ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคําสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา
๒๕๕๒ และใช้ในโรงเรียนทั่วไป ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ในฐานะที่เป็นโรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกรวด
วิทยาคาร พุทธศักราช ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร และเพื่อให้การนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ และนําผลที่ได้จากการ
วัดและประเมินผลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกรวด
วิทยาคาร พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
และจัดทําระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑) จึงเห็นควรให้นําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนต่อไป

(นายสมเกียรติ วัฒนาประสิทธิ์)
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

ความเห็นชอบในการใช้ระเบียบการวัดประเมินผลการเรียน
ตามที่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้ดําเนินการจัดทําระเบียบโรงเรียนบ้านกรวด
วิทยาคาร ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการ
เรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เห็นชอบให้ใช้ระเบียบโรงเรียน
บ้านกรวดวิทยาคาร ว่าด้วยการวัดประเมินผลการเรียน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช ๒๕๖๑) โดยใช้ระเบียบดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

(นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

สารบัญ
เรื่อง

ตอนที่ ๑ ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช
๒๕๖๑ …………………..
หมวดที่ ๑ หลักในการวัดและประเมินผลการเรียน................................................................
หมวดที่ ๒ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน.....................................................................
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หมวดที่ ๕ เอกสารหลักฐานการศึกษา………………………………………………………………………….
หมวดที่ ๖ การเทียบโอนผลการเรียน....................................................................................
บทเฉพาะกาล …………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ ๒ คําอธิบายระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ………………………………….
ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัด ที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
สื่อความหมาย……………………………………………………………………………………………………………………
วิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ …..……………………………………………………………….
ตอนที่ ๓ เอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาต้องจัดทํา ระเบียบคําสั่งที่เกี่ยวข้อง ………………………….
ภาคผนวก………………………………………………………………………………………………………………………….
ระเบียบการวัดและประเมินผล “คุณธรรมความรู้” โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
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ตอนที่ ๑
ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑)

๒

ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑)
-------------------------------------โดยที่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคําสั่งกระทรวง ศึกษาธิการ ที่ สพฐ ๒๙๓ / ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงเป็นการสมควรที่กําหนด
ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับคําสั่ง
ดังกล่าว
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
งานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑)
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ข้อ ๕ ให้ผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

๓

หมวด ๑
หลักการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียน

๔

หมวด ๑
หลักการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ ๖ การประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการดําเนินการต่อไปนี้
๖.๑ โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
๖.๒ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการ
เรียน
๖.๓ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๖.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้อง
ดําเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน ทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติวิชา และระดับชั้น
ของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรมและเชื่อถือได้
๖.๕ การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา
๖.๖ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมิน ผลการเรียนรู้
๖.๗ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรูปแบบการศึกษาต่างๆ
๖.๘ ให้โรงเรียนจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
รายงานผลการเรียนแสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน

๕

หมวด ๒
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

๖

หมวด ๒
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ข้อ ๗ โรงเรียนต้องดําเนินการวัดและประเมินผล ให้ครบองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
๗.๑ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิด ที่กําหนดอยู่ในตัวชี้วัดในหลักสูตรซึ่งจะนําไปสู่การ
สรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายวิชา
ตามตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐาน และตามผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม ตามที่กําหนดในหน่วยการเรียนรู้
ผู้สอนใช้วิธีการที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง เพื่อให้ได้ผล การประเมินที่สะท้อนความรู้
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน โดยวัดและประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการจัดการเรียนการ
สอน สังเกตพัฒนาการและความประพฤติของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม ผู้สอนควร
เน้นการประเมินตามสภาพจริง เช่น การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน หรือการประเมิน
จากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ ควบคู่ไปกับการใช้การทดสอบแบบต่างๆ อย่างสมดุล ต้องให้ความสําคัญกับการ
ประเมินระหว่างเรียนมากกกว่าการประเมินปลายปี/ปลายภาค และใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเลื่อนชั้น
เรียนและการจบการศึกษาระดับต่างๆ
๗.๒ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน ให้ครูประจําวิชา ดําเนินการวัดผล
ตามเกณฑ์ที่กําหนดดังนี้
- การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยการประเมินศักยภาพของผู้เรียนใน
การอ่านหนังสือ เอกสาร และสื่อต่างๆ เพื่อหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อความสุนทรีย์ และ
ประยุกต์ใช้ แล้วนําเนื้อหาสาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์ นําไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีสํานวนภาษาถูกต้อง
มีเหตุผลและลําดับขั้นตอนในการนําเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน ตามระดับ
ความสามารถในแต่ละระดับชั้น
- การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและ
สรุปผลเป็นรายภาค เพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและประเมินการเลื่อนชั้นตลอดจนการ
จบการศึกษาระดับต่างๆ
๗.๓ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้ครูผู้สอนดําเนินการวัดผลไปพร้อม
กับการประเมินผลระดับชั้นเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดดังนี้
- การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนอันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรมจิตสํานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๗

พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ คุณลักษณะ ในการประเมินให้ประเมินแต่ละ
คุณลักษณะ แล้วรวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกฝ่ายและแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูล
นํามาสู่การสรุปผลเป็นรายภาค และใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเลื่อนขั้นและการจบการศึกษาระดับต่างๆ
๗.๔ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ประเมินเป็นภาค โดยสถานศึกษาเป็นผู้กําหนดแนว
ทางการประเมิน ผู้รับผิดชอบกิจกรรมดําเนินการประเมิน ตามจุดประสงค์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน และเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในแต่ละกิจกรรมและใช้เป็นข้อมูลประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับต่างๆ
ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมชุมนุม/ชมรม) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

๘

หมวด ๓
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

๙

หมวด ๓
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ข้อ ๘ การตัดสินผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดหลักเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้
๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด
๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา ตามระบบคุณธรรมความรู้
๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนดในการ
อ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อ ๙ การให้ระดับผลการเรียน
๙.๑ การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ระบบตัวเลข ๘ ระดับ
แสดงระดับผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ ระดับ ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ความหมาย
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
๔
ดีเยี่ยม
๘๐-๑๐๐
๓.๕
ดีมาก
๗๕-๗๙
๓
ดี
๗๐-๗๔
๒.๕
ค่อนข้างดี
๖๕-๖๙
๒
ปานกลาง
๖๐-๖๔
๑.๕
พอใช้
๕๕-๕๙
๑
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ํา
๕๐-๕๔
๐
ต่ํากว่าเกณฑ์
๐-๔๙
๙.๒ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นผ่าน และไม่ผ่าน ถ้ากรณีที่ผ่าน
กําหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน
ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ
ดี หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ
ไม่ผ่าน
หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่อง ที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ

๑๐

๙.๓ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะ เพื่อการเลื่อนชั้น และจบ
การศึกษา เป็นผ่านและไม่ผ่าน ในการผ่านกําหนดเกณฑ์การตัดสิน เป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน และความหมาย
ของแต่ละระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และนําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน เพื่อประโยชน์สุขของ ตนเองและสังคม
โดยพิจารณาจากผลการประเมิน ระดับดีเยี่ยม จํานวน
๕-๙ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ํา
กว่าระดับดี
ดี
หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้
เป็นการยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก ๑) ได้ผล
การประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑-๔ คุณลักษณะ และ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับดี หรือ ๒)
ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๔ คุณลักษณะ
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับผ่าน
หรือ ๓) ได้ผลการประเมินระดับดีจํานวน ๕-๙ คุณลักษณะ
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับผ่าน
ผ่าน
หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่
สถานศึกษากําหนดโดยพิจารณาจาก ๑) ได้ผลการประเมิน
ระดับผ่าน จํานวน ๕-๙ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ
ใดได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับผ่าน หรือ ๒) ได้ผล
การประเมินระดับดี จํานวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับผ่าน
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่สถานศึกษากําหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ
๙.๔ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดและให้ผลการประเมินเป็นผ่าน และไม่ผ่าน
“ผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรม
และมีผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
“มผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรม
และมีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด

๑๑

กรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียน
ทํากิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทําจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น
“ผ” ได้ ทั้งนี้ ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน
ที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน สําหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในปีการศึกษานั้น
ข้อ ๑๐ การเลื่อนชั้น
ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อสิ้นปีการศึกษาเมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๑. รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรียน ผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนด
๒. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรไม่ต่ํากว่า ๑.๐๐
รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียน
ถัดไป ทั้งนี้สําหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ ถ้าผู้เรียนมี
ข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ตามที่ครูประจําวิชาแจ้ง และเห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ ให้สถานศึกษาใช้ดุลย
พินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้
ข้อ ๑๑ การสอนซ่อมเสริม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดให้สถานศึกษาจัดสอน
ซ่อมเสริม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
กระบวนการหรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด สถานศึกษาต้องจัดสอน ซ่อม
เสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนปกติ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ที่กําหนดไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การสอนซ่อมเสริม สามารถดําเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
๑) ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัดการสอน
ซ่อมเสริมปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน
๒) ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะที่กําหนดไว้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ในการประเมินระหว่างเรียน
๓) ผู้เรียนได้ระดับผลการเรียน”๐”ให้จัดการสอนซ่อมเสริม ก่อนสอบแก้ตัว
๔) กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการ
เรียน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา

