.สุราษฎรธานี 
๓๐.   นางสาวอัมพร  วิชัยศรี  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 
๓๑.   นางสาวกนกวรรณ  อุนใจ โรงเรียนสันกาํแพง  จังหวดัเชียงใหม 
๓๒. นางเสาวภา  บญุชู  โรงเรียนทุงสง  อ.ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช 
๓๓. นายสดุดี  วีระพจนานนัท โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานชุมแสง) อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค 
๓๔. นางกวกีานต  ทรัพยเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตนัตยาภิรม)  อ.เมอืง จ.ตรัง 
๓๕. นางสาวสุรภี  หนูเรียงสาย โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  อ.เมือง จ.ระยอง 
๓๖.   นางพวงเพ็ญ  เปลงปลั่ง  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  อ.เมือง จ.ชัยนาท 
๓๗. นายยงยุทธ  อุทธิยา  โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม  อ.ทาวังผา จ.นาน 
๓๘.  นายพิเชษฐ  จนัทรผอง  โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย เพชรบูรณ  อ.หลมสัก  

      จ.เพชรบูรณ 
๓๙.   นางพรทิพย  เพิ่มคํา  โรงเรียนหาดใหญวิทยาลยั อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
๔๐. นางศรณี  คุปติปทมกุล  โรงเรียนวัดลาดปลาดุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
๔๑.   นางพรพิมล  บุญโคตร  โรงเรียนดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
๔๒. นางสาวอุทัยวรรณ  สายพัฒนะ โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงพิทยาคม อ.คลองหลวง  

      จ.ปทุมธานี 
๔๓. นายไตรรงค   เจนการ  ขาราชการบํานาญ  สํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
๔๔. นางประไพ  ปาสาณพันธุ ขาราชการบํานาญ  สํานักทดสอบทางการศึกษา 
๔๕. นางกัลยาณี  อุตกฤษฏ สํานักทดสอบทางการศึกษา 
๔๖.   นางนงคนิต  สดคมขํา สํานักทดสอบทางการศึกษา 
๔๗. วาที่รอยตรีอุดมศักดิ์  ธนะกิจรุงเรือง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๔๘. นางศุจีภรณ  อูทองทรัพย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๔๙.   นางสาวกิ่งกาญจน  สิรสุคนธ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๕๐.   นายธัญญา  เรืองแกว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๕๑.   นางพรพรรณ  โชติพฤกษวนั สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๕๒. นายประชา   ออนรักษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๕๓. นางสาวกัญญาวีร  โลหะสวสัดิ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๕๔. นางสาวนภสร  ดาบทอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๕๕. นางสาวปาณิตา  วัฒนพานิช สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

  
 



 ๒๕๐

คณะทํางาน 
ทบทวน ปรับปรุงเอกสารประกอบหลักสูตร “แนวปฏิบตัิการวัดและประเมินผลการเรียนรู”    

ระหวางวันท่ี  ๒๒-๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๒   
ณ   โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
วิทยากร 

๑. นางบุญชู  ชลัษเฐียร  ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเครื่องมือวัดผล สพฐ.   
๒. รศ.ดร.สมสรร  วงษอยูนอย สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มศว   