๑๒

ข้อ ๑๒ การเรียนซ้ําชั้น
ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจํานวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่
สูงขึ้น ให้สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ําชั้นได้ ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงวุฒิภาวะและความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเป็นสําคัญ การเรียนซ้ําชั้น มี ๓ ลักษณะ คือ
๑) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ํากว่า ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒) ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกิน ๘ รายวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น
๓) ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส สะสมเกิน ๑๒ รายวิชา ให้เรียนซ้ําชั้นในชั้นที่มี
ผลการเรียน ๐, ร, มส สะสมเกิน
ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้งสามลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้เรียนซ้ําชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม และให้
ใช้ผลการเรียนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ําชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ในการแก้ไข
ผลการเรียน
ข้อ ๑๓ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (จบการศึกษาภาคบังคับ)
๑) ผู้เรียน1.ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด
๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด
๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผ่าน ไม่น้อยกว่าระดับ ดี
๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่าน ไม่น้อยกว่าระดับ ดี
๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน ผ่านตามเกณฑ์
ข้อ ๑๔ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
๑) ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด
๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด
๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผ่าน ไม่น้อยกว่าระดับ ดี
๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่าน ไม่น้อยกว่าระดับ ดี
๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน ผ่านตามเกณฑ์

๑๓

หมวด ๔
การรายงานผลการเรียน

๑๔

หมวด ๔
การรายงานผลการเรียน
ข้อ ๑๕ การรายงานผลการเรียน
- การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า
ในการเรียนรูข้ องผู้เรียนซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมิน และจัดทํา
เอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆหรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
- การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑. จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน
๑.๑ เพื่อแจ้งให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน
๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา
และการเรียนของผู้เรียน
๑.๓ เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน กําหนด
แนวทางการศึกษาและการเลือกอาชีพ
๑.๔ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาตรวจสอบ
และรับรองผลการเรียนหรือวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน
๑.๕ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
ใช้ประกอบในการกําหนดนโยบายวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน
๒.๑ ข้อมูลระดับชั้นเรียน ประกอบด้วย เวลามาเรียน ผลการประเมินความรู้
ความสามารถ พฤติกรรมการเรียน ความประพฤติ และผลงานในการเรียนของผู้เรียน เป็นข้อมูลสําหรับ
รายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครองได้รับทราบความก้าวหน้า ความสําเร็จในการ
เรียนของผู้เรียน เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนกําหนดเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาผู้เรียน
๒.๒ ข้อมูลระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค ผลการประเมิน
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้รายภาคโดยรวมของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด การตัดสินการ
เลื่อนชั้นและการซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องให้ผ่านระดับชั้น และเป็นข้อมูลในการออกเอกสารหลักฐาน
การศึกษา
๒.๓ ข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วย
แบบประเมินที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สําคัญในระดับชั้นที่นอกเหนือจาก

๑๕

การประเมินคุณภาพระดับชาติเป็นข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนและ
สถานศึกษา
๒.๔ ข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยแบบประเมินที่
เป็นมาตรฐานระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สําคัญในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งดําเนินการโดยหน่วยงานระดับชาติ เป็นข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้อง
ใช้วางแผน และดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนสถานศึกษา ท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษาและประเทศชาติ รวมทั้งนําไป
รายงานในเอกสารหลักฐานการศึกษาของผู้เรียน
๒.๕ ข้อมูลพัฒนาการของผู้เรียนด้านอื่นๆ ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมต่างๆ เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของ
การแนะนําและจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ เพื่อแจ้งให้ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ข้อมูล โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ล่ะฝ่ายนําไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้อง
เหมาะสม รวมทั้งนําไปจัดทําเอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการของผู้เรียน

๑๖

หมวด ๕
เอกสารหลักฐานการศึกษา

๑๗

หมวด ๕
เอกสารหลักฐานการศึกษา
ข้อ ๑๖

ให้มีการจัดหาและจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา ดังต่อไปนี้
๑๖.๑ เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ประกอบด้วย
๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript)( ปพ๑ : บ, ปพ๑ : พ)
ใช้เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและ
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้เรียนในแต่ละช่วงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพ
และความสําเร็จในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคน และใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้า
ทํางานหรือดําเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกําหนดเอกสารดังนี้
(๑) โรงเรียนจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียน ตามรูปแบบที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ ๖๑๖/๒๕๕๒ โรงเรียนจัดทําต้นฉบับระเบียน
แสดงผลการเรียนของนักเรียนทุกคน เก็บรักษาไว้ตลอดไปและระมัดระวังดูแลรักษาไม่ให้ชํารุดเสียหาย สูญ
หายหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเป็นอันขาดเพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล โรงเรียนอาจเก็บข้อมูล
ในเอกสารนี้ในรูปของ CD-ROM หรือเทคโนโลยีอื่นๆ โรงเรียนจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนเมื่อผู้เรียน
สําเร็จการศึกษาแต่ละช่วงชั้นให้แก่ผู้เรียนโดยคัดลอกข้อมูล จากต้นฉบับที่โรงเรียนจัดทํากรณีผู้เรียนย้าย
สถานศึกษาโรงเรียนจะต้องจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนในช่วงชั้นที่กําลังศึกษาอยู่ โดย
คัดลอกข้อมูลจากต้นฉบับที่เป็นปัจจุบันให้ถูกต้องสมบูรณ์ ให้ผู้เรียนนําไปเป็นหลักฐานการสมัครเข้าเรียนที่
สถานศึกษาใหม่
- กรณีผู้เรียนรับระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนของตนเองไปแล้ว
เกิดการชํารุดสูญหาย และผู้เรียนต้องการเอกสารฉบับใหม่ให้โรงเรียนออกเอกสารฉบับใหม่แก่ผู้เรียนโดย
คัดลอกหรือถ่ายสําเนาจากต้นฉบับเอกสารที่จัดเก็บรักษาไว้กรณีผู้เรียนต้องการระเบียนแสดงผลการเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ ให้ออกเอกสารตามข้อมูลเดิมของต้นฉบับเอกสารด้วยภาษาอังกฤษ
- กรณีต้นฉบับเอกสารเกิดการสูญหายให้แจ้งยกเลิกการใช้เอกสารระเบียน
แสดงผลการเรียน ตามลําดับขั้นตอน ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖๑๖/๒๕๕๒
๒) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.๒ บ และ๒ พ)
เป็นเอกสารที่โรงเรียนออกให้กับผู้สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี และผู้สําเร็จ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดงศักดิ์และสิทธิ์ของผู้สําเร็จการศึกษา และรับรองวุฒิการศึกษาของ
ผู้เรียนให้ผู้เรียนนําไปใช้เป็นหลักฐานแสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน ข้อกําหนดเอกสารมีดังนี้
(๑) เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล
(๒) เป็นเอกสารที่ออกให้เเก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา ภาคบังคับ ๙
ปี (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) และผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)

๑๘

(๓) กรณีผู้เรียนรับเอกสารไปแล้ว ถ้าผู้เรียนมีความประสงค์ขอรับเอกสารนี้ใหม่
สถานศึกษาจะต้องออกเป็นใบแทนให้ โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริง
(๔) ให้สถานศึกษาใช้แบบพิมพ์เอกสารตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๖๑๗/๒๕๕๒ เรื่องการจัดทําใบประกาศนียบัตร ลงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๒
๓) แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
เป็นเอกสารรายงานรายชื่อและข้อมูลของผู้สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในแต่ละระดับการศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักฐานสําหรับ
ตรวจสอบยืนยันและรับรองความสําเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษาแต่ละคนต่อเขตพื้นที่การศึกษา
และกระทรวงศึกษาธิการ ข้อกําหนดของเอกสารมีดังนี้
(๑) เป็นเอกสารสําหรับรายงาน รายชื่อและข้อมูลผู้สําเร็จหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ต่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบ คือ สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) ให้สถานศึกษาใช้แบบพิมพ์เอกสารตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.๖๑๘/๒๕๕๒ เรื่อง การจัดทําแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
(๓) ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา
เป็นครั้งคราวไป เป็นผู้ช่วยนายทะเบียน จัดทําเอกสารนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๖ จัดทําจํานวน ๓ ชุด เก็บ
รักษาที่สถานศึกษา ๑ ชุด ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑ ชุด และกระทรวงศึกษาธิการอีก ๑ ชุด ชุดที่เก็บ
รักษาไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นเอกสารต้นฉบับ
(๔) สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก็บรักษาเอกสาร จะต้องดูแลรักษาเอกสารนี้
อย่าให้ชํารุดเสียหาย สูญหายหรือข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นอันขาด และต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่มี
ความปลอดภัยไว้ตลอดไป เพื่อความสะดวก ในการค้นหาข้อมูลสถานศึกษาอาจเก็บข้อมูลในเอกสารนี้ไว้ในรูป
ของ CD-ROM หรือเทคโนโลยีอื่นใดอีกทางหนึ่งได้
(๕) สถานศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารที่จัดทําเรียบร้อยแล้ว ไปให้หน่วยงานที่
กําหนดภายในเวลา ๓๐ วัน หลังจากผู้เรียนได้รับการอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา
๑๖.๒ เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด
๔) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา (ปพ.๕)
เป็นเอกสารสําหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูล ผลการวัดและประเมินผล
การเรียนและข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องหรือกลุ่มเดียวกัน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และตัดสินผลการเรียนของ

๑๙

ผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน ข้อกําหนดของเอกสาร มีดังนี้
(๑) ใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนและข้อมูลพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้งห้องหรือกลุ่มที่เรียนพร้อมกัน โดยบันทึกเป็นรายบุคคล
(๒) ข้อมูลที่จะบันทึกในเอกสารอย่างน้อยควรมีดังนี้
(๒.๑) ข้อมูลของสถานศึกษา
(๒.๒) ชื่อ- ชื่อสกุลผู้สอนหรือที่ปรึกษา
(๒.๓) ชื่อ – ชื่อสกุลและเลขประจําตัวประชาชนของผู้เรียนทุกคนที่เรียนใน
ห้องหรือกลุ่มที่เรียนร่วมกัน
(๒.๔) ลักษณะการใช้เวลาในการเข้าเรียน หรือร่วมกิจกรรมการเรียนของ
ผู้เรียนในช่วงเวลาที่สถานศึกษากําหนดให้เป็นเวลาเรียนจําแนกเป็น เวลามา มาสาย ป่วย ลา ขาด
(๒.๕) สรุปรวมเวลาเรียนของผู้เรียนแต่ละคน
(๒.๖) เวลาเรียนของแต่ละคน คิดเป็นร้อยละของเวลาเรียนเต็ม
(๒.๗) รายการประเมินตามตัวชี้วัดรายภาค(ตามระดับชั้นที่ใช้เอกสาร)
(๒.๘) ระดับผลการเรียน
(๒.๙) เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียน
(๒.๑๐) ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนระหว่างเรียนปลายภาค
(๒.๑๑) ผลการตัดสินและอนุมัติผลการเรียน
(๒.๑๒) รายการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
(๒.๑๓) เกณฑ์หรือข้อบ่งชี้ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา
(๒.๑๔) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของสถานศึกษา
(๒.๑๕) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน
(๓) ลักษณะการบันทึกข้อมูล
(๓.๑) การบันทึกเวลาเรียนตามลักษณะเวลาเรียนของแต่ละรายวิชาโดย
บันทึกเวลาเรียนของผู้เรียนทั้งห้องหรือกลุ่มตลอดการเรียนในแต่ละรายวิชา
(๓.๒) การบันทึกข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน ให้บันทึกคะแนน
และข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาโดยบันทึกข้อมูลของทุกคนในห้องหรือกลุ่มเดียวกันไว้ใน
เล่มเดียวกันให้เสร็จสมบูรณ์ในแต่ละรายวิชา
(๓.๓) การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้บันทึกผล
การประเมินผู้เรียนทุกคนในห้องหรือกลุ่มเดียวกันจากผู้ประเมิน ทุกฝ่ายแต่ละภาคไว้ในเอกสารเล่มเดียวกัน

๒๐

โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้บันทึกผลการประเมินอาจบันทึกเป็นคะแนนที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แต่ละประเภทหรือบันทึกเป็นเส้นพัฒนาการ (Profile) หรือคําบรรยายสภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละ
ประการได้
(๓.๔) การบันทึกผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน ให้บันทึกผลการประเมินผู้เรียนทุกคนในห้องหรือกลุ่มเดียวกันจากผู้ประเมินที่
สถานศึกษากําหนดไว้ในเอกสารเล่มเดียวกัน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้บันทึก
(๓.๕) การออกแบบและจัดทําเอกสาร สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบการ
จัดทําเอกสารโดยคํานึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ความสะดวก ชัดเจนในการบันทึกข้อมูล
และการนําเอกสารไปใช้เป็นสําคัญ สถานศึกษาอาจออกแบบให้บันทึกข้อมูลในข้อ (๓.๑) , (๓.๒), (๓.๓ ) ไว้
ในเล่มเดียวกันก็ได้
(๓.๖) กรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษาระหว่างปี หรือย้ายสถานศึกษา
ระหว่างภาคให้สถานศึกษาจัดทําใบแจ้งจํานวนเวลาเรียน ข้อมูลผลการเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนในปีหรือภาคเรียนที่
กําลังเรียนโดยคัดลอกเอกสารนี้ ให้ผู้เรียนนําไปให้สถานศึกษาที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับรวม
กับข้อมูลที่จะเกิดในสถานศึกษาใหม่ เป็นข้อมูลผลการพัฒนาของผู้เรียนต่อไป
(๓.๗) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เมื่อใช้กรอกข้อมูลแล้ว
สถานศึกษาจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานสําหรับการตรวจสอบเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๐ ปี
๕) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล(ปพ.๖)
เป็นเอกสารสําหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒการในด้านต่าง ๆ และ
ข้อมูลอื่นๆ ของผู้เรียน ทั้งที่สถานศึกษาหรือที่บ้าน เพื่อใช้สําหรับสื่อสารนา
สําหรับสถานศึกษากับผู้ปกครองของผู้เรียนให้รับทราบและเกิดความเข้าใจในตัว
ผู้เรียนร่วมกัน ข้อกําหนดของเอกสาร มีดังนี้
(๑) เป็นเอกสารสําหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรายบุคคล
(๒) ข้อมูลที่บันทึกในเอกสารอย่างน้อยควรมีดังนี้
(๒.๑) ข้อมูลส่วนตัวผู้เรียน และเลขประจําตัวประชาชนของผู้เรียน
(๒.๒) เวลาเรียน
(๒.๓) การวัดและประเมินผลการเรียน และการตัดสินผลการเรียน
(๒.๔) ผลงานหรือความสําเร็จที่น่าภาคภูมิใจ (เป็นการนํารายชื่อผลงาน
ดีเด่นของผู้เรียนทั้งที่เกิดจากการเรียนโดยตรง และเกิดจากการดําเนินงานส่วนตัวมาบันทึกไว้ปีละ ๑ – ๒ ชิ้น
โดยผู้เรียนเป็นผู้กรอกแล้วให้ผู้ปกครองและสถานศึกษารับรองและแสดงความเห็นต่อผลงานแต่ละชิ้น)
(๒.๕) ความเห็นของสถานศึกษาและผู้ปกครองที่มีต่อผู้เรียนเกี่ยวกับผลการ
เรียน
(๒.๖) รายการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา

๒๑

(๒.๗) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละประการอาจรายงานผล
การประเมินเป็นเส้นพัฒนาการ (Profile) หรือคําบรรยายสรุปสภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้
(๒.๘) รายการกิจกรรมและผลการประเมินกิจกรรม
(๒.๙) ผลการประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน
(๒.๑๐) รูปถ่ายนักเรียน
(๒.๑๑) ลายมือชื่อของผู้จัดทําเอกสาร
(๒.๑๒) ลายมือชื่อของหัวหน้าสถานศึกษา และประทับตราสถานศึกษา
(๒.๑๓) วัน เดือน ปี ที่รายงานข้อมูล
(๒.๑๔) ข้อมูลอื่นที่สถานศึกษาเห็นสมควรนํามาบันทึกไว้
(๓) สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดทําเอกสารนี้ใช้เองให้เหมาะสมกับสถานศึกษา
ของตน
(๔) สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน และส่งเอกสารนี้ให้
ผู้ปกครองของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ไม่ควรน้อยกว่าภาคเรียนละ ๑ ครั้งหรือปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง
(๕) กรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษา ให้ผู้เรียนนําเอกสาร รายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียนรายบุคคล
๑) ฉบับที่กําลังใช้อยู่ไปให้สถานศึกษาแห่งใหม่ เพื่อใช้ดุลยพินิจว่าจะใช้
เอกสารฉบับเดิมต่อไป หรือจัดทําเอกสารใหม่ ถ้าสถานศึกษาแห่งใหม่จะจัดทําเอกสารใหม่ เมื่อคัดลอก
ข้อมูลจากเอกสารเดิมลงในเอกสารใหม่แล้วให้คืนเอกสารเดิมแก่ผู้เรียนนําไปเก็บรักษาไว้
๒) ให้ผู้เรียนเก็บสะสมเอกสารนี้ไว้ให้ครบถ้วนตลอดเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๖) ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.๗)
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้กับผู้เรียนเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อรับรอง
สถานภาพทาง การศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่สําเร็จการศึกษา และสําเร็จ
การศึกษาแล้ว ข้อกําหนดของเอกสาร มีดังนี้
(๑) เป็นเอกสารรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราวที่
สถานศึกษาออกให้แก่ผู้เรียน เพื่อนําไปใช้แทนระเบียนแสดงผลการเรียน แบบแสดงพัฒนาการคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ หรือหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาในการสมัครสอบ สมัครงานหรือศึกษาต่อ
(๒) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาสามารถออกให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น
(๓) ข้อมูลที่จะบันทึกในเอกสาร มีดังนี้
๓.๑ ชื่อสถานศึกษา และสถานที่ตั้ง
๓.๒ ชื่อ –ชื่อสกุล ผู้เรียน เลขประจําตัวนักเรียน และ
เลขประจําตัวประชาชน