คณะทํางาน 
๑. นางสาววดาภรณ  พูลผลอํานวย ศึกษานิเทศก  สพท.นครราชสีมา เขต ๔ 
๒. นางสาวศุภลักษณ  คูหาทอง ศึกษานิเทศก  สพท.อุดรธานี เขต ๑ 
๓. นางนิตยา  กนษิฐ  ศึกษานิเทศก  สพท.นครราชสีมา เขต ๕ 
๔. นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ ์ ศึกษานิเทศก  สพท.ตรัง เขต ๑ 
๕. นายฉัตรชัย  วายุวรรธนะ ศึกษานิเทศก  สพท.กาญจนบุรี เขต ๑ 
๖. นายวิรัตน   บรรจง  ศึกษานิเทศก  สพท.มุกดาหาร 
๗. นางสายสวาท   รัตนกรรด ิ ศึกษานิเทศก  สพท.พิจิตร เขต ๑ 
๘. นายชัยณรงค  ธรรมครูปทม ศึกษานิเทศก  สพท.หนองคาย เขต ๑  
๙. นางธีรนุช  รอดแกว  ศึกษานิเทศก  สพท.นครนายก 
๑๐. นางสาวอุษา  วีระสัย  ศึกษานิเทศก  สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 
๑๑. นางสาวนวลจติ  ถิรพัฒนพันธ ศึกษานิเทศก  สพท.พังงา 
๑๒. นายดํารัส  สีหะวีรชาติ  ศึกษานิเทศก  สพท.ภูเก็ต 
๑๓. นายดุสิต  หังเสวก  ศึกษานิเทศก  สพท.นครปฐม เขต ๑ 
๑๔. นางสาวนภิา  สุขพิทักษ ศึกษานิเทศก  สพท.กาญจนบุรี เขต ๒ 
๑๕. นางสาววราภรณ  วงศใหญ ศึกษานิเทศก  สพท.พะเยา เขต ๒ 
๑๖. นายฉรัต  ไทยอุทิศ  ศึกษานิเทศก  สพท.ชลบุรี เขต ๑ 
๑๗. นายเจริญ  พรประสิทธิ์  ศึกษานิเทศก  สพท.ตราด 
๑๘. นางนิรมล  โพธะ  ศึกษานิเทศก  สพท.สมุทรปราการ เขต ๒ 
๑๙.   นายสุชิน  นามจันทรลักษณ ศึกษานิเทศก  สพท.เชียงใหม เขต ๔ 
๒๐. นางแพรวพรรณ  จันทรอัมพร ศึกษานิเทศก  สพท.อุดรธานี เขต ๔ 
๒๑. นางรัชนีวรรณ  ศรีเอี่ยม ศึกษานิเทศก  สพท.ลพบุรี เขต ๒ 
๒๒. นางสาวเพชรษัฏ  แกวสุวรรณ ศึกษานิเทศก  สพท.สระแกว เขต ๒ 
๒๓. นางสมบูรณ  ทยาพัชร  ศึกษานิเทศก  สพท.นครปฐม เขต ๒ 
๒๔. นางจิรวรรณ  นาคพัฒน ศึกษานิเทศก  สพท.กาญจนบุรี เขต ๒ 



 ๒๕๑

๒๕.  นางอธิภัทร  สายนาค  สํานักยุทธศาสตรการศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
๒๖. นายพูลศักดิ์  พงษพิพัฒนวฒันา หัวหนาฝายวิชาการ สํานักการศึกษา  เมืองพัทยา 
๒๗. นายวีรพัฒน   กุดแถลง  นักวิชาการศึกษา สํานักการศึกษา  เมืองพทัยา 
๒๘. นายวิเชียร  ปรารมภ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานเนนิมะปราง อ.เนินมะปราง  

      จ.พิษณุโลก 
๒๙. นายวิโรจน  คาํนึงคุณากร ผูอํานวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย อําเภอธารโต จ.ยะลา 
๓๐.    นายวิชิต  พลบํารุง  ผูอํานวยการโรงเรียนน้ําพอง พฒันศึกษา รัชมงัคลาภิเษก อ.น้าํพอง    

      จ.ขอนแกน 
๓๑.   นายประสิทธิ์  บรรณศิลป ผูอํานวยการโรงเรยีนเทศบาล ๑ (เยีย่มเกษสวุรรณ)  

   สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ 
๓๒.  นางสาวรัตนา  มุยเรืองศรี ผูอํานวยการโรงเรยีนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) อ.เมือง  

    จ.นครปฐม 
๓๓. นางอัจฉรา   มนูศิลป  รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร  อ.เมือง จ.ขอนแกน  
๓๔. นายเกรียงศักดิ ์ รักสงบ  รองผูอํานวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อ.ชัยบาดาล  

      จ.ลพบุรี  
๓๕. นายยวน   ชางใหญ  โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
๓๖.   นายอัมพร  ชมเด็จ  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 
๓๗. วาที่รอยตรีชาตรี  ไชยโยธา โรงเรียนบานเมืองจันทร  อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ 
๓๘. นางสุภรณ  ตั้งตระกูล  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
๓๙.   ผศ.อนันทศิลป  รุจิเรข  หัวหนาศนูยการวัดและประเมนิผล โรงเรยีนสาธิตแหง   

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๔๐.   ผศ.อารมณ  อุตภาพ  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
๔๑.   นางกัลยาณี  อุตกฤษฏ สํานักทดสอบทางการศึกษา 
๔๒. นายวิศิษฐศกัดิ ์ แสงพรหมศรี สํานักทดสอบทางการศึกษา 
๔๓. นายธํารงศักดิ์  ธํารงเลิศฤทธิ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๔๔. นางศุจีภรณ  อูทองทรัพย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๔๕. นางสาวกิ่งกาญจน  สิรสุคนธ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๔๖.   นายธัญญา  เรืองแกว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๔๗. นายสหชาติ  เหล็กชาย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา                       
๔๘. นางพรพรรณ  โชติพฤกษวนั สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๔๙.   นายประชา   ออนรักษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๕๐.   นางสาวสุภาวดี  ตรีรัตน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
๕๑.   นางสาวกัญญาวีร  โลหะสวสัดิ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
๕๒. นางสาวบุญกณัฐพันธ  วัลยมาลี สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา    
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