๒๒

๓.๓ สถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียน ที่สถานศึกษาให้การรับรอง
๓.๔ วัน เดือน ปี ที่ออกเอกสาร
๓.๕ รูปถ่ายของผู้เรียน
๓.๖ ลายมือชื่อผู้จัดทําเอกสาร
๓.๗ ลายมือชื่อผู้บริหารสถานศึกษา
(๔) สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบ จัดทําและควบคุมการออกเอกสารเอง
ใบรับรองผลการเรียน มีช่วงระยะเวลารับรอง ๖๐ วัน
๗) ระเบียนสะสม (ปพ.๘)
เป็นเอกสารสําหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและผลงานด้านต่าง ๆ
ของผู้เรียนทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน ข้อกําหนดของ
เอกสารมีดังนี้
(๑) มีรายการสําหรับบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒนาการของผู้เรียนในด้าน
ต่างๆ เป็นรายบุคคล
(๒) สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดทําเอกสารให้เหมาะสมกับสถานศึกษาของตน
และให้มีความคงทนสามารถเก็บรักษาและใช้ต่อเนื่องได้ตลอด ๖ ปี สําหรับระดับประถมศึกษาและ ๓ ปี
สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(๓) เป็นเอกสารที่ผู้เรียนใช้ต่อเนื่องกันได้ตลอด ๖ ปี และ ๓ ปี ทั้งกรณีศึกษาใน
สถานศึกษาเดียวกันหรือย้ายสถานศึกษาหรือเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา
(๔) สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลบางอย่างอาจ
ให้ผู้ปกครองเป็นผู้กรอก หรือให้ความเห็น หรือได้รับทราบด้วยได้

๒๓

หมวด ๖
การเทียบโอนผลการเรียน

๒๔

หมวด ๖
การเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ ๑๗ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้จากสถานศึกษาได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่
การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคัน และการขอกลับเข้า
ศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศ และขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ
ข้อ ๑๘ ให้สามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถาน
ประกอบการสถาบันทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ข้อ ๑๙ การเทียบโอนผลการเรียนให้ดําเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน หรือต้นภาคเรียนที่
สถานศึกษา รับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน การรับเทียบโอนกําหนดให้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน
ต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน สถานศึกษากําหนดรายวิชา จํานวน
หน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม
ข้อ ๒๐ การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดําเนินการได้ดังนี้
๒๐.๑ พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้
ความสามารถของนักเรียน เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียน สมุดรายงานผลการเรียน ฯ
๒๐.๒ พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรง โดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆทั้งภาค
ความรู้และภาคปฏิบัติ
๒๐.๓ พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง
๒๐.๔ ในกรณีมีเหตุผลจําเป็นระหว่างเรียน
ข้อ ๒๑ การเทียบโอนผลการเรียนให้ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอน จํานวนไม่น้อย
กว่า ๓ คน แต่ไม่ควรเกิน ๕ คน การเทียบโอนให้ดําเนินการดังนี้
๒๑.๑ กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ให้นํารายวิชาหรือหน่วยกิตที่
มีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/คําอธิบายรายวิชา/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ มาเทียบโอนผลการเรียน และพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับย้าย
๒๑.๒ กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสาร
หลักฐาน (ถ้ามี) โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ระดับผลการเรียนที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรที่รับเทียบโอน
๒๑.๓ กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ดําเนินการ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นสําหรับนักเรียนที่เข้าโครงการ
แลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการ
เรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ํากว่าปริญญา ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ

๒๕

การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดทําโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙)

๒๖

บทเฉพาะกาล

๒๗

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๒ ให้ใช้ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารว่าด้วยการประเมิน ผลการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร พุทธศักราช ๒๕๖๐
ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ในทุกระดับชั้นปีที่เรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑
ข้อ ๒๓ ให้ใช้ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ว่าด้วย การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ควบคู่กับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ข้อ ๒๔ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบนี้ ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา แล้วเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน เพื่อประกาศใช้ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)
(นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์)
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

๒๘

ตอนที่ ๒
คําอธิบายระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑)

๒๙

ตอนที่ ๒
คําอธิบายระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑)
ข้อ ๒๕ การเปลี่ยนผลการเรียน
๒๕.๑ การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”
ให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ผู้เรียน
สอบไม่ผ่านก่อนแล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ดําเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่
สถานศึกษากําหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรียน
สําหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ปีการศึกษานั้น ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว ยังได้
ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียน
ของผู้เรียน โดยปฏิบัติดังนี้
๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ํารายวิชานั้น
๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ้ําหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่า
เรียนแทนรายวิชาใด
๒๕.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ดําเนินการ ดังนี้ ให้ผู้เรียนดําเนินการแก้ไข “ร”
ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ ๐ – ๔) ถ้าผู้เรียนไม่
ดําเนินการแก้ไข “ร” กรณีที่ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหว่างภาคเรียนและปลายภาค
ให้ผู้สอนนําข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยาย
เวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน สําหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี
การศึกษานั้น เมื่อพ้นกําหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ําหากผลการเรียนเป็น “๐” ให้ดําเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์
๒๕.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้
๑) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่มีเวลา
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอน
ซ่อมเสริม หรือใช้เวลาว่าง หรือใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทํา จนมีเวลาเรียนครบตามที่กําหนดไว้
สําหรับรายวิชานั้นแล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน
“๑”การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระทําให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาดําเนินการแก้ “มส”

๓๐

ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ํา ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยาย
เวลาแก้ “มส” ออกไปอีก ไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นกําหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ํารายวิชานั้น
(๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่
๒) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาดําเนินการดังนี้
(๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ํารายวิชานั้น
(๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาให้เรียนซ้ําหรือ
เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียบแสดงผลการเรียนว่าเรียน
แทนรายวิชาใด การเรียนซ้ํารายวิชาหากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้ง แล้วไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ้ํารายวิชานั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้ําในช่วง
ใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียนภาคฤดูร้อน เป็น
ต้น
ในกรณีภาคเรียนที่ ๒ หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “๐” “มส” ให้
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน
เพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้ ทั้งนี้หากสถานศึกษาใดไม่สามารถดําเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาประสานงานให้มีการดําเนินการเรียนการสอนในภาค
ฤดูร้อนเพื่อแก้ไข ผลการเรียนของผู้เรียน
๒๕.๔ การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”
กรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียน
ทํากิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทําจนครบถ้วนแล้ว จึงเปลี่ยน ผลการเรียนจาก “มผ” เป็น
“ผ” ได้ ทั้งนี้ ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน สําหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดําเนินการให้
เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
๒๕.๕ การเลื่อนชั้น
เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๒๕.๕.๑ รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรียน ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
๒๕.๕.๒ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนดใน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒๕.๕.๓ ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ควรได้ไม่ต่ํากว่า ๑.๐๐ ทั้งนี้ รายวิชาใดที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถ

๓๑

ซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไป หรือถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อน
ชั้นได้
๒๕.๖ การสอนซ่อมเสริม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดให้สถานศึกษา
จัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพการสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่อง กรณี ที่ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการหรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนดสถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพื่อ
พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้
เรียนรู้และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
การสอนซ่อมเสริมสามารถดําเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
๑) ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น
ควรจัดการสอนซ่อมเสริมปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน
๒) ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการหรือ เจตคติ/คุณลักษณะ
ที่กําหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหว่างเรียน
๓) ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “๐” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว
๔) กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน
เพื่อแก้ไขผลการเรียน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
๒๕.๗ การเรียนซ้ําชั้น
ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจํานวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียน
ในระดับชั้นที่สูงขึ้นสถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ําชั้นได้ ทั้งนี้ให้คํานึงถึงวุฒิภาวะและ
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสําคัญ
การเรียนซ้ําชั้น มี ๓ ลักษณะ คือ
๑) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ํากว่า ๑.๐๐ และมี
แนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
๒) ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกิน ๘ รายวิชาของรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนในปีการศึกษานั้น
๓) ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส สะสมเกิน ๑๒ รายวิชา ให้เรียนซ้ําชั้นในชั้นที่
พบว่ามีผลการเรียนสะสมเกินเกิน ๑๒ รายวิชา
ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้งสามลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้เรียนซ้ําชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม และให้ใช้ผลการเรียน
ใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ําชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ในการแก้ไขผลการเรียนแทน
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ข้อ ๒๖ การวัดและประเมินผลตามระบบคุณธรรมความรู้ กําหนดสัดส่วนคะแนน ดังนี้
การกําหนดสัดส่วนคะแนนการวัดและประเมินผล “คุณธรรมความรู้” ๗๕:๒๕
กลุ่มสาระ

ภาค ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
๗๕ คะแนน
คะแนนระหว่างเรียน
(คะแนนระหว่างเรียน – สอบก่อนกลางภาค
– กลางภาค –ก่อนปลายภาค)

ภาคคุณธรรมความประพฤติ
๒๕ คะแนน
คะแนน
สอบ
ปลาย
ภาค

การ
มา
เรียน

วินัย

ความ การเข้า รวม
สามรถ ร่วม
พิเศษ , ประชุม
บัตร
ความดี
๕
๕
๑๐๐

ภาษาไทย

๔๕

๓๐

๑๐

๕

คณิตศาสตร์

๕๕

๒๐

๑๐

๕

๕

๕

๑๐๐

วิทยาศาสตร์

๕๕

๒๐

๑๐

๕

๕

๕

๑๐๐

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๕๕

๒๐

๑๐

๕

๕

๕

๑๐๐

สุขศึกษา

๕๕

๒๐

๑๐

๕

๕

๕

๑๐๐

ศิลปะ

๕๕

๒๐

๑๐

๕

๕

๕

๑๐๐

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

๕๕

๒๐

๑๐

๕

๕

๕

๑๐๐

ภาษาต่างประเทศ

๕๕

๒๐

๑๐

๕

๕

๕

๑๐๐

รายวิชาเพิ่มเติม
(เน้นทักษะปฏิบัติ)

๖๕

๑๐

๑๐

๕

๕

๕

๑๐๐

๓๓

ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัด
ที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ขอบเขตการประเมิน
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อคิด ความรู้เกี่ยวกับสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้อ่านนําไปคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปแนวคิดคุณทําได้ นําไปประยุกต์ใช้ด้วย
วิจารณญาณ และถ่ายทอดเป็นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือรายงานด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น
อ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเวียน บทความ สุนทรพจน์ คําแนะนํา คําเตือน แผนภูมิ ตาราง แผนที่
ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
๑. สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้าง
ความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน
๒. สามารถจับประเด็นสําคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง
๓. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ลําดับความและความ
เป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน
๔. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน
๕. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว
โดยการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ขอบเขตการประเมิน
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์
แนวคิดทฤษฎี รวมทั้งความงดงามทางภาษาที่เอื้อให้ผู้อ่านวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น
โต้แย้งหรือสนับสนุน ทํานาย คาดการณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอด
เป็นข้อเขียน เชิงสร้างสรรค์ รายงาน บทความทางวิชาการอย่างถูกต้องตามหลักวิชา เช่น อ่านบทความ
วิชาการ วรรณกรรมประเภทต่างๆ
ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๑. สามารถอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน
๒. สามารถจับประเด็นสําคัญลําดับเหตุการณ์จากากรอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน
๓. สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ์
ให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่างๆ
๔. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดที่ได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย
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๕. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอ
และสมเหตุสมผล
รูปแบบประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่ง ที่ผู้เรียนทุกคน
จะต้องได้รับการประเมินให้ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่านการเลื่อนชั้น
และผ่านการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ถือเป็นมาตรการสําคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งจะช่วยผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
โดยสถานศึกษาอาจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบในการประเมินไปใช้
ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน ดังนี้
รูปแบบที่ ๑ การบูรณาการตัวชี้วัดของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนร่วมกับ
การประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้สํารวจตรวจสอบว่าตัวชี้วัดของการประเมิน
ความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนมีอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาใดบ้าง หากยังไม่มี
หรือมีเล็กน้อย ให้นําเข้าไปบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการเรียนรู้ของรายวิชานั้น นับเป็นผลการ
ประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนด้วย หากมีการวางแผนกําหนดหน่วยการเรียนรู้ของแต่
ละรายวิชาในแต่ละปี (ระดับประถม ศึกษา) แต่ละภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) ให้มีการกระจายตัวชี้วัด
ลงทุกรายวิชา ในสัดส่วนที่เพียงพอและมีผลงานปรากฏชัดเจนเป็นตัวแทนความสามารถในการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ได้ตามเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากําหนดแล้วนําผลการประเมินทั้ง ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ไปสรุปในภาพรวมเป็นผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
รายปี/รายภาค โดยอาศัยค่าสถิติที่เหมาะสม เช่น ฐานนิยม (Mode) หรือ ค่าเฉลี่ย (Mean) รูปแบบนี้มี
ความเหมาะสมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง มีครูที่ครบชั้นเรียน และมีครูพิเศษ
รูปแบบที่ ๒ การใช้เครื่องมือหรือแบบทดสอบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
สถานศึกษาสามารถที่จะสร้างและพัฒนาแบบทดสอบตามตัวชี้วัดการประเมิน ความสามารถการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนได้ โดยใช้กระบวนการสร้าง และพัฒนาแบบทดสอบ แบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ต้องมั่นใจในความเที่ยงตรง (Validity) ความยุติธรรม (Fair) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของ
แบบทดสอบนั้นๆ ที่จะนํามาประเมินกับผู้เรียนทุกคนหรือติดต่อขอใช้บริการแบบทดสอบมาตรฐานจาก
หน่วยงานที่ให้บริการแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เช่น
สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบนี้เหมาะสําหรับโรงเรียนที่
มีความพร้อมมากมีขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษ
รูปแบบที่ ๓ การกําหนดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ให้ผู้เรียนปฏิบัติโดยเฉพาะศึกษาตัวชี้วัด ขอบเขต เกณฑ์และแนวการให้คะแนน (Rubric) ของการ
ประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แล้วจัดทําโครงการ/กิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคลหรือการมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าแล้วเขียนเป็นรายงานเกี่ยวกับ การ
อ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน หรือรวบรวมและนําเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน เพื่อประเมิน
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ศักยภาพของผู้เรียน ในการอ่านหนังสือ เอกสาร และสื่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว แล้วนํามาคิด
สรุปเป็นความรู้ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระของเรื่อง ที่อ่าน นําไปสู่การสังเคราะห์
สร้างสรรค์และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และถ่ายทอดความคิดเหล่านั้นด้วยการเขียนสื่อความที่สะท้อน
ถึงสติปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้างสรรค์
จินตนาการอย่างเหมาะสมและมีคุณค่า เช่น โครงการรักอ่าน รักการเขียน เป็นต้น รูปแบบนี้เหมาะสําหรับ
โรงเรียนที่มีความพร้อมมาก มีขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษ
รูปแบบที่ ๔ การบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ร่วมกับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศึกษาตัวชี้วัด ขอบเขต เกณฑ์และแนวการให้คะแนน
(Rubric) ของการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนแล้วบูรณาการ เข้ากับแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นําแผนการจัดกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตาม
ภาระงานที่ได้เรียนรู้ ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ตามกิจกรรม นับเป็นการประเมินที่นําข้อมูลมาตัดสินผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนได้ โดย
นําไปเทียบกับเกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน (Rubric) ตามที่สถานศึกษากําหนด รูปแบบนี้มีความ
เหมาะสมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง มีครูที่ครบชั้นเรียนและมีครูพิเศษบ้าง ครูคนหนึ่งอาจ
รับผิดชอบทั้งงานสอนและงานพิเศษ
วิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
วิธีการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ควรจัดในระหว่างการเรียนการ
สอนในห้องเรียนตามปกติเป็นดีที่สุด ไม่ควรแยกมาจัดสอบเหมือนการสอบปลายภาคหรือปลายปี ของการ
จบการศึกษาภาคบังคับ และการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นถ้าสถานศึกษาได้พัฒนาแบบทดสอบหลายๆ
ชุด นํามาใช้ประเมินเพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระหว่างการ
เรียนการสอนแล้วนํามาสรุปผลเป็นระยะๆ สําหรับรายงานผลความก้าวหน้า เมื่อเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินที่สถานศึกษากําหนดไว้ ทั้งนี้ก่อนที่จะทําการประเมินผล สิ่งใดผู้ที่ประเมินควรทําความเข้าใจสิ่งที่จะ
ประเมินให้ชัดเจนครอบคลุมประเด็นการประเมินตามขอบเขตที่กําหนด
วิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตัวชี้วัด
ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๑. เป็นพลเมืองดีของชาติ

๒. ดํารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ

พฤติกรรมบ่งชี้
๑. ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติและ อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง
๒. ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ
๓. มีความสามัคคี ปรองดอง
๑. เข้าร่วม ส่งเสริมกิจกรรมที่ความสามัคคี ปรองดอง
ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม

๓๖

๓. ศรัทธา ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
๔. เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต
๑. ประพฤติตรงตามความเป็น
จริงต่อผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ
ตัวชี้วัด
๒. ประพฤติตรงตาม ความ
เป็นจริงต่อผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ
ข้อที่ ๓ มีวินัย
๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
๑. ตั้งใจเพียรพยายาม
ในการเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
๒. แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสมสรุป
เป็นองค์ความรู้และ
สามารถนําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน
ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง
๑. ดําเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ มีเหตุผล

๒. หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย
๑. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
๒. ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
๓. เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน
๑. เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
๒. แสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
๓. แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์
๑. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
๒. ปฏิบัติโดยคํานึงถึงความถูกต้อง ละอายและเกรงกลัว
ต่อการกระทําผิด
๓. ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา
พฤติกรรมบ่งชี้
๑. เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เน้นความสามัคคี
ปรองดอง ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม
๒. หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย
๑. ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
๒. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวัน
และรับผิดชอบในการทํางาน
๑. ตั้งใจเรียน
๒. เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
๓. สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
๑. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนและเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
๒. บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบจาก สิ่งที่เรียนรู้
สรุปเป็นองค์ความรู้
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนําไปใช้ในชีวิต
ประจําวัน
๑. ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ
อย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้ง
การใช้เวลาอย่างเหมาะสม

๓๗

รอบคอบ มีคุณธรรม

๒. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ปรับตัว เพื่ออยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทํางาน
๑. ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในหน้าทีการงาน
๒. ทํางานด้วยความเพียร
พยายามและอดทน เพื่อให้
งานสําเร็จตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย
๑. ภาคภูมิในขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย และมี
ความกตัญญูกตเวที
๒. เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
๓. อนุรักษ์สืบทอด
ภูมิปัญญาไทย
ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ
๑. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจ โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน

๒. ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่าประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษา
ดูแลอย่างดี
๓. ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
๔. ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัย
เมื่อผู้อื่นกระทําผิดพลาด
๑. วางแผนการเรียน การทํางานและการใช้ชีวิตประจําวัน
บนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
๒. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
ยอมรับและปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีสุข
๑. เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๒. ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางานให้สําเร็จ
๓. ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานด้วยตนเอง
๑. ทุ่มเททํางาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค
ในการทํางาน
๒. พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทํางานให้สําเร็จ
๓. ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
พฤติกรรมบ่งชี้
๑. แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
๒. ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย
๓. ชักชวนแนะนําให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ขนบธรรมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
๑. ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
๒. ชักชวนแนะนําให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
๑. นําภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต
๒. ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย
๓. แนะนํามีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย
๑. ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ทํางานด้วยความเต็มใจ
๒. อาสาทํางานให้ผู้อื่นด้วยกําลังกาย กําลังใจและกําลังสติปัญญา
โดยไม่หวัง ผลตอบแทน
๓. แบ่งปันสิ่งของทรัพย์สินและอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหา
หรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น

๓๘

๒. เข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน
ชุมชนและสังคม

๑. ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
๒. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม
๓. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงาม
ของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น
๑. เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยทั้งภายในและภายนอก
ข้อที่ ๙ รักสะอาด
๑. เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา
๒. เข้าร่วมกิจกรรมเวรโซน
กับสุขอนามัยและความสะอาด
๓. เข้าร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์
๔. ส่งขยะรีไซเคิลตามเกณฑ์ที่กําหนดในกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล

๓๙

ตอนที่ ๓
เอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาต้องจัดทํา
- ระเบียบคําสั่งที่เกี่ยวข้อง

๔๐

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๖๑๖ / ๒๕๕๒
เรื่อง การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)
..............................................
เพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๕๑ เรื่องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการจัดทําเอกสารหลักฐาน
การศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องใช้เหมือนกัน เพื่อประโยชน์ในการสื่อความเข้าใจที่ตรงกันและส่งต่อ และเพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงศึกษาธิการ จึง
กําหนดแบบพิมพ์ การพิมพ์ การซื้อ การควบคุม และการเก็บรักษาแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ดังต่อไปนี้
๑. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) เป็นเอกสารหลักฐาน
แสดงผลการเรียนของผู้เรียนที่เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละระดับ สถานศึกษาต้องออกระเบียน
แสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนทุกคนที่จบการศึกษาแต่ละระดับหรือเมื่อออกจาก
สถานศึกษา โดยใช้แบบพิมพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเท่านั้น
๒. ลักษณะแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)
๒.๑ แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)
จําแนกเป็น ๓ แบบ คือ
๒.๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
(ปพ.๑ : ป)
๒.๑.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ปพ.๑ : บ )
๒.๑.๓ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ปพ.๑ : พ )
ในการออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ.๑) ให้ผู้เรียนสถานศึกษาต้องใช้แบบพิมพ์ให้ถูกต้อง ตรงกับระดับการศึกษาของผู้เรียน
๒.๒ แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ทุกระดับ
จัดทําไว้ ๒ ประเภท ได้แก่
๒.๒.๑ แบบพิมพ์ปกติ มีลักษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ ครบถ้วน สําหรับใช้กรอกข้อมูล
ด้วยการเขียนหรือพิมพ์ดีด
๒.๒.๒ แบบพิมพ์สําหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นกระดาษว่าง พิมพ์เฉพาะชื่อเอกสาร
แต่ละระดับ และความหมายเลขควบคุมเอกสารเท่านั้น สถานศึกษาเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับวิธีการจัดทําเอกสารของตน

๔๑

๒.๓ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบเอกสาร จึงกําหนดให้มีเลขชุดที่ และเลขที่
ประจําระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) แต่ละระดับดังนี้
๒.๓.๑ เลขชุดที่ในแต่ละระดับให้ใช้เลข ๕ หลัก โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ๐๐๐๐๑ จนถึง ๙๙๙๙๙
๒.๓.๒ เลขที่ประจําระเบียบแสดงผลการเรียน ให้ใช้เลข ๖ หลัก โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ๐๐๐๐๐๑
จนถึง ๙๙๙๙๙๙ ให้เลขที่ประจําระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเลขย่อยของเลขชุดที่
แต่ละชุด
๓. การพิมพ์และการสั่งซื้อแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ.๑) ให้ปฏิบัติดังนี้
๓.๑ การพิมพ์ ให้องค์การค้าของ สกสค. จัดพิมพ์ ภายใต้การควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๓.๒ การสั่งซื่อแบบพิมพ์ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้สั่งซื่อให้สถานศึกษาทุก
แห่งทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ
๔. การควบคุมและการเก็บรักษาแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ปพ.๑) ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดทําบัญชีรับ-จ่ายแบบพิมพ์ไว้เป็นหลักฐานตาม
แบบท้ายคําสั่งนี้
๔.๒ กรณีแบบพิมพ์เกิดสูญหายระหว่างทางขณะทําการขนส่ง หรือสูญหายด้วยสาเหตุอื่นๆ หรือ
เขียนผิดพลาด หรือสกปรก หรือเกิดชํารุดเสียหายด้วยเหตุอื่นใด จนไม่อาจใช้การได้ให้ดําเนินการโดยเร็วที่สุดดังนี้
๔.๒.๑ ให้ผู้ทําให้เกิดความสูญหายหรือเสียหาย รายงานต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต้นสังกัด หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่
๔.๒.๒ ถ้าเป็นองค์การค้าของ สกสค. ให้รายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๔.๓ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการสอบสวน และประกาศยกเลิกเอกสาร
แบบพิมพ์ฉบับที่สูญหายหรือเสียหาย พร้อมทั้งแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงทุก
กระทรวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่รับพิจารณาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ฉบับนั้น
๕. ให้สถานศึกษาออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)
ให้ผู้เรียน โดยปฏิบัติตามคําอธิบายการจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ.๑)
๖. กรณีผู้เรียนที่จบระดับการศึกษา หรือจบหลักสูตรหรือออกจากสถานศึกษา และได้รับเอกสาร
ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ไปแล้ว ย้อนกลับมาขอรับเอกสารใหม่
สถานศึกษาจะต้องกรอกเลขชุดที่ เลขที่ และรายการต่างๆ ให้ตรงกับเอกสารตันฉบับ
๗. สถานศึกษาต้องทําบัญชีการออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ.๑) ในทุกกรณี และบันทึกลงในสมุดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษาทุกครั้งที่มีการออกเอกสาร

๔๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๔๓

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๖๑๗ / ๒๕๕๒
เรื่อง การจัดทําประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒)
...........................................................
เพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการ
จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องใช้เหมือนกัน เพื่อประโยชน์ในการสื่อความเข้าใจที่
ตรงกันและส่งต่อ และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดแบบพิมพ์ การพิมพ์ การซื้อ และการออกประกาศนียบัตรตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศนียบัตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษาของผู้เรียนเพื่อการศึกษาต่อ สมัครเข้าทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดที่ต้องแสดง วุฒิการศึกษา
สถานศึกษาต้องออก ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) และผู้สําเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
โดยใช้แบบพิมพ์เอกสารที่กระทรวง ศึกษาธิการกําหนดเท่านั้น
๒. ลักษณะแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) จําแนก
เป็น ๒ แบบ
๒.๑ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒: บ) สําหรับผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓)
๒.๒ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒: พ) สําหรับผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)
๓. การพิมพ์และการสั่งซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ.๒)
๓.๑ การพิมพ์ ให้องค์การค้าของ สกสค. จัดพิมพ์ แบบพิมพ์ ประกาศนียบัตร ตามแบบ
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๓.๒ การสั่งซื่อแบบพิมพ์ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้สั่งซื้อให้
สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ

๔. การออกประกาศนียบัตร

๔๔

๔.๑ ให้สถานศึกษาออกประกาศนียบัตรให้ผู้สําเร็จการศึกษาตามข้อ ๒ ทุกคน และกรอก
รายการในประกาศนียบัตรให้ปฏิบัติตามคําอธิบายท้ายคําสั่งนี้
๔.๒ กรณีที่ผู้สําเร็จการศึกษามิได้มารับประกาศนียบัตรตามเวลาที่สถานศึกษากําหนด
ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องยื่นคําร้องและขอรับประกาศนียบัตรด้วยตนเอง
๔.๓ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นผู้มีอํานาจลงนามในประกาศนียบัตร
กรณีสถานศึกษาล้มเลิกกิจการ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเก็บรักษา
หลักฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นไว้ เป็นผู้มีอํานาจลงนามในประกาศนียบัตร
๔. กรณีที่ผู้สําเร็จการศึกษารับประกาศนียบัตรไปแล้ว เกิดการชํารุดหรือเสียหาย ให้สถานศึกษา
ออกใบแทนประกาศนียบัตรให้ และเก็บค่าทําเนียมฉบับละ ๒๐ บาท ถ้าผู้สําเร็จการศึกษาขอรับเมื่อพ้น
กําหนด ๑๐ ปี นับจากวันออกประกาศนียบัตร ให้เก็บค่าทําเนียมฉบับละ ๓๐ บาท โดยผู้ที่สําเร็จการศึกษา
เป็นผู้ยื่นคําร้อง และขอรับใบด้วยตนเอง
๕.๑ การออกใบแทนกรณีประกาศนียบัตรสูญหาย ให้นําใบแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มา
ยื่นประกอบคําร้องขอรับใบแทน
๕.๒ การออกใบแทนกรณีประกาศนียบัตรชํารุด ให้นําใบประกาศนียบัตรที่ชํารุดมายื่นประกอบ
คําร้องขอรับใบแทน
๕.๓ ใบแทนประกาศนียบัตร ให้ใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์ตามที่กําหนดไว้ท้าย
คําสั่งนี้ การจัดพิมพ์ การสั่งซื้อ และการออกใบแทนประกาศนียบัตร ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ประกาศนียบัตร
๖. ให้สถานศึกษาจัดทําแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร ตามแบบท้ายคําสั่งนี้ โดยจัดทํา
๒ ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด และเก็บที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑ ชุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษาการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๔๕

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๖๑๘/๒๕๕๒
เรื่อง การจัดทําแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓)
------------------------------------------------เพื่ อ อนุ วั ติ ใ ห้ เป็ น ไปตามคํ า สั่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ สั่ ง ณ วั น ที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่ องให้ ใช้ ห ลั กสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน พุ ทธศั กราช ๒๕๕๑ เกี่ ย วกั บ
การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องใช้เหมือนกัน เพื่ อประโยชน์ในการสื่อความเข้าใจ
ที่ตรงกัน การส่งต่อ และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปด้วยความ
เรี ย บร้ อ ย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ งกํ าหนดแบบพิ ม พ์ การพิ ม พ์ การซื้ อ และจั ด ทํ า แบบรายงานผู้ สํา เร็ จ
การศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ดังต่อไปนี้
๑. แบบรายงานผู้สําเร็จการศึ กษา (ปพ.๓) เป็นเอกสารสําหรับ สถานศึ กษาใช้ตัดสินและอนุมัติ
ผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
โดยบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ของผู้ เรี ย นที่ จ บการศึ ก ษาในรุ่ น เดี ย วกั น สถานศึ ก ษาต้ อ งจั ด ทํ า แบบรายงานผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษา (ปพ.๓) โดยใช้แบบพิมพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเท่านั้น
๒. ลักษณะแบบพิมพ์แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓)
๒.๑ แบบพิ มพ์แ บบรายงานผู้ สําเร็จการศึก ษาตามหลักสูต รแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน
(ปพ.๓) จําแนกเป็น ๓ แบบ คือ
๒.๑.๑ แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา (ปพ.๓ : ป)
๒.๑.๒ แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๓ : บ)
๒.๑.๓ แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : พ)
การจัดทําแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ.๓) สถานศึกษาจะต้องใช้แบบพิมพ์ให้ถูกต้องตรงกับระดับการศึกษาที่จัดทํา
๒.๒ แบบพิมพ์แบบรายงานผู้ สําเร็จการศึ กษาตามหลั กสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
(ปพ.๓) ทุกระดับ จัดทําไว้ ๒ ประเภท ได้แก่

๔๖

๒.๒.๑ แบบพิมพ์ ปกติ มี ลักษณะเป็ นแบบพิ มพ์ สมบูรณ์ ครบถ้วน สํ าหรับใช้ กรอกข้อมู ล
ด้วยการเขียนหรือพิมพ์ดีด
๒.๒.๒ แบบพิ มพ์ สํ า หรั บ ใช้ กั บคอมพิ วเตอร์ มี ลั กษณะเป็ นกระดาษว่าง พิ มพ์ เฉพาะ
ชื่อเอกสารและข้อมูลบางส่วนที่สําคัญ สถานศึกษาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการจัดทําเอกสารของตน
๓. การพิ ม พ์ แ ละการสั่ ง ซื้ อ แบบพิ ม พ์ แ บบรายงานผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓)
๓.๑ การพิ ม พ์ ให้ อ งค์ ก ารค้ า ของ สกสค. จั ด พิ ม พ์ ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๓.๒ การสั่ง ซื้อแบบพิมพ์ ให้ สถานศึ กษาสามารถสั่ งซื้อได้ โดยตรง โดยหั วหน้ าสถานศึ กษา
เป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งซื้อ และเก็บรักษาแบบพิมพ์ที่สั่งซื้อแล้ว
๔. การจัดทําแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ให้สถานศึกษาดําเนินการดังนี้
๔.๑ แต่ ง ตั้ ง นายทะเบี ย นของสถานศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ทางการ เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ทํ า
แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) และเอกสารสําคัญอื่นๆ ของสถานศึกษา
๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นคราว ๆ ไป
ประกอบด้ ว ยผู้ เขี ย น/พิ ม พ์ ผู้ ท าน และผู้ ต รวจ การดํ า เนิ นงานจั ด ทํ าให้ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ าอธิ บ ายการจัด ทํ า
แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) แนบท้ายคําสั่งนี้อย่างถูกต้อง ภายใต้การกํากับดูแลของนายทะเบียน
๔.๓ เมื่อจัดทํ าแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กรรมการทุ ก
คนและนายทะเบียนลงนามไว้ที่ด้านหน้าของเอกสารในช่องที่กําหนดไว้ทุกแผ่นก่อนเสนอให้ผู้อํานวยการ หรือ
อาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติการจบการศึกษา
๔.๔ ผู้อํ านวยการ หรือ อาจารย์ ใหญ่ หรื อครูใหญ่ ควรเสนอคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตร
และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ที่จัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ และรอบคอบก่อนลงนาม อนุมัติผลการจบการศึกษา
๔.๖ สถานศึก ษาต้องจัดทํ าแบบรายงานผู้สํ าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ภายในเวลา ๓๐ วัน นั บ
จากวันอนุมัติผลการเรียนและสําเร็จการศึกษาแต่ละครั้ง โดยระดับประถมศึ กษา จัดทําครั้งละ ๒ ชุด เก็ บ
รักษาไว้ที่ สถานศึ กษา ๑ ชุด ส่ ง เก็บ รั ก ษาที่ สํานั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต้ น สั งกัด ของสถานศึ ก ษา ๑ ชุ ด
สํา หรั บระดั บมั ธยมศึกษาตอนต้ นและระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย ให้ จัดทํ าครั้งละ ๓ ชุด เก็ บรัก ษาไว้ ที่
สถานศึ กษา ๑ ชุ ด ส่งเก็บรัก ษาที่สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษาต้นสัง กัด ของสถานศึกษา ๑ ชุด และส่งเก็ บ
รักษาที่ สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน กระทรวงศึ กษาธิ ก าร ๑ ชุ ด เพื่ อ ใช้ เป็ นหลักฐาน
สําหรับตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษา
๕. การจั ดเก็บ รัก ษาแบบรายงานผู้สํ าเร็จการศึ กษา (ปพ.๓) ให้ สถานศึ กษา สํา นักงานเขตพื้ นที่
การศึ กษาต้ นสัง กั ดของสถานศึ กษา จั ดเก็บรั กษาแบบรายงานผู้ สํ าเร็ จการศึ กษา (ปพ.๓) ไว้ ในที่ ปลอดภั ย
ตลอดไป อย่าให้ชํารุดเสียหาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้

๔๗

กรณี ข้อมูล ในแบบรายงานผู้สําเร็จการศึ กษา (ปพ.๓) ระดับมั ธยมศึ กษาตอนต้ น และระดั บ
มัธยมศึ กษาตอนปลาย ที่เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานต่าง ๆ มีข้อมู ลไม่ ตรงกั น ให้ ยึด ข้อมู ลในเอกสารหลักฐาน
ฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
๖. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาในแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
ที่ ส่ ง ไปเก็ บ รั ก ษาที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ แล้ว ให้ดําเนินการดังนี้
๖.๑ สถานศึกษายื่นคําร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายชื่อต่อผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
๖.๒ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายชื่อของผู้สําเร็จการศึกษา
๖.๓ เมื่ อคณะกรรมการสอบสวนได้ ข้อ เท็ จจริงประการใดแล้ ว ให้ รายงานผลการสอบสวน
ข้อเท็จจริง พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๔๘

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๖๑๙ / ๒๕๕๒
เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนในระยะต่อเนื่อง ระหว่างหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
...............................................
อนุสนธิจากคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๒๙๓ / ๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
เรื่องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งมีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด โครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ใช้กับ
โรงเรียนในโครงการนําร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และปี
การศึกษา ๒๕๕๓ ใช้กับโรงเรียนทั่วไป โดยใช้พร้อมกัน ทุกชั้นปี ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ สําหรับ
ระดับมัธยมศึกษาเริ่มใช้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ และเพิ่มขึ้นในปีละชั้น จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๕
สถานศึกษาทุกแห่งจะมีการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ครบทุกชั้นปี
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทุกสังกัด ในระยะต่อเนื่องระหว่างหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเห็นสมควรกําหนดแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนในระยะต่อเนื่องระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เนื่องจากการเปลี่ยนหลักสูตรของสถานศึกษา การย้าย
สถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรต่างกัน และการแก้ไขผลการเรียนเมื่อสถานศึกษาเปลี่ยนหลักสูตร ดังนี้
๑. การบันทึกระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑) เพื่อแสดงหลักฐานการจบหลักสูตรของผู้เรียน
เมื่อสถานศึกษาเปลี่ยนมาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้นําผลการเรียน
ของผู้เรียน จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ทั้งหมดในทุกชั้นปีของช่วงชั้นนั้น มานับ
ต่อเนื่องกับผลการเรียนกับผลการเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตาม
จํานวน ชั้นปีที่เหลืออยู่ การออกระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พร้อม ระบุในช่องหมายเหตุว่าดําเนินการตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒

๔๙

๒. การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) ของผู้เรียนทุกระดับที่จําเป็น ต้องย้ายระหว่าง
สถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนเดิมแนบไว้กับระเบียนแสดงผลการ
เรียนใหม่ โดยให้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สําหรับการจบหลักสูตรของสถานศึกษาที่ผู้เรียนจบหลักสูตร
๓. สถานศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ หากมีผู้เรียนต้อง
แก้ไขผลการเรียนและ / หรือเรียนซ้ํารายวิชาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ให้
สถานศึกษาจัดให้แก้ไขผลการเรียนและ/หรือเรียนซ้ํา รายวิชาจากรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยพิจารณาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชานั้นๆ ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เทียบเคียงกับตัวชี้วัดของรายวิชานั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หากไม่ครบถ้วนให้จัดเพิ่มเติมให้ครบตามเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๔๔ ทั้งนี้ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษาแรกของชั้นปีที่ใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๕๐

ภาคผนวก

๕๑

ภาคผนวก

- ระเบียบการวัดและประเมินผล “คุณธรรมความรู้” โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน ด้วยคะแนนวินัย ความประพฤติ ๑๕ คะแนน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

๕๒

ระเบียบการวัดและประเมินผล “คุณธรรมความรู้” โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน ด้วยคะแนนวินัย ความประพฤติ ๑๕ คะแนน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
....................................................
แนวคิด
จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายในคือ การที่สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิดหรือทําให้บุคลากรเสียหน้า โดยเป้าหมายสําคัญอยู่ที่การ
พัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฉบับปัจจุบันกําหนดสัดส่วน
คะแนนในแต่ละรายวิชาเป็น ๗๕ :๑๐:๑๕ ดังนี้ ๗๕ คะแนน มาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนแต่ละ
รายวิชา ๑๐ คะแนน มาจากการเข้าเรียนของนักเรียนในแต่ละรายวิชา ๑๕ คะแนน มาจากคะแนนวินัย
ความประพฤติ ซึ่งฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นผู้ดําเนินการรวบรวมและจัดทําขึ้น
ดังนั้นคะแนน ๑๕ คะแนนนี้ ถือเป็นคะแนนวินัยและความประพฤติ ซึ่งผูกพันทุกรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยคะแนนวินัย ความประพฤติ ๑๕ คะแนน เป็น
กิจกรรมหนึ่งที่สนองตอบจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้อที่ ๔.๓ การส่งเสริมพัฒนา
ให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ข้อ ๔.๓.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบ
วินัย ได้แก่ การตรงต่อเวลา ความสะอาด การแต่งกาย การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน
กระบวนการดําเนินงาน
๑. กิจกรรมลดการมาสาย ขาด หนีเรียน ประกอบด้วย
๑.๑ การเช็คชื่อนักเรียน ด้วยใบสํารวจการมาเรียนประจําวัน
- ครูที่ปรึกษา เช็คชื่อในกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อสํารวจการมาโรงเรียนของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา
ข้อมูลที่ได้ มาสาย ป่วย/ลา / ฝ่ายบริหารงานทั่วไปกํากับติดตามการร่วมกิจกรรมของครูที่ปรึกษา
- นักเรียนที่มาสายต้องมาขอใบอนุญาตเข้าห้องเรียน หากไม่มาขอครูผู้สอนไม่สามารถเช็ดชื่อว่ามา
เรียนได้ และจะถูกตัดคะแนนกรณีมาสาย
- หลังจากเพลงชาติจบลงนักเรียนที่ไม่อยู่ในแถว จะต้องถูกเช็ดว่ามาสาย กรณีมาที่ประดูโรงเรียนจะ
ถูกตัดตัวไว้ให้ทํากิจกรรมแล้วจะได้ใบอนุญาตเข้าห้องเรียน
- ครูผู้สอน เช็คชื่อนักเรียนเข้าเรียน /ร่วมกิจกรรม ได้ข้อมูล ขาด หนีเรียน
- หัวหน้าห้องเรียนส่งแบบสํารวจการมาเรียน พร้อมใบอนุญาตเข้าห้องเรียน (ถ้ามี)
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดทําข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นประจําทุกวัน

๕๓

- กรณีนักเรียนหนีเรียนในแต่ละวันฝ่ายบริหารงานทั่วไปจะแจ้งครูที่ปรึกษาในวันรุ่งขึ้น ผ่านใบสํารวจ
การมาเรียนวันถัดไป
- แต่ละเดือนประมาณ ๒๐ วัน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จะสรุปสถิติการมาเรียน แจ้งครูที่ปรึกษา เพื่อครู
ที่ปรึกษาแจ้งนักเรียน และผู้ปกครองผ่านจดหมายตามกิจกรรมสื่อสานบ้านโรงเรียน
- ฝ่ายบริหารงานทั่วโปโดยรองผู้อํานวยการธีรชัย สวดประโคน จะเรียกนักเรียนที่มีสถิติการมาสาย
ขาดเรียน หนีเรียน เกินเกณฑ์ที่กําหนดมาพบเพื่ออบรม ตักเตือนและลงโทษ
๑.๒ การประชุมผู้ปกครองที่นักเรียนมีปัญหาด้านการมาเรียน จากข้อมูลกิจกรรมเช็คชื่อนักเรียน
ด้วยใบสํารวจการมาเรียน ประมาณ ๒๐ วัน นักเรียนคนใดที่มีข้อมูลว่ามาสาย ขาด หนีเรียน เกินกว่าเกณฑ์
ที่คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไปกําหนด จะถูกเชิญผู้ปกครองมาประชุมโดยครูที่ปรึกษามีหน้าที่สําคัญใน
การกลั่นกรองข้อมูลและเชิญผู้ปกครองนักเรียนมาประชุม
๒. กิจกรรมส่งเสริมความประพฤติด้วยใบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ตามระเบียบโรงเรียนบ้านกรวด
วิทยาคาร ว่าด้วยประเภทความผิด การลงโทษ และแนวทางแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน พ.ศ.๒๕๔๖ (ฉบับ
แก้ไข พ.ศ.๒๕๔๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ให้ครูทุกท่านมีหน้าที่ส่งใบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ซึ่งมีทั้งเพิ่ม และลดคะแนน
มีการตรวจการแต่งกายของนักเรียนเป็นประจําทุกวันโดยทีมงานคณะกรรมการแต่ละระดับชั้น
กรณีนักเรียนถูกตักเตือนบ่อยครั้ง จะใช้วิธีการตัดคะแนน
มีการรายงานการแต่งกายของนักเรียนเป็นประจําทุกเดือน
นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ หรือเก็บสิ่งของมีค่าได้ จะได้คะแนนความประพฤติ
โดยครูที่รับผิดชอบเป็นผู้เสนอตามแบบฟอร์มที่กําหนด
๓.กิจกรรมรายงานผลการให้คะแนนวินัยความประพฤติ ๑๕ คะแนน
ระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฉบับปัจจุบันกําหนดสัดส่วน
คะแนนในแต่ละรายวิชาเป็น ๗๕ :๑๐:๑๕ ดังนี้ ๗๕ คะแนน มาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนแต่ละ
รายวิชา ๑๐ คะแนน มาจากการเข้าเรียนของนักเรียนในแต่ละรายวิชา ๑๕ คะแนน มาจากคะแนนวินัย
ความประพฤติ ซึ่งฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นผู้ดําเนินการรวบรวมและจัดทําขึ้น
ดังนั้นคะแนน ๑๕ คะแนนนี้ถือเป็นคะแนนวินัยและความประพฤติ ซึ่งผูกพันทุกรายวิชา
คะแนน ๑๕ คะแนน
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ประกอบด้วย
๑. นโยบายที่จัดเจน นําไปปฏิบัติได้
๒..ครูที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีส่วนอย่างสําคัญใน
การทําให้กิจกรรมนี้สําเร็จได้ ตั้งแต่การเช็คชื่อนักเรียน การคัดกรองนักเรียน การป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียน
ร่วมกับผู้ปกครองและโรงเรียน

๕๔

๓.. หัวหน้าระดับชั้น มีบทบาทสําคัญในการประสานงานกับครูที่ปรึกษา ดําเนินการส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ
๔. ครูผู้สอน มีบทบาทสําคัญในการกํากับนักเรียนเข้าห้องเรียน การเช็คนักเรียนร่วมกิจกรรมให้ตรง
กับความเป็นจริง
๕. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ที่ต้องทําสถิติข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง ทั้งสถิติของนักเรียน
และสถิติของครู ให้ข้อมูลย้อนกลับที่ต่อเนื่องสม่ําเสมอ
๖. ผู้ปกครองของนักเรียน มีบทบาทสําคัญในการดูแลนักเรียน ประสานกับครูที่ปรึกษา โรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนมาเรียนอย่างสม่ําเสมอ และร่วมแก้ไขปัญหานักเรียน
๗. นักเรียน เป็นหัวใจของการพัฒนาที่ต้องเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ มีเป้าหมาย มีความพยายาม
ไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้
เอกสารประกอบ
๑. แบบสํารวจการมาเรียนประจําวัน
๒. บัตรอนุญาตเข้าห้องเรียนกรณีมาสาย
๓. แบบสรุปการมาสาย ขาด หนีเรียน
๔. จดหมายแจ้งผู้ปกครองมาประชุม
๕. ใบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
๖. แบบบันทึกการตรวจเครื่องแต่งกายของนักเรียน
๗. บัตรอนุญาตเข้าห้องสอบปลายภาค
๘. แบบบันทึกการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของครูที่ปรึกษา
๙. แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษา
๑๐.แบบบันทึกการส่งกิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษา
๑๑.ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ว่าด้วยประเภทความผิด การลงโทษ และแนวทางแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน พ.ศ.๒๕๔๖ (ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๔๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙

