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ประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

เรื่อง ใหใชระเบียบการวัดผล และประเมินผลโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 

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

  ระเบียบการวัดผล และประเมินผลโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เปนระเบียบวัดผล และประเมินผล

ที่มีความสอดคลองกับหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศกัราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และไดดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 ลง

วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่องใหใชมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยระเบียบนี้กำหนดใหใชควบคู

กับหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551  

  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดมีมติเห็นชอบใหใชระเบียบการวัดผล และประเมินผลโรงเรียนวัด

บอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง 2560) เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2564 จึงประกาศใหใชระเบียบการวัดผล และประเมินผล

โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศกัราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564  

 

 

 
(นายสำเนาว อภิพงษ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดบอพระอินทร 

(นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร) 
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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ระเบียบโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

วาดวยการวัดผล และประเมินผลโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

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

  ตามที่โรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดประกาศใชหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 

1239/2560 ลงวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่องเรื่องใหใชมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึง

เปนการสมควรที่กำหนดระเบียบโรงเรยีนวัดบอพระอินทร วาดวยการวัดผล และประเมินผลโรงเรียนวัดบอพระ

อินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

2560) เพ่ือใหสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ คำสั่งดังกลาว  

  ฉะนั ้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงาน

วิชาการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นขอบของคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงวางระเบียบ ไว

ดังตอไปนี้  

  ขอ 1 ระเบียบนี ้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนวัดบอพระอินทร วาดวยการวัดผล และประเมินผล

โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศกัราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2564 เปนตนไป  

  ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบ ขอบังคับ ที่ขัดแยงกับระเบียบนี ้ใหใชระเบียบนี้แทน  

  ขอ 4 ใหใชระเบียบนี้ควบคูกับหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศกัราช 2564 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  

  ขอ 5 ใหผูบริหารสถานศกึษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
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หมวด 1 

หลักการในการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู 

 

  ขอ 5 หลักการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู  

    การวัดผล และประเมินผลการเรียนรูของโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เปนกระบวนการเก็บ

รวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู และพัฒนาการดานตาง ๆ ของผู เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัดของหลักสูตร นำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู และใชเปนขอมูลสำหรับการตัดสินผลการเรียน 

สถานศึกษาจึงมีกระบวนการจัดการที่เปนระบบ เพ่ือใหการดำเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู เปนไป

อยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ผลการประเมินตรงตามสภาพการเรียนรู ความสามารถที่แทจริงของผูเรียน 

ถูกตองตาม หลักการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายใน และการ

ประเมินภายนอก ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได สถานศึกษาจึงกำหนดหลักการวัดผล และประเมินผล

การเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจเก่ียวกับการวัดผล และประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา ดังนี้  

    5.1 การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน เปดโอกาสใหทุกฝายที่เก่ียวของมีสวนรวม  

    5.2 การวัดผล และประเมินผลการเรียนรูตองสอดคลอง และครอบคลุมมาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด ตามกลุมสาระการเรียนรูที่กำหนดในหลักสูตร และจัดใหมีการประเมินการอาน คิดวิเคราะห 

และเขียน คณุลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

    5.3 การประเมินผูเรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกต 

พฤติกรรมการเรียนรู การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความ 

เหมาะสมของแตละระดับ  

    5.4 การวัดผล และประเมินผลการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตองดำเนินการดวยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถวัด และประเมินผลผูเรียนไดอยางรอบดาน ทั้ง

ดานความรู ความคิด กระบวนการ พฤติกรรม และเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัดผล ธรรมชาติวิชา และ

ระดับชั้นของผูเรียนโดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได  

    5.5 การประเมินผลการเรียนรู มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาผูเรียน พัฒนาการจัดการ 

เรียนรู และตัดสินผลการเรียน  

    5.6 เปดโอกาสใหผูเรียน และผูมีสวนเก่ียวของตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู  

    5.7 มีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศกึษา และรูปแบบการศกึษาตาง ๆ  

    5.8  จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเปนหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู รายงาน 

ผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผูเรียน 
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หมวด 2 

องคประกอบของการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู 

 

  ขอ 6 การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู  

    หลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดจุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และมาตรฐาน การเรียนรูเปน

เปาหมาย และกรอบทิศทางในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนด ีมีปญญา มคีุณภาพชีวิตท่ีดี และมีขีดความสามารถ

ในการแขงขันในเวทีระดับโลก กำหนดใหผูเรียนไดเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่กำหนดในกลุมสาระ

การ เรียนรู 8 กลุมสาระ มีความสามารถดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

และเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู มีองคประกอบดังนี ้ 

    6.1 การวัดผล และประเมินผลการเรียนรูตามรายกลุมสาระการเรียนรู ผูสอนทำการวัดผล 

และประเมินผลการเรียนรูผูเรียนเปนรายวิชาตามตัวชี้วัดที่กำหนดในหนวยการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย 

ใหไดผลการประเมินตามความสามารถที่แทจริงของผูเรียน โดยทำการวัดผล และประเมินผลการเรียนรูไปพรอม

กับการจัดการเรียนการสอน ไดแก การสังเกตพัฒนาการ และความประพฤติของผูเรียน การสังเกตพฤติกรรม

การเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบ ซึ่งผูสอนตองนำนวัตกรรมการวัดผล และประเมินผลการเรียนรูที่

หลากหลาย เชน การประเมินสภาพจริง การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน และการประเมิน

จากแฟมสะสมผลงาน ไปใชในการประเมินผลการเรียนรูควบคูไปกับการใชแบบทดสอบแบบตาง ๆ และให

ความสำคัญกับการประเมินระหวางปมากกวาการประเมินปลายป  

    6.2 การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนการประเมินศักยภาพของผูเรียนใน

การอาน การฟง การด ูและการรับรู จากหนังสือ เอกสาร และสื่อตาง ๆ ไดอยางถูกตอง แลวนำมาคิด วิเคราะห

เนื้อหาสาระที่นำไปสูการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะหสรางสรรคในเรื่องตาง ๆ และถายทอด ความคิดนั้น

ดวยการเขียนซึ่งสะทอนถึงสติปญญา ความรู ความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห แกปญหา และ

สรางสรรคจินตนาการอยางเหมาะสม และมีคุณคาแกตนเอง สังคม และประเทศชาติ พรอม ดวยประสบการณ 

และทักษะในการเขียนที่มีสำนวนภาษาถูกตอง มีเหตุผล และลำดับขั้นตอนในการนำเสนอ สามารถสรางความ

เขาใจแกผูอานไดอยางชัดเจนตามระดับความสามารถในแตละระดับชั้น การประเมินการ อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน สรุปผลเปนรายป เพ่ือวินิจฉัย และใชเปนขอมูลเพ่ือประเมินการเลื่อนชั้นเรียน และการจบการศกึษา  

    6.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เปนการประเมินรายคุณลักษณะ แลวรวบรวมผลการประเมินจากผูประเมินทุกฝายนำมา 

พิจารณาสรุปผลเปนรายป เพ่ือใชเปนขอมูลประเมินการเลื่อนชั้นเรียน และการจบการศกึษา  

    6.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตามจุดประสงค 

และเวลาในการเขารวมกิจกรรมตามเกณฑที่กำหนดไวในแตละกิจกรรม และใชเปนขอมูลประเมินการเลื่อนชั้น

เรียน และการจบการศกึษา 
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หมวด 3 

วิธีการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู 

 

  ขอ 7 การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู  

    7.1 การจัดการเรียนรู  

     7.1.1 กลุมสาระการเรียนรู ครผููสอนแจงใหนักเรียนทราบดังนี ้ 

      1) มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดชั้นป 

      2) คุณลักษณะอันพึงประสงค 

      3) การอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

      4) วิธกีารวัดผล และประเมินผล ขอ 1), 2) และ 3) 

      5) เกณฑการผานขอ 1), 2) และ 3) และการผานกลุมสาระการเรียนรู 

     7.1.2 การจัดการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนครูผูสอนแจงใหนักเรียนทราบดังนี ้ 

      1) จุดประสงคการเรียนรู 

      2) คุณลักษณะอันพึงประสงค 

      3) วิธกีารวัดผล และประเมินผลขอ 1) และ2) 

      4) เกณฑการผาน ขอ 1) และ2) และการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

    7.2 กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนตองประเมินผลกอนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู

พ้ืนฐาน และทักษะเบ้ืองตนของนักเรียน 

    7.3 ระหวางเรียน ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนเปนระยะ ๆ ดังนี ้ 

     7.3.1 ประเมินผลตามตัวชี้วัดชั้นปของรายวิชาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และ

เพ่ือการผานตัวชี้วัดชั้นป 

     7.3.2 ประเมินผลตามมาตรฐานการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เพื ่อพัฒนาการ

เรียนรู และการผานการประเมินการอาน คดิวิเคราะห และเขียน 

     7.3.3 ประเมินผลตามตัวบงชี้แตละคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อประเมิน วินิจฉัย 

และปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอันพึงประสงค และการผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  

     7.3.4 ประเมินผลตามจุดประสงคการเร ียนรู ของกิจกรรมพัฒนาผู  เร ียน เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และเพ่ือผานจุดประสงคการเรียนรูของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

    7.4 ปลายป เมื ่อจบกระบวนการเรียนรูมีการประเมินผลการเรียนรู ปลายป โดยเลือก 

ประเมินเฉพาะตัวชี้วัดชั้นปทีส่ำคัญ ใหครอบคลุมทั้งความรู ทักษะกระบวนการ การอานคดิวิเคราะห และเขียน 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือตรวจสอบคุณภาพตามที่กำหนดไวในหลักสูตร 

  ขอ 8 การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนรูตามขอ 7.2 กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ขอ 7.3 

ระหวางเรียน และขอ 7.4 ปลายปถานักเรียนมีความรูความสามารถต่ำกวาเกณฑที่กำหนดไว ใหผูสอนสอน

ซอมเสริมใหสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของนักเรียน  
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  ขอ 9 ใหใชผลการประเมินตามขอ 7 ในการตัดสินผลดังนี้  

    9.1 ตามขอ 7.3.1 ตัดสินผลการผานตัวชี้วัดชั้นปของรายวิชาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ 

ผูเรียนเพ่ือผานตัวชี้วัดชั้นป ใชตัดสินผลการผานตัวชี้วัดชั้นป 

    9.2 ตามขอ 7.3.1 การประเมินผลตัวชี้วัดชั้นปของรายวิชาเพื่อพัฒนาการเรียนรู ของ 

ผูเรียน และเพื่อผานตัวชี้วัดชั้นป กับ 7.4 การประเมินผลปลายป เมื่อจบกระบวนการเรียนรู ใชตัดสินผลการ

ผานกลุมสาระการเรียนรู  

    9.3 ตามขอ 7.3.2 การประเมินผลตามมาตรฐานการอาน คิดวิเคราะห และเขียน กับการ

ประเมินผลปลายป ใชตัดสินผลการผานการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  

    9.4 ตามขอ 7.3.3 ตัดสินผลการผานคุณลักษณะอันพึงประสงค  

    9.5 ตามขอ 7.3.4 ตัดสินผลการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 

หมวด 4 

เกณฑการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู 

 

ระดับประถมศึกษา  

  ขอ 10 การตัดสินผลการเรียน  

    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกำหนดโครงสราง เวลาเรียน 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด การอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ที่สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาจึงกำหนดเกณฑ

การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ดังนี ้ 

    10.1 ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด  

    10.2 ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดชั้นป และผานรอยละ 100 ของตัวชี้วัดชั้นป

รายวิชา  

    10.3 ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา  

    10.4 ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่กำหนดในการอาน 

คิดวิเคราะห และเขียน คุณลกัษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

  ขอ 11 การกำหนดคะแนนระหวางเรียน และปลายป เพ่ือใชตัดสินผลการเรียน กำหนดดังนี ้ 

    11.1 รายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหนำคะแนนระหวางปรวมกับปลายป แลวนำมา

ตัดสินผลการเรียน ดังนี้  

     11.1.1 กลุ มสาระการเรียนรู ภาษาไทย, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร , สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาตางประเทศ กำหนดดังนี้  

      คะแนนระหวางป/ภาค   70 คะแนน  

      คะแนนปลายป/ภาค   30 คะแนน  

        รวม   100 คะแนน   
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     11.1.2 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศกึษา ศิลปะ และการงานอาชีพ กำหนด

ดังนี้  

      คะแนนระหวางป/ภาค   80 คะแนน  

      คะแนนปลายป/ภาค   20 คะแนน  

        รวม   100 คะแนน 

    11.2 การประเมินการอาน คดิวิเคราะห และเขียน เพ่ือการเลื่อนระดับชั้น และจบ การศึกษา 

กำหนดเกณฑการตัดสินเปน 4 ระดับ และความหมายของแตละระดับ ดังนี ้ 

     ดีเย่ียม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คดิวิเคราะห และเขียนที่

ม ีคุณภาพที่ดีเลิศอยูเสมอ  

     ดี หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนที่มี 

คุณภาพเปนท่ียอมรับได  

     ผาน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนที่มี 

คุณภาพเปนท่ียอมรับได แตยังมีขอบกพรองบางประการ  

     ไมผาน หมายถึง ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ  

    11.3 การสรุปผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครวมทุกคุณลักษณะ เพื ่อการเลื ่อน

ระดับชั้น และจบการศึกษา กำหนดเกณฑการตัดสินเปน 4 ระดับ และความหมายของแตละระดับ ดังนี ้ 

     ดีเย ี ่ยม หมายถึง ผ ู  เร ียนปฏิบัต ิตามคุณลักษณะจนเปนน ิส ัย และนำไปใช ใน

ชีวิตประจำวันเพ่ือประโยชนสุขของตนเอง และสังคมโดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้ง 8 คุณลักษณะ คือได

ระดับดเียี่ยม จำนวน 5-๘ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับด ี 

     ดี หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของ

สังคมโดยพิจารณาจาก  

      (1) ไดผลการประเมินระดับดีเยี ่ยมจำนวน 1-4 คุณลักษณะ และไมมี 

คุณลักษณะใดไดผลการการประเมินต่ำกวาระดับด ีหรือ  

      (2) ได ผลการประเมินระด ับดี เย ี ่ยมจำนวน 4 ค ุณล ักษณะ และไม มี  

คุณลักษณะใดที่ไดผลการการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ  

      (3) ไดผลการประเมินระดับดีจำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะ

ใดที่ไดผลการการประเมินต่ำกวาระดับผาน 

     ผาน หมายถึง ผูเรียนรับรู และปฏิบัติตามกฎเกณฑ และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากำหนด

โดยพิจารณาจาก  

      (1) ได ผลการประเม ินระด ับผ านจำนวน 5-8 ค ุณล ักษณะ และไม มี  

คุณลักษณะใดที่ไดผลการการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ  

      (2) ไดผลการประเมินระดับดจีำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดที่

ไดผลการการประเมินต่ำกวาระดับผาน  
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     ไมผาน หมายถึง ผูเร ียนรับรู และปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑ และเงื ่อนไขที่

สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจากมีผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต 1 คุณลักษณะขึ้นไป 

    11.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรมอยาง

นอย รอยละ 80 การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของนักเรียน ตองผานรอยละ 70 และใหผลการประเมินเปน

ผาน และไมผาน โดยใหใชตัวอักษรแสดงผลการประเมินดังนี ้ 

     “ผ” หมายถึง นักเรียนมีเวลาการรวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานผาน

เกณฑ  

     “มผ” หมายถึง นักเรียนมีเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน

ไมผานเกณฑ  

     ในกรณี ที ่นักเรียนไดผลการเรียน “มผ” ใหครูผู สอนจัดซอมเสริมใหนักเรียนทำ

กิจกรรมในสวนที่นักเรียนไมไดเขารวม หรือไมไดทำจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก ไมผานเปนผาน 

ทั้งนี้ตอง ดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศกึษานั้น  

  ขอ 12 การประเมินผลการเรียนรู และใหระดับผลการเรียน  

    สถานศึกษากำหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียน ซึ่งสามารถอธิบายผลการเรียนวาผูเรียนตอง

มีความรู ทักษะ และคุณลักษณะโดยรวม ดังนี ้ 

    12.1 กลุมสาระการเรียนรู กำหนดผลการเรียนเปน 8 ระดับ คือ 

 
ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนน 

4 ผลการเรียนดีเยี่ยม  80 - 100 
3.5 ผลการเรียนดีมาก  75 - 79 
3 ผลการเรียนด ี 70 - 74 

2.5 ผลการเรียนคอนขางด ี 65 - 69 
2 ผลการเรียนปานกลาง  60 - 64 

1.5 ผลการเรียนพอใช  55 - 59 
1 ผลการเรียนผานเกณฑข้ันต่ำ  50 - 54 
0 ผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ  0 - 49 

 

    12.2 การประเมินผลการอาน คิดวิเคราะห และเขียน กำหนดผลจากการประเมิน ดังนี้  

     ชวงคะแนน 16-20 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม  

     ชวงคะแนน 13-15 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับดี  

     ชวงคะแนน 10-12 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับผาน  

     ชวงคะแนน 0-9 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ ไมผาน  

    และแยกใหคะแนนเปนขอ ๆ ดังนี้  

     1. การอาน 7 คะแนน  

     2. การคิด 6 คะแนน  

     3. การเขียน 7 คะแนน  
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    รวมคะแนนการประเมินผลการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปน 20 คะแนน  

    12.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลการประเมินเปน 4 ระดับ คือ โดยพิจารณา

ผลการประเมินดังนี ้ 

     ชวงคะแนน 21-24 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม  

     ชวงคะแนน 13-20 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับดี  

     ชวงคะแนน 8-12 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับผาน  

     ชวงคะแนน 0-7 หมายถึง ผลการประเมินอยูในระดับ ไมผาน  

    เกณฑการใหคะแนน 

     พฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ำเสมอ  ให 3 คะแนน 

     พฤติกรรมที่ปฏิบัติบอยครั้ง  ให 2 คะแนน 

     พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 

     พฤติกรรมที่ปฏิบัตินอยครั้ง  ให 0 คะแนน 

    12.4 การประเมินการเขารวมกิจกรรมของผูเรียน กำหนดการประเมินเปน 2 ระดับ ดังนี้คอื  

     ผาน หมายถึง ผานเกณฑ  

     ไมผาน หมายถึง ไมผานเกณฑ  

  ขอ 13 การเลื่อนชั้น  

    สถานศึกษากำหนดกฎเกณฑการเลื่อนชั้น โดยพิจารณาใหสอดคลองกับเกณฑการตัดสินผล 

การเรียน ตลอดจนกำหนดเกณฑเก่ียวกับการผานตัวชี้วัดที่ชัดเจน และประกาศใหทราบทั่วกัน ดังนี ้ 

    13.1 ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดปการศกึษาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน ทั้งหมด  

    13.2 ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และตองผานทุกตัวชี้วัดของแตละรายวิชา 

    13.3 ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียน และผานทุกรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู 

โดยมีเกณฑการผาน ดังนี ้ 

     13.3.1 เวลาเรียนในแตละรายวิชาของกลุ มสาระการเรียนรูไมนอยกวารอยละ 80 

ของเวลาเรียนทั้งหมด  

     13.3.2 ตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตัวชี้วัดชั้นปไมนอยกวารอยละ 100 

ของตัวชี้วัดในรายวิชา  

     13.3.3 ระดับผลการเรียนตั้งแตระดับ 1 ขึ้นไป  

    13.4 การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ผูเรียนตองไดระดับผลการเรียน ตั้งแต

ระดับผานเกณฑการประเมินข้ึนไป  

    13.5 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ผูเรียนตองไดผลการประเมินระดับผานเกณฑ

การประเมินขึ้นไป  

    13.6 การประเมิน การเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูเรียนตองไดผลการประเมินระดับ 

ผาน โดยมีเกณฑการผาน ดังนี ้ 
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     13.6.1 ผูเรียนตองมีเวลาเขารวมกิจกรรมแตละปไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลา 

เรียน  

     13.6.2 ผูเรียนผานจุดประสงคการเรียนรูไมนอยกวารอยละ 100 ของจุดประสงค 

การเรียนรูในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

     13.6.3 ผูเรียนเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะประโยชนตามเวลาที่กำหนด

ไวในโครงสรางของหลักสูตร ดังนี ้ 

      1) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จำนวน 10 ชั่วโมง  

      2) ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จำนวน 10 ชั่วโมง  

      3) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จำนวน 10 ชั่วโมง  

      4) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จำนวน 10 ชั่วโมง  

      5) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน 10 ชั่วโมง  

      6) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จำนวน 10 ชั่วโมง  

    การพิจารณาเลื่อนชั้น ถาผูเรียนมีขอบกพรองเพียงบางตัวชี้วัด ซึ่งพิจารณาเห็นวาสามารถ

พัฒนา และสอนซอมเสริมได ก็ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะผอนผันใหเลื่อนชั้นได ในกรณีที่ผูเรียน

มีสติปญญา และความสามารถดีเลิศ สามารถเรียนรูไดเร็วเปนพิเศษ สถานศึกษาจะใหโอกาสผูเรียนเลื่อนชั้น

ระหวางปการศึกษา โดยสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

วิชาการ และผูแทนของเขตพื้นที่การศึกษาอยางนอย 1 คน เมื่อผูเรียนมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขทั้ง 3 

ประการ ตอไปนี ้ 

    1) มีผลการเรียนปการศึกษาที่ผานมา และมีผลการเรียนระหวางปอยูในเกณฑดีเยี่ยม  

    2) มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในชั้นที่สงูขึ้น  

    3) ผานการประเมินผลความรูความสามารถตามตัวชี้วัดรายปทั้งหมดในภาคเรียนที่ 2 ป 

ปจจุบัน และภาคเรียนที ่1 ของปการศึกษาถัดไป  

    การอนุมัติใหเลื่อนไปเรียนชั้นสูงได 1 ระดับชั้นนี้ ตองไดรับการยินยอมจากนักเรียน และ

ผูปกครอง และดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในวันที ่1 กันยายนของปการศกึษานั้น  

    สำหรับในกรณีที่พบวามีผูเรียนกลุมพิเศษประเภทตาง ๆ ที่มีปญหาในการเรียนรูสถานศึกษา

จะดำเนินงานรวมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหาแนวทางการแกไข และพัฒนา  

  ขอ 14 การเรียนซ้ำชั้น  

    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดวา หากผูเรียนไมผาน 

รายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั ้นที ่สูงขึ ้น สถานศึกษาอาจตั้ง 

คณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ำชั้นได ทั้งนี้ใหคำนึงถึงวุฒิภาวะ และความรูความสามารถของนักเรียนเปน 

สำคัญ ผูเรียนที่ไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการอนุมัติเลื่อนชั้นเรียน จะตองจัดใหเรียนซ้ำชั้น ในกรณีที่ผูเรียนขาด

คุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง คณะกรรมการอาจใชดุลพินิจใหเลื่อนชั้นได หากพิจารณาเห็นวา  

    1) ผูเรียนมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 อันเนื่องจากสาเหตุจำเปน หรือเหตุสุดวิสัย แตมี 

คุณสมบัติตามขออื่น ๆ ครบถวน  
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    2) ผูเรียนผานมาตรฐาน และตัวชี้วัดไมถึงเกณฑตามที่กำหนดในแตละรายวิชา และเห็นวา 

สามารถสอนซอมเสริมไดในปการศึกษาถัดไป และมีคุณสมบัติขออื่น ๆ ครบถวน 

    3) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 มีผลการประเมินกลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย และ

คณิตศาสตร อยูในเกณฑพอใช และผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 มีผลการประเมินกลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอยูในเกณฑผาน  
 

  ขอ 15 การสอนซอมเสริม  

    การสอนซอมเสริม เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู และเปนการใหโอกาสแก

ผูเรียนไดมีเวลาเรียนรูสิ่งตาง ๆ เพิ่มขึ้น จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่กำหนดไว การ 

สอนซอมเสริมเปนการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูปกติ เพื่อแกไข 

ขอบกพรองที่พบในผูเรียน โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย และคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

ของผูเรียน การสอนซอมเสริมสามารถดำเนินการไดในกรณีดังตอไปนี ้ 

    15.1 ผูเรียนมีความรู/ทักษะพ้ืนฐานไมเพียงพอที่จะศึกษาในแตละรายวิชานั้น จะจัดการสอน

ซอมเสริม ปรับความรู/ทักษะพื้นฐาน  

    15.2 การประเมินระหวางเรียน ผูเรียนไมสามารถแสดงความรู ทักษะกระบวนการหรือ เจต

คต/ิคุณลักษณะที่กำหนดไวตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  

    15.3 ผลการเรียนไมถึงเกณฑ และ/หรือต่ำกวาเกณฑการประเมิน ตองจัดการสอนซอมเสริม

กอนจะใหผูเรียนสอบแกตัว  

  ขอ 16 เกณฑการจบระดับประถมศึกษา  

    16.1 ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน 5,040 ชั ่วโมง รายวิชาเพิ ่มเติม จำนวน 80 

ชั่วโมง และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 120 ชั่วโมง และมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผานทุกรายวิชา  

    16.2 ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คดิวิเคราะห และเขียน ระดับ “ผาน” ขึ้นไป  

    16.3 ผูเรียนตองมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ “ผาน” ข้ึนไป  

    16.4 ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดรับการตัดสินผลการเรียน ”ผาน” ทุก

กิจกรรม  
 

หมวด 5 

การเทียบโอนผลการเรียน 
 

  ขอ 18 การเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที ่เรียนรูกรณียายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบ

การศึกษา การยายหลักสูตร การละทิ้งการศึกษา และขอกลับเขารับการศึกษาตอ การศึกษาจากตางประเทศ 

และขอเขาศึกษาตอในประเทศ เทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรียนรูอื่น ๆ เชน สถาน

ประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว การเทียบ โอนผลการ

เรียนดำเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกของโรงเรียน นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษา

ตอเนื่อง ในสถานศึกษานี้อยางนอย 1 ภาคเรียน โดยสถานศกึษากำหนดรายวิชา จำนวนหนวยกิตที่จะรับเทียบ

โอนตามความเหมาะสม การพิจารณาการเทียบโอน ดำเนินการดังนี้   
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    18.1 พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา  

    18.2 พิจารณาจากความรู ประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ 

เปนตน  

    18.3 พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง  

    18.4 ในกรณีมีเหตุผลจำเปนระหวางเรียน นักเรียนสามารถแจงความจำนง ขอไปศึกษาบาง

รายวิชาในสถานศึกษา/สถานประกอบการอื่น แลวนำมาเทียบโอนได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร และวิชาการของสถานศกึษา  

    18.5 การเทียบโอนผลการเรียนใหดำเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอน จำนวน 

3–5 คน  

    18.6 การเทียบโอนดำเนินการดังนี ้ 

     18.6.1 กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น นำรายวิชาที่มีตัวชี้วัด/

มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง/จุดประสงค/เนื้อหาที่สอดคลองกันไมนอยกวารอยละ 60 มา

เทียบโอนผลการเรียน และพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา  

     18.6.2 กรณีการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ พิจารณาจากเอกสาร 

หลักฐาน (ถามี) โดยใหมีการประเมินดวยเครื่องมือที่หลากหลาย และใหระดับผลใหสอดคลองกับหลักสูตร 

สถานศึกษา  

     18.6.3 กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเขาโครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศ ดำเนินการ

ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการเรื่องหลักการ และแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เขารวม

โครงการแลกเปลี่ยน  

 

     ทั้งนี้วิธีการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และ

แนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 
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แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนรูเขาสูการศึกษาในระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

แนวทาง 
การ

พิจารณา 

การเทียบโอนจาก
การศกึษา ในระบบเขาสู

การศกึษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษา
นอกระบบเขาสูการศึกษาใน

ระบบ 

การเทียบโอนจากการ
จัดการศึกษาโดย
ครอบครัวเขาสู

การศกึษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการจัด
การศกึษาโดยศูนยการเรียน

การศกึษาตามหลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรเฉพาะ ประสบการณ
การทำงานการ ฝกอาชีพเขาสู

การศกึษาในระบบ 

การเทียบโอนจาก
การศกึษาตามหลักสูตร

ตางประเทศเขาสู
การศกึษาในระบบ 

วิธีปฏิบัติใน
การจัดเขา
ช้ัน เรียน 

๑. เทียบโอนรายวิชา/
สาระกิจกรรมที่ ผานการ
ตัดสนิผลการเรยีนจาก 
สถานศึกษาเดิมไดทั้งหมด 
และจัดเขา ชั้นเรียน
ตอเนื่องจากที่เขาเรียนอยู
เดิม เชน จบ ป.๑ จัดเขา
เรยีน ป.๒ สถานศึกษา
อาจประเมินบางรายวิชา
ที่ จำเปนเพื่อการ
ตรวจสอบความรูพ้ืนฐาน 
๒. รายวิชา/สาระ/
กิจกรรมที่ยังไมไดตัดสิน
ผลการเรยีน ใหประเมิน
ตามเกณฑที่สถานศึกษา

เทียบโอน หมวดวิชา/สาระ/
กิจกรรม ที่ผานการ ตัดสนิผล
การเรียนจาก สถานศึกษา
เดิม  
๑. เรยีนผานอยางนอย ๓ 
หมวดวิชา จัดใหเรียนปที่ ๒ 
ของชวงชั้น และลงทะเบียน
เรยีนตอไปตามปกติ  
๒. เรยีนผานอยางนอย ๖ 
หมวดวิชา จัดใหเรียนปที่ ๓ 
ของชวงชั้น และลงทะเบียน
เรยีนตอใน รายวิชาที่
จำเปนตอง เรียนใหครบตาม
เกณฑการจบชวงชั้น ตาม

๑. ใหนำผลการวัดผล 
และประเมินของเขต
พื้นที่การศึกษามา
ประกอบการ พิจารณา  
๒. ใหสถานศึกษา 
ประเมินความรู ทักษะ 
ประสบการณ เพ่ือการ
จัดเขาชั้นเรียน 

พิจารณาความรู ทักษะ 
ประสบการณที่ขอเทียบโอน วา
ตรงกับรายวิชา/สาระ/กิจกรรม
ใด จึงทำการประเมิน หาก 
ปรากฏวาชื่อไมตรงกับที่ปรากฏ
ในโครงสรางหลักสูตร ใหกำหนด 
และบรรจุชื่อนั้นไว ในหลักสูตร 

๑. สำเรจ็การศึกษาภาค 
เรยีนใด ชั้นปใด ให
พิจารณาเทียบโอน ภาค
เรยีนตอภาคเรยีน ปตอป 
โดยนำพื้นความรูสามัญ
เดิมมาประกอบการ
พิจารณา หรืออาจ
ประเมินเพ่ิมเติมเพ่ือ
ตรวจสอบความรูพ้ืนฐาน 
2. รายวิชา/สาระ/
กิจกรรม ที่ยังไมไดเทียบ
โอนเนื่องจากยังไมได
ตัดสนิผลการเรยีน ให
ประเมินตามเกณฑที่
สถานศึกษากำหนด 
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แนวทาง 
การ

พิจารณา 

การเทียบโอนจาก
การศกึษา ในระบบเขาสู

การศกึษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษา
นอกระบบเขาสูการศึกษาใน

ระบบ 

การเทียบโอนจากการ
จัดการศึกษาโดย
ครอบครัวเขาสู

การศกึษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการจัด
การศกึษาโดยศูนยการเรียน

การศกึษาตามหลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรเฉพาะ ประสบการณ
การทำงานการ ฝกอาชีพเขาสู

การศกึษาในระบบ 

การเทียบโอนจาก
การศกึษาตามหลักสูตร

ตางประเทศเขาสู
การศกึษาในระบบ 

กำหนด หากไมผานตาม 
เกณฑ ใหลงทะเบียน
เรยีนเพ่ิมเติม 

หลักสูตรของสถานศึกษาใหม
ที่รับเขาเรียน 

จำนวน
หนวยกิต/
หนวยการ

เรียน/ 
หนวย
น้ำหนัก 

 พิจารณาแลวเห็นวา
เทียบโอนผลการเรยีนได
จำนวนหนวยใหเปนไป
ตามโครงสรางหลักสูตร
ของสถานศึกษาเดิม 

 พิจารณาแลวเห็นวาเทียบ
โอนผลการเรียนไดจำนวน
หนวยใหเปนไปตามโครงสราง
หลักสูตรของสถานศึกษาใหม 

 จำนวยหนวยให
เปนไปตามเกณฑที่
สถานศึกษาใหมกำหนด 

 ใหจำนวนหนวยของ
รายวิชา/สาระ ตามเกณฑของ
สถานศึกษาใหม สำหรับกิจกรรม 
ไมใหจำนวนหนวย 

 จำนวนหนวยใหเปนไป
ตามโครงสราง หลักสูตร
ของสถานศึกษาที่รบัเขา
เรยีน 

ผลการ
เรียน/ผล

การประเมิน 

 ยอมรับผลการเรียน
ของสถานศึกษาเดิม 

 ไมตองใหผลการเรียนใน
รายวิชา/สาระ/กิจกรรม ที่ได
จากการเทียบโอน 

 ยอมรับผลการ
ประเมิน ของเขตพ้ืน
ที่มาเปนสวนประกอบ
ในการ พิจารณา 

 ผลการประเมินความรู 
ทักษะ ประสบการณใหเปนไป
ตามที่สถานศึกษาใหม กำหนด 

 ผลการประเมินเพิ่ม 
เติมใหเปนไปตามที่
สถานศึกษาที่รับเขา เรียน
กำหนด 

การบันทึก
ผลการเรียน

ใน ใบ

๑. ไมตองนำรายวิชา 
และผลการเรียนเดิม
กรอกในใบแสดงผลการ
เรยีนของสถานศึกษาใหม 

 ไมตองนำหมวดวิชา และ
ผลการเรยีนเดิมกรอกในใบ
แสดงผลการเรยีนของ
สถานศึกษาใหม แตใหแนบใบ

 ไมตองนำรายวิชา 
ผลการเรยีน/ผลการวัด 
และประเมินเดิมของ
เขตพื้นที่กรอกในใบ

 นำผลการประเมินความรู 
ทักษะประสบการณ กรอกในใบ
แสดงผลการเรยีน 

๑. ใหกรอกรายชื่อ และ
จำนวนหนวยตามรายวิชา
ของ สถานศึกษาที่รบัเขา
เรยีน ในใบแสดงผลการ
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แนวทาง 
การ

พิจารณา 

การเทียบโอนจาก
การศกึษา ในระบบเขาสู

การศกึษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษา
นอกระบบเขาสูการศึกษาใน

ระบบ 

การเทียบโอนจากการ
จัดการศึกษาโดย
ครอบครัวเขาสู

การศกึษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการจัด
การศกึษาโดยศูนยการเรียน

การศกึษาตามหลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรเฉพาะ ประสบการณ
การทำงานการ ฝกอาชีพเขาสู

การศกึษาในระบบ 

การเทียบโอนจาก
การศกึษาตามหลักสูตร

ตางประเทศเขาสู
การศกึษาในระบบ 

แสดงผลการ
เรียน 

แตใหแนบใบแสดงผลการ
เรยีนเดิมไวกับใบแสดงผล
การเรียนใหม และบันทึก
จำนวนหนวยที่ไดรับการ
เทียบโอนตามโครงสราง
หลักสูตรของสถานศึกษา
เดิมไวในชองหมายเหต ุ
2. รายวิชา/สาระ/
กิจกรรมที่ยังไมไดตัดสิน
ผลการเรยีน และไดรบั
การประเมิน ใหนำผลการ
ประเมินกรอกในชอง
หมายเหตุ 

แสดงผลการเรยีนเดิมไวกับใบ
แสดงผลการเรยีนใหม และ
บันทึกจำนวนหนวยทีไ่ดรับ
การเทียบโอนตามโครงสราง
หลักสูตรของสถานศึกษาใหม
ไวในชองหมายเหต ุ

แสดงผลการเรยีนของ
สถานศึกษาใหม แตให
แนบเอกสารเดิมไวกับ
ใบแสดงผลการเรยีน
ใหม และบันทึกขอมูล 
และจำนวนหนวยที่
ไดรับการเทียบโอนไวใน
ชองหมายเหตุ 

เรยีนของสถานศึกษาที่
รับเขาเรียนโดยไมตอง
กรอกผลการเรียน และ
แนบในแสดงผลการเรยีน
จากสถานศึกษาเดิม และ
สถานศึกษาที่รับเขาเรียน
ไวดวยกัน และบันทึกผล
การเทียบโอนไวในชอง
หมายเหตุ 
2. รายวิชาที่ยังไมไดตัดสนิ
ผลการเรยีน และ
สถานศึกษาที่รับเขาเรียน
ไดประเมินผลเรียบรอย
แลว ใหนำผลการประเมิน
กรอกไวในชองหมายเหต ุ
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แนวทาง 
การ

พิจารณา 

การเทียบโอนจาก
การศกึษา ในระบบเขาสู

การศกึษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษา
นอกระบบเขาสูการศึกษาใน

ระบบ 

การเทียบโอนจากการ
จัดการศึกษาโดย
ครอบครัวเขาสู

การศกึษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการจัด
การศกึษาโดยศูนยการเรียน

การศกึษาตามหลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรเฉพาะ ประสบการณ
การทำงานการ ฝกอาชีพเขาสู

การศกึษาในระบบ 

การเทียบโอนจาก
การศกึษาตามหลักสูตร

ตางประเทศเขาสู
การศกึษาในระบบ 

การคดิผล
การเรียน

เฉลี่ย 

 การคิดผลการเรียน
เฉลี่ยใหนำผลการเรียน 
และจำนวนหนวยจาก
สถานศึกษาเดิมมาคิดรวม
กับผลการเรยีน และ
จำนวนหนวยที่ไดรับจาก
การเรียนในสถานศึกษา
ใหม และคิดผลการเรียน
เฉลี่ยรวมตลอดชวงชั้น 

 การคิดผลการเรียนเฉลี่ย
ใหคิดจากรายวิชาที่มีจำนวน
หนวย และระดับผลการเรียน
ที่ไดรับในสถานศึกษาใหม 

 การคิดผลการเรียน
เฉลี่ยใหคิดจากรายวิชา
ที่ไดจากการเรียนใน
สถานศึกษาใหม โดยนำ
ผลการประเมินของเขต
พื้นที่ที่มีระดับผลการ
เรยีนมาคิดรวม 

 การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให
คิดจากรายวิชาที่ไดจากการเรียน
ในสถานศึกษาใหม โดยไมตอง
นำผลการประเมินความรู ทักษะ 
ประสบการณมาคิดรวม 

1. ใหคิดผลการเรยีนเฉลี่ย
จากรายวิชาที่มีจำนวน
หนวย และระดับผลการ
เรยีนที่ไดจากการเรียนใน
สถานศึกษาใหม 
2. รายวิชาที่ยังไมไดตัดสนิ
ผลการเรยีนจากหลักสูตร
ตางประเทศ ที่สถานศึกษา
ที่รับเขาเรียนไดประเมิน
แลว และไดระดับผลการ
เรยีน ใหนำมาคิดผลการ
เรยีนเฉลี่ยรวมกับผลการ
เรยีนที่ไดจากการเรียนใน
สถานศึกษา ที่รับเขาเรียน
ตลอดชวงชั้น 
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หมวด 6 

การรายงานผลการเรียน 

 

  การรายงานผลการเรียน เปนการแจงผลการเรียนรู และพัฒนาการในดานตาง ๆ ซึ่งเปนความกาวหนา

ของผูเรียน ใหผูเรียน และผูที่เก่ียวของรับทราบอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุง

แกไข และสงเสริมพัฒนาการของผูเรียนใหประสบความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใชเปนขอมูลสำหรับ

ออกเอกสารหลักฐานการศึกษา การตรวจสอบ ยืนยัน การรับรองผลการเรียน และวุฒิการศกึษาของผูเรียน  

  ขอ 19 จุดมุงหมายการรายงานผลการเรียน  

    19.1 เพ่ือแจงใหผูเรียน ผูเก่ียวของทราบความกาวหนาของผูเรียน  

    19.2 เพื่อใหผูเรียน ผูเกี่ยวของใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข สงเสริม และพัฒนาการ 

เรียนของผูเรียน  

    19.3 เพื ่อใหผู เร ียน ผู เกี ่ยวของใชเปนขอมูลในการวางแผนการเรียน กำหนดแนวทาง

การศกึษา และการเลือกอาชีพ  

    19.4 เพื่อเปนขอมูลใหผูที ่มีหนาที่เกี่ยวของ ใชดำเนินการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 

ตรวจสอบ และรับรองผลการเรียน หรือวุฒิทางการศกึษาของผูเรียน  

    19.5 เพื่อเปนขอมูลสำหรับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหนวยงานตนสังกัด ใช

ประกอบในการกำหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

  ขอ 20 ขอมูลในการรายงานผลการเรียน  

    20.1 ขอมูลระดับชั้นเรียน ประกอบดวย ผลการประเมินความรู ความสามารถ พฤติกรรม

การเรียน ความประพฤติ และผลงานในการเรียนของผูเรียน เปนขอมูลสำหรับรายงานใหผูมีสวนเกี่ยวของ 

ไดแก ผูเรียน ผูสอน และผูปกครอง ไดรับทราบความกาวหนา ความสำเร็จในการเรียนของผูเรียน เพื่อนำไปใช

ในการวางแผนกำหนดเปาหมาย และวิธีการในการพัฒนาผูเรียน  

    20.2 ขอมูลระดับสถานศึกษา ประกอบดวย ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุม

สาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ผลการประเมิน คุณลักษณะอัน

พึงประสงค ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายป/รายภาค ผลการประเมิน ความกาวหนาในการเรียนรู

รายป/รายภาคโดยรวมของสถานศกึษา เพ่ือใชเปนขอมูล และสารสนเทศในการ พัฒนาการเรียนการสอน และ

คุณภาพของผูเรียน ใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด การตัดสินการเลื่อนชั้น และการซอมเสริม

ผูเรียนท่ีมีขอบกพรอง ใหผานระดับชั้น และเปนขอมูลในการออกเอกสารหลักฐานการศกึษา  

    20.3 ขอมูลการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไดแก ผลการประเมินคุณภาพของ

ผูเรียนดวยแบบประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำขึ้น ในกลุมสาระการเรียนรูสำคัญใน ระดับชั้นท่ี

นอกเหนือจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ เปนขอมูลที ่ผู เกี ่ยวของใชวางแผน และดำเนินการ พัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อใหเกิดการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของผูเรียน และ

สถานศึกษา 
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    20.4 ขอมูลผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ ไดแก ผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนดวย

แบบประเมินที่เปนมาตรฐานระดับชาติในกลุมสาระการเรียนรูที ่สำคัญ ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่ง

ดำเนินการโดยหนวยงานระดับชาติ เปนขอมูลที่ผูเก่ียวของใชวางแผน และดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา

ในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของผูเรียน สถานศึกษา และนำไป

รายงานในเอกสารหลักฐานการศึกษาของผูเรียน  

    20.5 ขอมูลพัฒนาการของผูเรียนดานอ่ืน ๆ ประกอบดวย ขอมูลเก่ียวกับพัฒนาการทางดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และพฤติกรรมตาง ๆ เปนขอมูลสวนหนึ่งของการแนะแนว และจัดระบบการดูแล

ชวยเหลือเพื่อแจงใหผูเรียน ผูสอน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของไดรับทราบขอมูล โดยผูมีหนาที่รับผิดชอบแตละ

ฝายนำไปใชปรับปรุงแกไข และพัฒนาผูเรียนใหเกิดพัฒนาการอยางถูกตอง เหมาะสม รวมทั ้งนำไปจัดทำ

เอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการของผูเรียน  

  ขอ 21 ลักษณะขอมูลสำหรับการรายงาน  

    การรายงานผลการเรียน สถานศึกษารายงานผลการเรียนดังนี้  

    21.1 ผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูรายงานเปนระดับผลการเรียน “0 – 4” (8 ระดับ)  

    21.2 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน รายงานผลการประเมินคุณภาพเปน  

ดีเยี่ยม ดี ผาน และไมผาน 

    21.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค รายงานผลการประเมินคุณภาพเปน ดีเยี่ยม 

ด ีผาน และไมผาน 

    21.4 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รายงานผลการประเมินคุณภาพเปนผาน และไมผาน 

  ขอ 22 เปาหมายการรายงาน  

    การดำเนินการจัดการศึกษา ประกอบดวยบุคลากรหลายฝายรวมมือประสานงานกัน พัฒนา

ผูเรียนทั้งทางตรง และทางออม ใหความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค โดยมี

ผูมีสวนเก่ียวของควรไดรับการรายงานผลการประเมินของผูเรียนเพ่ือใชเปนขอมูลในการดำเนินงานดังนี ้

 

กลุมเปาหมาย การใชขอมูล 

ผูเรียน - ปรับปรุง แกไข และพัฒนาการเรียน รวมทั้งพัฒนารางกาย อารมณ สังคม 

และพฤติกรรมตาง ๆ ของคน  

- วางแผนการเรียน การเลือกแนวทางการศึกษา และอาชีพในอนาคต 

- แสดงผลการเรียน ความรู ความสามารถ และวุฒิการศึกษาของตน 

ผูสอน - วางแผน และดำเนินการปรับปรุง แกไข และพัฒนาผูเรียน  

- ปรับปรุง แกไข และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ครูวัดผล - ตรวจสอบความถูกตองในการประเมินผลของผูสอน/ผูเรียน  

- พัฒนาระบบ ระเบียบ และแนวทางการประเมินผลการเรียน 
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กลุมเปาหมาย การใชขอมูล 

นายทะเบียน - จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา 

ครูแนะแนว - ใหคำแนะนำผูเรียนในดานตาง ๆ 

คณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตร และวิชาการของ 

สถานศึกษา 

- พิจารณาใหความเห็นชอบผลการเรียนของผูเรียน  

- พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

ผูบริหารสถานศึกษา - พิจารณาตัดสิน และอนุมัติผลการเรียนของผูเรียน  

- พัฒนากระบวนการจัดการเรียนของสถานศึกษา  

- วางแผนการบริหารจัดการศึกษาดานตาง ๆ 

ผูปกครอง - รับทราบผลการเรียน และพัฒนาการของผูเรียน  

- ปรับปรุง แกไข และพัฒนาการเรียนของผูเรียน รวมทั้งการดูแล สุขภาพ

อนามัย รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และพฤติกรรมตาง ๆ ของผูเรียน  

- พิจารณาวางแผน และสงเสรมการเรียน การเลือกแนวทางการศึกษา และ

อาชีพในอนาคตของผูเรียน 

ฝาย/หนวยงานที่มีหนาที ่

ตรวจสอบรับรองความรู 

และวุฒิการศึกษา/

สถานศึกษา 

- ตรวจสอบ และรับรองผลการเรียน และวุฒิการศกึษาของผูเรียน  

- เทียบระดับ/วุฒิการศึกษาของผูเรียน  

- เทียบโอนผลการเรียน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษา/หนวยงานตน 

สังกัด 

- ยกระดับ และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

- นิเทศ ติดตาม และใหความชวยเหลือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ

สถานศึกษาที่มีผลการประเมินต่ำกวาคาเฉลี่ยของสำนักงานเขต พ้ืนที่

การศกึษา 

 

  ขอ 23 วิธีการรายงาน  

    การรายงานผลการเรียนใหผูเก่ียวของรับทราบ ดำเนินการดังนี ้ 

    23.1 การรายงานผลการเรียนในเอกสารหลักฐานการศึกษา ไดแก  

     23.1.1 ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  

     23.1.2 แบบรายงานผูสำเร็จการศกึษา (ปพ.3)  

     23.1.3 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล  

     23.1.4 แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา  
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     23.1.5 ระเบียนสะสม  

     23.1.6 ใบรับรองผลการเรียน  

     23.1.7 แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดชั้นป/ผลการเรียนรู/

จุดประสงคการเรียนรู  

    23.2 การรายงานคุณภาพการศึกษาใหผูเก่ียวของทราบ รายงานหลายวิธ ีเชน  

     23.1.1 รายงานคุณภาพการศกึษาประจำป  

     23.1.2 วารสาร/จุลสารของสถานศึกษา  

     23.1.3 จดหมายสวนตัว  

     23.1.4 การใหคำปรึกษาหารือเปนรายบุคคล  

     23.1.5 การใหพบครูที่ปรึกษาหรือการประชุมผูปกครอง 

  ขอ 24 การกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ดังนี ้ 

    24.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ ผลการประเมินการอาน คิด

วิเคราะห และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะ

รายงานหลังจากประเมินผลปลายปแลวเสร็จภายใน 15 วัน  

    24.2 ผลการประเมินคณุภาพระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จะรายงานผลหลังจากไดรับทราบ ผล

ภายใน 7 วัน  

    24.3 ผลการประเมินคณุภาพระดับชาติ จะรายงานผลหลังจากไดรับทราบภายใน 7 วัน  

    24.4 ขอมูลพัฒนาการของนักเรียนประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคม และพฤติกรรมตาง ๆ จะรายงานใหทราบพรอมกับการรายงานผลในขอ 1  

 

หมวด 7 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดใหมีเอกสารหลักฐานทาง 

การศึกษา 2 ประเภท คือ เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และเอกสารหลักฐาน 

การศกึษาที่สถานศึกษากำหนด รายละเอียด ดังนี ้ 

  ขอ 25 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธกิารกำหนดเปนเอกสารควบคุม และบังคับแบบ 

เรียกวา แบบประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.) จัดทำขึ้นเพื่อตัดสิน รับรองผลการ

เรียนของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ใชเปนหลักฐาน สำหรับการ

ตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองคุณสมบัติทางการศึกษาของผูเรียนไดตลอดไป สถานศึกษาตองใชแบบพิมพ และ

ดำเนินการจัดทำตามที่กระทรวงศกึษาธิการกำหนดไวเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนี ้ 

    25.1 เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุม และบังคับแบบ มีดังนี ้ 

     1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เปนหลักฐานเพ่ือแสดงผลการเรียน และรับรอง

ผลการเรียนของผู เร ียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ผลการประเมิน
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คุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศกึษาจะตองบันทึก

ขอมูล และออกเอกสารนี้ใหผูเรียนเปนรายบุคคล เม่ือผูเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษา

ปที ่6) หรือเม่ือลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณ ี 

     ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) นำไปใชประโยชน ดังนี ้ 

     - แสดงผลการเรียนของผูเรียนตามโครงสรางหลักสูตรของสถานศกึษา  

     - รับรองผลการเรียนของผูเรียนตามขอมูลที่บันทึกในเอกสาร  

     - ตรวจสอบผลการเรียน และวุฒิการศกึษาของผูเรียน  

     - ใชเปนหลักฐานการศึกษาเพื ่อสมัครเขาศึกษาตอ สมัครงานหรือขอรับสิทธิ

ประโยชนอื่นใดที่พึงมีไดตามวุฒิการศกึษานั้น  

     2) แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา (ปพ. 3) เปนเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตร โดย

บันทึกรายชื่อ และขอมูลของผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศกึษาปที่ 6)  

     แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา (ปพ.3) นำไปใชประโยชน ดังนี ้ 

     - ใชตัดสิน และอนุมัติผลการเรียนของผูเรียน  

     - แสดงรายชื่อผูจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตละระดับการศึกษาที่

ไดรับการรับรองวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ  

     - ใชสำหรับตรวจสอบ คนหา พิสูจน ยืนยัน และรับรองวุฒิหรือผลการศึกษาของผู

จบหลักสูตรการศึกษา  

    25.2 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาดำเนินการเอง  

     เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด เปนเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อบันทึก 

พัฒนาการผลการเรียนรู และขอมูลสำคัญเกี่ยวกับผูเรียน เชน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา แบบ 

รายงานประจำตัวนักเรียน ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงคของการ 

นำเอกสารไปใช  

     1) แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล เปนเอกสารที่สถานศึกษา 

จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกขอมูลผลการเรียนรายวิชา และพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียนแตละคน ตามเกณฑการ 

ตัดสินผานระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมท้ังขอมูลดานอ่ืน ๆ ของผูเรียนที่บาน และ

สถานศึกษา โดยจัดทำเปนเอกสารรายบุคคล เพ่ือใชสำหรับสื่อสารใหผูปกครองของผูเรียนแตละคน ไดรับทราบ

ผลการเรียน และพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียนอยางตอเนื่อง  

     แบบรายงานประจำตัวนักเรียน นำไปใชประโยชน ดังนี ้ 

     - รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของผูเรียนใหผูแกครองได

รับทราบ  

     - ใชเปนเอกสารสื่อสาร ประสานงาน เพื่อความรวมมือในการพัฒนา และปรับปรุง

แกไขผูเรียน  

     - เปนเอกสารสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียน และพัฒนาการตาง ๆ 

ของผูเรียน  
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     2) แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น เพื่อให

ครูผูสอนใชบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และการอาน คิด

วิเคราะห และเขียน สำหรับการพิจารณาตัดสินผลการเรียนแตละรายวิชาเปนรายหองเรียน เอกสารบันทึกผล

การเรียนรายวิชา นำไปใชประโยชน ดังนี ้ 

     - ใชบันทึกพัฒนาการผลการเรียนรู คุณลักษณะอันพึงประสงค การอาน คิดวิเคราะห 

และเขียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนแตละรายวิชา  

     - ใชเปนหลักฐานสำหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ 

และผลการเรียนรูของผูเรียน  

     3) ระเบียนสะสม เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น เพื่อบันทึกขอมูล เกี่ยวกับ

พัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ เปนรายบุคคล โดยจะบันทึกขอมูลของผูเรียนอยางตอเนื่อง ตลอดชวง

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ป  

     ระเบียนสะสม นำไปใชประโยชน ดังนี ้ 

     - ใชเปนขอมูลในการแนะแนวทางการศกึษา และการประกอบอาชีพของผูเรียน  

     - ใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียน และการปรับตัวของ

ผูเรียน  

     - ใชติดตอสื ่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผู เร ียนระหวางสถานศึกษากับ

ผูปกครอง  

     - ใชเปนหลักฐานสำหรับตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผูเรียน  

     4) ใบรับรองผลการเรียน เปนเอกสารที ่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื ่อใชเปนเอกสาร 

สำหรับรับรองความเปนนักเรียนของผูเรียนเปนการชั่วคราวตามที่ผูเรียนรองขอ ท้ังกรณีที่ผูเรียนกำลังศึกษาอยู 

ในสถานศึกษา และเมื่อจบการศึกษาไปแลว  

     ใบรับรองผลการเรียน นำไปใชประโยชน ดังนี ้ 

     - รับรองความเปนนักเรียนของสถานศึกษาที่เรียนหรือที่เคยเรียน  

     - รับรอง และแสดงความรู วุฒิการศึกษาของผูเรียน  

     - ใชเปนหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู เรียนในการสมัครเขาศึกษาตอ สมัครเขา

ทำงาน หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ผูเรียนแสดงคุณสมบัติเก่ียวกับวุฒิ ความรู หรือสถานการณเปนผูเรียนของตน  

     - เปนหลักฐานสำหรับตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใชสิทธิ์ความเปนผูเรียน หรือการ

ไดรับการรับรองจากสถานศึกษา  

     5) แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดชั ้นป/ผลการเรียนรู/

จุดประสงคการเรียนรู เปนเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทำขึ้น เพ่ือใชเปนเอกสารหลักฐานสำหรับแสดงผลการเรียน

ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดชั้นป โดยแสดงผลการประเมินมาตรฐาน/ตัวชี้วัดชั้นป ที่ผูเรียนไดประเมินไปแลว ใน

ระดับชั้นที่ผู เรียนกำลังศึกษาอยู สถานศึกษาจะออกเอกสารหลักฐาน แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน/

ตัวชี้วัดชั้นป เมื่อผูเรียนยายที่เรียนไปยังสถานศึกษาอ่ืน ในขณะที่ยังไมไดรับการประเมินผลปลายปการศึกษานั้น 
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หมวด 8 

การยายที่เรียน 

 

  ขอ 27 นักเรียนคนใดจำเปนตองยายที่เรียน โรงเรียนจัดทำเอกสารหลักฐานการเรียนของนักเรียนไป

ใหโรงเรียนใหม ดังนี ้คือ  

    27.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  

    27.2 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล  

    27.3 ระเบียนสะสม  

    27.4 แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู/จุดประสงคการ

เรียนรู  

    ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561  

 

 

 

(นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

  คณุลักษณะอันพึงประสงคทั้ง 8 ประการ ไดแก  

  1) รักชาต ิศาสน กษัตริย  

  2) ซื่อสัตยสุจริต  

  3) มีวินัย  

  4) ใฝเรียนรู  

  5) อยูอยางพอเพียง  

  6) มุงม่ันในการทำงาน  

  7) รักความเปนไทย  

  8) มีจิตสาธารณะ  

  การนำคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง 8 ประการดังกลาว ไปพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลนั้น สถานศึกษาตองมีความเขาใจเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางชัดเจนโดย พิจารณาจาก 

นิยาม ตัวชี้วัดพฤติกรรมบงชี้ และเกณฑการใหคะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งมี รายละเอียด ดังนี ้ 

  ขอท่ี 1  รักชาต ิศาสน กษัตริย  

  นิยาม  

  รักชาติ ศาสนกษัตริย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ ธำรงไวซึ่ง ความ

เปนชาติไทย ศรทัธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ผูที่รักชาต ิศาสน กษัตริย คือ 

ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาต ิมีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเปนชาติไทย 

ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย  

  ตัวชี้วัด  1.1  เปนพลเมืองดีของชาติ  

    1.2  ธำรงไวซึ่งความเปนชาติไทย  

    1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  

    1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  

  ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบงชี ้

 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

1.1 เปนพลเมืองดีของชาติ 1.1.1 ยืนตรงเคารพธงชาต ิรองเพลงชาต ิและอธิบายความหมาย 

ของเพลงชาติไดถูกตอง  

1.1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิ และหนาที่พลเมืองดีของชาต ิ 

1.1.3 มีความสามัคค ีปรองดอง 
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ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

1.2 ธำรงไวซึ่งความเปนชาติไทย 1.2.1 เขารวม สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สรางความสามัคค ี

ปรองดอง ที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม  

1.2.2 หวงแหน ปกปอง ยกยองความเปนชาติไทย 

1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติ

ตน ตามหลักของศาสนา 

1.3.1 เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ  

1.3.2 ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ  

1.3.3 เปนแบบอยางท่ีดีของศาสนิกชน 

1.4 เคารพเทิดทูนสถาบัน  

พระมหากษัตริย 

1.4.1 เขารวม และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบัน 

พระมหากษัตริย  

1.4.2 แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย 

1.4.3 แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

 

  เกณฑการใหคะแนน ระดับประถมศกึษา  

  ตัวชี้วัดที ่1.1  เปนพลเมืองดีของชาติ 

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม(3) 

1.1.1 ยืนตรง 

เคารพธงชาติ รอง 

เพลงชาติ และ

อธิบายความหมาย 

ของเพลงชาติได

ถูกตอง  

1.1.2 ปฏิบัติตน

ตามสิทธิ หนาที่ 

พลเมืองดีของชาติ 

1.1.3 มีความ

สามัคคีปรองดอง  

 ไมยืนตรง

เคารพ ธงชาติ  

 ยืนตรงเมื่อได

ยินเพลงชาติ รอง

เพลงชาติ และ

อธิบายความหมาย

ของเพลงชาติได

ถูกตอง ปฏิบัติตน

ตามสิทธิ และ

หนาที่ของนักเรียน 

และใหความรวมมือ

รวมใจในการทำ

กิจกรรม กับสมาชิก

ในชั้นเรียน 

 ยืนตรงเมื่อได

ยินเพลงชาติ รอง

เพลงชาติ และ

อธิบายความหมาย

ของเพลงชาติได

ถูกตอง ปฏิบัติตน

ตามสิทธิ และ

หนาที่ของนักเรียน 

และใหความรวมมือ

รวมใจในการทำ

กิจกรรม กับสมาชิก

ในโรงเรียน  

 ยืนตรงเมื่อได

ยินเพลงชาติ รอง

เพลงชาติ และ

อธิบายความหมาย

ของเพลงชาติได

ถูกตอง ปฏิบัติตน

ตามสิทธิ และ

หนาที่ของพลเมือง

ดี และใหความ

รวมมือรวมใจ ใน

การทำกิจกรรมกับ

สมาชิกในโรงเรียน 

และชุมชน  
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  ตัวชี้วัดที่ 1.2  ธำรงไวซึ่งความเปนชาติไทย 

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม(3) 

1.2.1 เขารวม 

สงเสริมสนับสนุน 

กิจกรรมท่ีสราง 

ความสามัคคี

ปรองดองที่เปน

ประโยชนตอ

โรงเรียน ชุมชน 

และสังคม  

1.2.2 หวงแหน 

ปกปอง ยกยอง

ความเปนชาติไทย 

 ไมเขารวม

กิจกรรมท่ีสราง 

ความสามัคคี 

 เขารวม

กิจกรรมท่ี สราง

ความสามัคค ี

ปรองดอง และเปน 

ประโยชนตอ

โรงเรียน และชุมชน  

 เขารวม

กิจกรรม และมีสวน

รวมในการจัด

กิจกรรมท่ี สราง

ความสามัคค ี

ปรองดอง และเปน 

ประโยชนตอ

โรงเรียน และชุมชน 

 เขารวม

กิจกรรม และมีสวน

รวมในการจัด

กิจกรรมท่ีสราง

ความสามัคค ี

ปรองดอง และเปน 

ประโยชนตอ

โรงเรียน ชุมชน 

และสังคม ชื่นชมใน 

ความเปนชาติไทย 

 

  ตัวชี้วัดที่ 1.3  ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา  

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเย่ียม(3) 

1.3.1 เขารวม 

กิจกรรมทางศาสนา 

ที่ตนนับถือ  

1.3.2 ปฏิบัติตน 

ตามหลักของศาสนา 

ที่ตนนับถือ  

1.3.3 เปน

แบบอยางที่ดีของ 

ศาสนิกชน 

 ไมเขารวม

กิจกรรมทาง

ศาสนาที่ตนนับ

ถือ 

 เขารวม

กิจกรรมทางศาสนา

ที่ตนนับถือ และ

ปฏิบัติตนตามหลัก

ของศาสนาตาม

โอกาส  

 เขารวม

กิจกรรมทางศาสนา

ที่ตนนับถือ และ

ปฏิบัติตนตามหลัก

ของศาสนาอยาง 

สม่ำเสมอ 

 เขารวม

กิจกรรมทางศาสนา  

ที่ตนนับถือ ปฏิบัติ 

ตนตามหลักของ

ศาสนาอยาง

สม่ำเสมอ และเปน

แบบอยางที่ดี

ของศาสนิกชน 
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  ตัวชี้วัดที่ 1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  

 

พฤติกรรมบงชี้  ไมผาน (0)  ผาน (1)  ดี (2)  ดีเยี่ยม(3) 

1.4.1 เขารวม และ

มีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ

สถาบัน

พระมหากษัตริย  

1.4.2 แสดงความ

สำนึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ ของ

พระมหากษัตริย 

1.4.3 แสดงออกซึ่ง 

ความจงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย 

 ไมเขารวม 

กิจกรรมท่ี

เก่ียวกับสถาบัน 

พระมหากษัตริย 

 เขารวม

กิจกรรมท่ี เกี่ยวกับ

สถาบัน

พระมหากษัตริย

ตามที่โรงเรียน และ

ชุมชนจัดข้ึน 

 เขารวม

กิจกรรม และมีสวน

รวมในการจัด

กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ

สถาบัน

พระมหากษัตริย 

ตามที่โรงเรียน และ

ชุมชนจัดข้ึน 

 เขารวม

กิจกรรม และมี

สวนรวมในการจัด

กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ

สถาบัน

พระมหากษัตริย 

ตามที่โรงเรียน 

และชุมชนจัดขึ้น

ชื่นชมในพระราช

กรณียกิจ พระ

ปรีชาสามารถของ 

พระมหากษัตริย 

และพระราชวงศ 

 

  ขอท่ี 2 ซื่อสัตยสุจริต  

  นิยาม  

  ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตองประพฤติตรงตามความ

เปนจริงตอตนเอง และผูอื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ ผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต คือ ผูที่ประพฤติตรงตามความเปน

จริงท้ังทางกาย วาจา ใจ และยึดหลักความจริง ความถูกตองในการดำเนินชีวิต มีความละอาย และเกรงกลัวตอ

การกระทำผิด  

  ตัวชี้วัด  2.1 ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ  

    2.2  ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอ่ืนท้ังทางกาย วาจา ใจ  
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  ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบงชี้  

 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

2.1 ประพฤติตรงตามความ

เปนจริง ตอตนเอง ทั้งทางกาย 

วาจา ใจ 

2.1.1 ใหขอมูลที่ถูกตอง และเปนจริง  

2.1.2 ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกตองละอาย และเกรงกลัว ตอการ

กระทำผิด  

2.1.3 ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา 

2.2 ประพฤติตรงตามความ

เปนจริง ตอผูอื่นทั้ง ทางกาย 

วาจา ใจ  

2.2.1  ไมถือเอาสิ่งของ หรือผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง  

2.2.2 ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดวยความซื่อตรง  

2.2.3 ไมหาประโยชนในทางที่ไมถูกตอง  

 

  เกณฑการใหคะแนน ระดับประถมศกึษา  

  ตัวชี้วัดที่ 2.1  ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเย่ียม(3) 

2.1.1  ใหขอมูลที่ 

ถูกตอง และเปนจริง 

2.1.2  ปฏิบัติตน 

โดยคำนึงถึงความ

ถูกตอง ละอาย และ

เกรงกลัวตอการ

กระทำผิด  

2.1.3  ปฏิบัติตาม 

คำมั่นสัญญา 

 ไมใหขอมูลที่ 

ถูกตอง และเปน

จริง 

 ใหขอมูลที่

ถูกตอง และเปน

จริง ปฏิบัติในสิ่ง

ที่ถูกตอง ทำตาม

สัญญาที่ตนใหไว

กับเพ่ือน พอแม 

หรือผูปกครอง 

และครู ละอาย 

และเกรงกลัวที่จะ

ทำความผิด 

 ใหขอมูลที่

ถูกตอง และเปน

จริง ปฏิบัติในสิ่งท่ี

ถูกตอง ทำตาม

สัญญาที่ตนใหไวกับ

เพ่ือน พอแม หรือ

ผูปกครอง และครู 

ละอาย และเกรง 

กลัวท่ีจะทำ

ความผิด 

 ใหขอมูลที่

ถูกตอง และเปนจริง 

ปฏิบัติ ในสิ่งที่

ถูกตอง ทำตาม

สัญญาที่ตนใหไวกับ

เพ่ือน พอแม หรือ 

ผูปกครอง และครู 

ละอาย และเกรงกลัว

ที่จะทำความผิด เปน 

แบบอยางที่ดีดาน

ความซื่อสัตย 
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  ตัวชี้วัดที่ 2.2 ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ  

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม(3) 

2.2.1 ไมถือเอา

สิ่งของ หรือผลงานของ

ผูอื่น มาเปนของตนเอง  

2.2.2 ปฏิบัติตนตอ 

ผูอื่นดวยความซื่อตรง  

2.2.3 ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ 

 นำสิ่งของ

ของคนอ่ืนมา

เปนของตนเอง 

 ไมนำสิ่งของ 

และผลงานของ

ผูอื่น มาเปนของ

ตนเอง ปฏิบัติตน

ตอผูอ่ืนดวยความ

ซื่อตรง  

 ไมนำสิ่งของ 

และผลงานของ

ผูอื่นมา เปนของ

ตนเอง ปฏิบัติตน

ตอผูอ่ืน ดวยความ

ซื่อตรงไมหา

ประโยชนในทางมิ

ชอบ 

 ไมนำสิ่งของ 

และผลงานของผูอ่ืน

มา เปนของตนเอง

ปฏิบัติ ตนตอผูอื่น

ดวยความ ซื่อตรง 

เปนแบบอยาง 

 

  ขอท่ี 3 มีวินัย  

  นิยาม  

  มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดม่ันในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบ ขอบังคับของ

ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ผูที ่มีวินัย คือ ผูที ่ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ

ครอบครัว โรงเรียน และสังคมเปนปกติวิสัย ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น  

 

  ตัวชี้วัด 3.1  ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบงชี้ 

 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ 

ระเบียบ ขอบังคับ ของครอบครัว 

โรงเรียน และสังคม 

3.1.1 ปฏิบัติตน ตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคบั ของ

ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน  

3.1.2 ตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

และรับผิดชอบในการทำงาน  
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  เกณฑการใหคะแนน ระดับประถมศกึษา  

  ตัวชี้วัดที่ 3.1  ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม  

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเย่ียม(3) 

3.1.1 ปฏิบัติตน

ตาม ขอตกลง 

กฎเกณฑ ระเบียบ

ขอบังคับของ 

ครอบครัว โรงเรียน 

และสังคม ไมละเมิด 

สิทธิของผูอื่น  

3.1.2 ตรงตอเวลา 

ใน การปฏิบัติ

กิจกรรมตาง ๆ ใน 

ชีวิตประจำวัน และ

รับผิดชอบในการ 

ทำงาน  

 ไมปฏิบัติตน

ตามขอตกลง 

กฎเกณฑ ระเบียบ 

ขอบังคับ ของ

ครอบครัว และ

โรงเรียน 

 ปฏิบัติตาม

ขอตกลง กฎเกณฑ 

ระเบียบ ขอบังคับ

ของครอบครัว และ

โรงเรียน ตรงตอ 

เวลาในการปฏิบัติ 

กิจกรรมตาง ๆ ใน

ชีวิตประจำวัน  

 ปฏิบัติตาม

ขอตกลง กฎเกณฑ 

ระเบียบ ขอบังคับ 

ของครอบครัว และ

โรงเรียน ตรงตอ

เวลาในการปฏิบัติ 

กิจกรรมตาง ๆ ใน

ชีวิตประจำวัน และ

รับผิดชอบในการ 

ทำงาน  

 ปฏิบัติตาม 

ขอตกลง

กฎเกณฑ 

ระเบียบ 

ขอบังคับ ของ

ครอบครัว 

โรงเรียน และ

สังคม ไมละเมิด 

สิทธิของผูอื่น 

ตรงตอเวลาใน

การปฏิบัติ 

กิจกรรมตาง ๆ 

ในชีวิตประจำวัน 

และรับผิดชอบใน 

การทำงาน  

 

  ขอท่ี 4 ใฝเรียนรู  

  นิยาม  

  ใฝเรียนรู หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู

จากแหลงเรียนรูทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ผูที ่ใฝเรียนรู คือ ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ 

เพียรพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายใน และ

ภายนอกโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองค

ความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด เผยแพร และนำไปใชในชีวิตประจำวันได  

  ตัวชี้วัด  4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู  

    4.2  แสวงหาความรู จากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ทั ้งภายใน และภายนอกโรงเรียนดวยการ

เลือกใชสื่ออยางเหมาะสม สรุปเปนองคความรู และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 
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  ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบงชี้  

 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

4.1 ตั้งใจ เพียรพยายาม ในการ

เรียน และเขารวมกิจกรรมการ

เรียนรู  

4.1.1  ตั้งใจเรียน  

4.1.2  เอาใจใส และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู  

4.1.3  สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ  

4.2 แสวงหาความรูจากแหลง

เรียนรูตาง ๆ ทั้งภายใน และ

ภายนอกโรงเรียน ดวยการ

เลือกใชสื่ออยางเหมาะสม สรุป 

เปนองคความรู และสามารถ

นำไปใชในชีวิตประจำวันได 

4.2.1  ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ 

เทคโนโลยีตาง ๆ แหลงเรียนรูทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน และ

เลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม  

4.2.2  บันทึกความรูวิเคราะหตรวจสอบ จากสิ่งที่เรียนรูสรุปเปนองค 

ความรู  

4.2.3  แลกเปลี่ยนความรู ดวยวิธีการตาง ๆ และนำไปใชใน 

ชีวิตประจำวัน 

 

  เกณฑการใหคะแนน ระดับประถมศกึษา  

  ตัวชี้วัดที่ 4.1  ตั้งใจ เพียรพยายาม ในการเรียน และเขารวม กิจกรรม 

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเย่ียม(3) 

4.1.1  ตั้งใจเรียน  

4.1.2  เอาใจใส และ

มีความเพียรพยายาม

ในการเรียนรู  

4.1.3 เขารวม

กิจกรรม การเรียนรู

ตาง ๆ  

 ไมตั้งใจเรียน   เขาเรียนตรง

เวลา ตั้งใจเรียน 

เอาใจใสในการ

เรียน มีสวนรวมใน

การเรียนรู และเขา

รวมกิจกรรมการ

เรียนรูตาง ๆ เปน

บางครั้ง 

 เขาเรียนตรง

เวลา ตั้งใจเรียน 

เอาใจใส และมี

ความเพียร

พยายามในการ

เรียนรู มีสวนรวม

ในการเรียนรู 

และเขารวม 

กิจกรรมการ

เรียนรู ตาง ๆ 

บอยครั้ง 

 เขาเรียนตรง

เวลา ตั้งใจเรียน 

เอาใจใส และมี

ความเพียร 

พยายามในการ

เรียนรู มีสวนรวม

ในการเรียนรู และ

เขารวมกิจกรรม

การเรียนรูตาง ๆ  

ทั้งภายใน และ

ภายนอกโรงเรียน

เปนประจำ 
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  ตัวชี้วัดที่ 4.2 แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ดวยการ

เลือกใชสื่ออยางเหมาะสม สรุปเปนองคความรูสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได  

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเย่ียม(3) 

4.2.1  ศึกษาคนควา 

หาความรูจากหนังสือ 

เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ 

เทคโนโลยีตาง ๆ แหลง 

เรียนรูทั้งภายใน และ

ภายนอกโรงเรียน และ

เลือกใชสื่อไดอยาง 

เหมาะสม  

4.2.2 บันทึกความรู 

วิเคราะหขอมูลจากสิ่ง

ที่เรียนรู สรุปเปนองค 

ความรู  

4.2.3  แลกเปลี่ยน

เรียนรู ดวยวิธีการตาง 

ๆ และนำไปใชใน 

ชีวิตประจำวัน 

 ไมศึกษา

คนควาหาความรู 

 ศึกษาคนควา

ความรู จากหนังสือ

เอกสาร สิ่งพิมพ 

สื่อเทคโนโลย ี

แหลงเรียนรู ทั้ง

ภายใน และ

ภายนอกโรงเรียน 

เลือกใชสื่อไดอยาง

เหมาะสม และมี

การบันทึกความรู  

 ศึกษาคนควา

หาความรูจาก

หนังสือ เอกสาร 

สิ่งพิมพ สือ่

เทคโนโลยี และ

สารสนเทศ แหลง 

เรียนรู ทั้งภายใน 

และภายนอก 

โรงเรียน และ

เลือกใชสื่อได

อยางเหมาะสม มี

การบันทึกความรู 

วิเคราะหขอมูล 

สรุปเปนองค

ความรู และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  

กับผูอ่ืนได  

 ศึกษาคนควา

หาความรูจาก

หนังสือ เอกสาร 

สิ่งพิมพ สื่อ

เทคโนโลยี และ

สารสนเทศ แหลง 

เรียนรูทั้งภายใน 

และภายนอก

โรงเรียน เลือกใช

สื่อไดอยาง

เหมาะสม มีการ

บันทึกความรู 

วิเคราะหขอมูล 

สรุปเปนองคความรู 

และแลกเปลี่ยน

เรียนรูดวยวิธีการ 

ที่หลากหลาย และ

นำไปใชใน

ชีวิตประจำวัน 

 

  ขอท่ี 5 อยูอยางพอเพียง  

  นิยาม  

  อยูอยางพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล 

รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข ผูที่อยูอยางพอเพียง 

คือ ผูที่ดำเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยูรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบ ไม

เบียดเบียนผู อื ่น เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ มีการวางแผนปองกัน ความเสี ่ยง และพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลง  

  ตัวชี้วัด  5.1  ดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม  

    5.2 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
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  ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบงชี้  
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

5.1 ดำเนินชีวิตอยาง 

พอประมาณ มีเหตุผล 

รอบคอบ มีคุณธรรม 

5.1.1 ใชทรัพยสินของตนเอง เชน เงิน สิ่งของ เครื่องใช ฯลฯ อยางประหยัด

คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางดีรวมทั้งการใชเวลาอยางเหมาะสม  

5.1.2  ใชทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยัดคุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางดี  

5.1.3  ปฏิบัติตน และตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีเหตุผล  

5.1.4 ไมเอาเปรียบผูอ่ืน และไมทำใหผูอืน่เดือดรอน พรอมใหอภัยเมื่อผูอื่น

กระทำผิดพลาด  

5.2 มีภูมิคุมกันในตัวที่

ดี ปรับตัวเพ่ืออยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข 

5.2.1 วางแผนการเรียน การทำงาน และการใชชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของ

ความรู ขอมูล ขาวสาร  

5.2.2 รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอม ยอมรับ และ

ปรับตัวเพ่ืออยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 

  เกณฑการใหคะแนน ระดับประถมศกึษา  

  ตัวชี้วัดที่ 5.1  ดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเย่ียม(3) 

5.1.1 ใชทรัพยสินของตนเอง 

เชน เงิน สิ่งของ เครื่องใช ฯลฯ 

อยางประหยัด คุมคา และเก็บ 

รักษาดูแลอยางดีรวมทั้งการ 

ใชเวลาอยางเหมาะสม  

5.1.2  ใชทรัพยากรของ 

สวนรวมอยางประหยัด คุมคา 

และเก็บรักษาดูแลอยางดี  

5.1.3  ปฏิบัติตน และ

ตัดสินใจดวยความรอบคอบ มี

เหตุผล  

5.1.4  ไมเอาเปรียบผูอ่ืน 

และไมทำใหผูอ่ืนเดือดรอน 

พรอมใหอภัย เมื่อผูอื่นกระทำ

ผิดพลาด 

 ใชเงิน และ

ของใชสวนตัว 

อยางไม

ประหยัด 

 ใชทรัพยสิน 

ของตนเอง และ

ทรัพยากรของ 

สวนรวมอยาง 

ประหยัด คุมคา 

เก็บรักษาดูแล 

อยางดี 

รอบคอบ มี

เหตุผล 

 ใชทรัพยสิน 

ของตนเอง และ

ทรัพยากรของ 

สวนรวม อยาง

ประหยัดคุมคา 

เก็บรักษาดูแล 

อยางด ี

รอบคอบ มี

เหตุผล ไมเอา

เปรียบผูอ่ืน และ

ไมทำใหผูอ่ืน 

เดือดรอน 

 ใชทรัพยสิน 

ของตนเอง และ

ทรัพยากรของ 

สวนรวม อยาง 

ประหยัดคุมคา 

เก็บรักษาดูแล 

อยางด ี

รอบคอบ มี

เหตุผล ไมเอา

เปรียบผูอ่ืน ไม

ทำให ผูอ่ืน

เดือดรอน และ

ใหอภัยเมื่อผูอ่ืน 

กระทำผิดพลาด 
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  ตัวชี้วัดที่ 5.2  มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเย่ียม(3) 

5.2.1  วางแผนการ

เรียน การทำงาน และการ

ใชชีวิตประจำวันบน 

พ้ืนฐานของความรู ขอมูล

ขาวสาร  

5.2.2 รูเทาทันการ 

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

และสภาพแวดลอม 

ยอมรับ และปรับตัวอยู 

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมี 

ความสุข 

 ไมวางแผน

การเรียน และ

การใช

ชีวิตประจำวัน 

 ใชความรู 

ขอมูล ขาวสาร 

ในการวาง

แผนการเรียน 

การทำงาน และ

ใช ใน

ชีวิตประจำวัน 

รับรูการ

เปลี่ยนแปลงของ

ครอบครัว ชุมชน 

และ

สภาพแวดลอม 

 ใชความรู 

ขอมูล ขาวสาร 

ในการวาง

แผนการเรียน 

การทำงาน และ

ใชใน

ชีวิตประจำวัน 

ยอมรบัการ 

เปลี่ยนแปลงของ 

ครอบครัว ชุมชน

สังคม และ

สภาพแวดลอม 

 ใช ความรู 

ขอมูล ขาวสารใน

การวางแผนการ

เรียนการทำงาน 

และใชใน

ชีวิตประจำวัน 

ยอมรับการ 

เปลี่ยนแปลงของ 

ครอบครัว ชุมชน 

สังคม

สภาพแวดลอม 

และปรับตัวอยู 

รวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุข 

 

  ขอท่ี 6 มุงมั่นในการทำงาน  

  นิยาม  

  มุงมั่นในการทำงาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการทำหนาที่การ

งาน ดวยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหงานสำเร็จตามเปาหมาย ผูที่มุงมั่นในการทำงาน คือ ผูที่มีลักษณะ

ซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความเพียรพยายาม ทุมเทกำลังกาย กำลังใจ ใน

การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสำเร็จลุลวง ตามเปาหมายที่กำหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจใน

ผลงาน  

  ตัวชี้วัด  6.1 ตั้งใจ และรับผิดชอบในหนาที่การงาน  

    6 .2 ทำงานดวย ความเพียรพยายาม และอดทนเพ่ือใหงานสำเร็จตามเปาหมาย  
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  ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบงชี้ 

 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

6.1 ตั้งใจ และรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติหนาที่การ

งาน 

6.1.1 เอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย  

6.1.2 ตั้งใจ และรับผิดชอบในการทำงานใหสำเร็จ  

6.1.3 ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานดวยตนเอง 

6.2 ทำงานดวยความ

เพียรพยายาม และอดทน

เพ่ือใหงานสำเร็จตาม

เปาหมาย 

6.2.1 ทุมเททำงาน อดทน ไมยอทอตอปญหา และอุปสรรคในการทำงาน  

6.2.2 พยายามแกปญหา และอุปสรรคในการทำงานใหสำเร็จ  

6.2.3 ชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

 

  เกณฑการใหคะแนน ระดับประถมศกึษา  

  ตัวชี้วัดที่ 6.1 ตั้งใจ และรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่การงาน  

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเย่ียม(3) 

6.1.1 เอาใจใส 

ตอการปฏิบัติ

หนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย  

6.1.2 ตั้งใจ 

และรับผิดชอบใน 

การทำงานให 

สำเร็จ  

6.1.3  ปรับปรุง 

และพัฒนาการ 

ทำงานดวยตนเอง 

 ไมตั้งใจปฏิบัติ 

หนาที่การงาน 

 ตั้งใจ และ

รับผิดชอบในการ 

ปฏิบัติหนาที่ที่

ไดรับมอบหมายให

สำเร็จ มีการ

ปรับปรุงการ 

ทำงานใหดีขึ้น 

 ตั้งใจ และ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายใหสำเร็จ 

มีการปรับปรุง และ

พัฒนาการทำงานให

ดีขึ้น 

 ตั้งใจ และ

รับผิดชอบในการ 

ปฏิบัติหนาที่ที่

ไดรับมอบหมายให

สำเร็จ มีการ

ปรับปรุง และ

พัฒนาการทำงาน 

ใหดีขึ้นดวยตนเอง 

 

  



38 
 

  ตัวชี้วัดที่ 6.2 ทำงานดวย ความเพียรพยายาม และอดทนเพ่ือใหงานสำเร็จตามเปาหมาย 

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเย่ียม(3) 

6.2.1  ทุมเท 

ทำงาน อดทน ไม

ยอทอตอปญหา 

และอุปสรรคใน

การทำงาน  

6.2.2  พยายาม 

แกปญหา และ

อุปสรรคในการ 

ทำงานใหสำเร็จ 

6.2.3  ชื่นชม 

ผลงานดวยความ 

ภาคภูมิใจ 

 ไมขยัน อดทน 

ในการทำงาน 

 ทำงานดวย

ความขยัน อดทน 

และพยายามให

งานสำเร็จตาม

เปาหมาย และชื่น 

ชมผลงานดวย

ความภาคภูมิใจ 

 ทำงานดวยความ

ขยัน อดทน และ

พยายาม ใหงาน

สำเร็จตามเปาหมาย 

ไมยอทอตอปญหาใน

การทำงาน และชื่น

ชมผลงานดวยความ

ภาคภูมิใจ 

 ทำงานดวย

ความขยันอดทน 

และพยายาม ให

งานสำเร็จตาม

เปาหมาย ภายใน

เวลาที่กำหนด ไม

ยอทอตอปญหา

แกปญหา 

 

  ขอท่ี 7 รักความเปนไทย  

  นิยาม  

  รักความเปนไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา รวมอนุรักษ สืบทอด

ภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยาง ถูกตอง และ

เหมาะสม ผูที่รักความเปนไทย คือ ผูที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ชื่นชม มีสวนรวมในการอนุรักษ สืบทอด 

เผยแพรภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย มีความกตัญูกตเวที ใชภาษาไทย

ในการสื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม  

  ตัวชี้วัด  7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวที  

    7.2 เห็นคุณคา และใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  

    7.3 อนุรักษ และสืบทอดภูมิปญญาไทย  
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  ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบงชี้ 

 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

7.1 ภาคภูมิใจใน 

ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมี

ความกตัญูกตเวที 

7.1.1  แตงกาย และมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญู 

กตเวทีตอผูมีพระคุณ  

7.1.2 รวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

7.1.3 ชักชวน แนะนำใหผูอ่ืนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณ ีศลิปะ 

และวัฒนธรรมไทย  

7.2 เห็นคุณคา และใช

ภาษาไทยในการสื่อสารได 

อยางถูกตองเหมาะสม 

7.2.1 ใชภาษาไทย และเลขไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

7.2.2 ชักชวน แนะนำ ใหผูอ่ืนเห็นคุณคาของการใชภาษาไทยที่ถูกตอง 

7.3 อนุรักษ สืบทอด ภูมิ

ปญญาไทย 

7.3.1 นำภูมิปญญาไทยมาใชใหเหมาะสมในวิถีชีวิต  

7.3.2 รวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับภูมิปญญาไทย  
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  เกณฑการใหคะแนน ระดับประถมศกึษา  

  ตัวชี้วัดที่ 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวที  

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเย่ียม(3) 

7.1.1  แตงกาย และมี 

มารยาทงดงามแบบไทย 

มีสัมมาคารวะ กตัญู 

กตเวทีตอผูมีพระคุณ 

7.1.2  รวมกิจกรรมที่ 

เก่ียวของกับประเพณ ี

ศิลปะ และวัฒนธรรม

ไทย  

7.1.3  ชักชวน แนะนำ 

ใหผูอื่นปฏิบัติตาม 

ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

ศิลปะ และวัฒนธรรม

ไทย  

 ไมมีสัมมา

คารวะ ตอผูใหญ 

 ปฏิบัติตนเปนผู

มีมารยาทแบบไทย 

มีสัมมาคารวะ 

กตัญูกตเวทีตอผู 

มีพระคุณ และแตง

กายแบบไทย เขา 

รวมหรือมีสวนรวม 

ในกิจกรรมที่

เก่ียวของกับ

ประเพณี ศิลปะ 

และวัฒนธรรมไทย  

 ปฏิบัติตน

เปนผูมีมารยาท

แบบไทย มีสัมมา

คารวะ กตัญู

กตเวทีตอผูมี

พระคุณ และแตง

กายแบบไทย 

ดวยความ

ภาคภูมิใจ เขา

รวม หรือมีสวน 

รวมในกิจกรรมที่ 

เก่ียวของกับ

ประเพณี ศิลปะ 

และวัฒนธรรม

ไทย  

 ปฏิบัติตน

เปนผูมีมารยาท

แบบไทย มีสัมมา

คารวะ กตัญู

กตเวทีตอผูมี

พระคุณ แตงกาย

แบบไทย ดวย 

ความภาคภูมิใจ

เขารวมหรือมี

สวนรวมในการ

จัดกิจกรรมที่

เก่ียวของกับ

ประเพณี ศิลปะ 

และวัฒนธรรม

ไทย ชักชวน

แนะนำเพื่อน 

และคนอื่นปฏิบัติ

ตาม 

ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ศิลปะ 

และวัฒนธรรม

ไทย  
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  ตัวชี้วัดที่ 7.2  เห็นคุณคา และใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเย่ียม(3) 

7.2.1 ใชภาษาไทย 

และเลขไทยในการ

สื่อสารได อยางถูกตอง

เหมาะสม  

7.2.2  ชักชวน แนะนำ  

ใหผูอื่นเห็นคุณคาของ 

การใชภาษาไทยที่

ถูกตอง 

 ไมสนใจใช 

ภาษาไทยอยาง

ถูกตอง 

 ใชภาษาไทย 

เลขไทย ในการ 

สื่อสารไดถูกตอง 

เหมาะสม และ

แนะนำใหผูอ่ืนใช 

ภาษาไทยที่ถูกตอง 

 ใชภาษาไทย 

เลขไทย ในการ 

สื่อสารไดถูกตอง 

เหมาะสม และ

แนะนำ ชักชวน 

ใหผูอื่นใช 

ภาษาไทยที่ 

ถูกตอง 

 ใชภาษาไทย 

เลขไทยในการ 

สื่อสารไดถูกตอ 

เหมาะสม และ

แนะนำ ชักชวน 

ใหผูอื่นใช 

ภาษาไทยที่ 

ถูกตองเปน

ประจำ เปนแบบ 

อยางที่ดีดานการ

ใชภาษาไทย 

 

  ตัวชี้วัดที่ 7.3  อนุรักษ สืบทอด ภูมิปญญาไทย  

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม(3) 

7.3.1  นำภูมิปญญา

ไทย มาใชใหเหมาะสม

ในวิถีชีวิต  

7.3.2  รวมกิจกรรมที่ 

เก่ียวของกับภูมิปญญา 

ไทย  

7.3.3  แนะนำมีสวน

รวมในการสืบทอด ภูมิ

ปญญาไทย 

 ไมสนใจภูมิ 

ปญญาไทย 

 สืบคนภูมิ

ปญญาไทยที่ใชใน

ทองถิ่น เขารวม 

และชักชวนคนใน 

ครอบครัว หรือ 

เพ่ือน เขารวม 

กิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับภูมิ

ปญญาไทย  

 สืบคนภูมิ

ปญญาไทยที่มีอยู

ในทองถิ่น เขารวม 

และชักชวนคนใน 

ครอบครัว เพ่ือน 

และผูอ่ืนเขารวม 

กิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับภูมิ

ปญญาไทย  

 สืบคนภูมิ

ปญญาไทย เขา

รวม และชักชวน

คนในครอบครัว 

เพ่ือน และผูอื่น 

เขารวมกิจกรรม

ที่ เก่ียวของกับ

ภูมิปญญาไทย ใช 

และแนะนำให

เพ่ือนใช  
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  ขอท่ี 8 มีจิตสาธารณะ  

  นิยาม  

  มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณที่ 

กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน ผูที่มีจิต

สาธารณะ คือ ผูที่มีลักษณะเปนผูให และชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุขสวนตนเพื่อทำประโยชนแกสวนรวม 

เขาใจ เห็นใจผูที ่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือ

ปฏิบัติเพ่ือแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวังสิ่งตอบแทน  

  ตัวชี้วัด  8.1  ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน  

    8.2  เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม  

 

  ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบงชี้ 

 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

8.1 ชวยเหลือผูอ่ืนดวย 

ความเต็มใจโดย ไมหวัง 

ผลตอบแทน 

8.1.1  ชวยพอแม ผูปกครอง ครูทำงานดวยความเต็มใจ  

8.1.2  อาสาทำงานใหผูอ่ืนดวยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปญญาโดยไม 

หวังผลตอบแทน  

8.1.3  แบงปนสิ่งของ ทรัพยสิน และอื่น ๆ และชวยแกปญหา หรือสราง

ความสุขใหกับผูอ่ืน  

8.2 เขารวมกิจกรรมที่

เปน ประโยชนตอโรงเรียน 

ชุมชน และสังคม 

8.2.1  ดูแล รักษาสาธารณสมบัติ และสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ  

8.2.2  เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม  

8.2.3  เขารวมกิจกรรมเพ่ือแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งที่ดีงามของสวนรวม 

ตามสถานการณที่เกิดขึ้นดวยความกระตือรือรน 
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  เกณฑการใหคะแนน ระดับประถมศกึษา  

  ตัวชี้วัดที่ 8.1  ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจ และพึงพอใจ  

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเย่ียม(3) 

8.1.1  ชวยพอแม 

ผูปกครอง และครู 

ทำงานดวยความเต็ม

ใจ  

8.1.2  อาสาทำงาน

ใหผูอื่นดวยกำลังกาย 

กำลังใจ และกำลัง 

สติปญญา ดวยความ 

สมัครใจ  

8.1.3  แบงปน

สิ่งของ ทรัพยสิน และ

อ่ืน ๆ และชวย

แกปญหา หรือสราง

ความสุขใหกับผูอ่ืน  

 ไมชวยเหลือ 

พอแมผูปกครอง 

และครู 

 ชวยพอแม 

ผูปกครอง และครู 

ทำงาน อาสา

ทำงาน และ

แบงปนสิ่งของให

ผูอื่นดวยความเต็ม

ใจ 

 ชวยพอแม

ผูปกครอง และครู

ทำงาน อาสา

ทำงาน ชวยคิด 

ชวยทำ และ

แบงปนสิ่งของให 

ผูอื่นดวยความเต็ม

ใจ 

 ชวยพอแม 

ผูปกครอง และครู 

ทำงาน อาสา

ทำงาน ชวยคิด 

ชวยทำ แบงปน 

สิ่งของ และชวย

แกปญหาใหผูอ่ืน

ดวยความเต็มใจ 
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  ตัวชี้วัดที่ 8.2 เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม(3) 

8.2.1  ดูแล รักษา 

สาธารณสมบัติ และ

สิ่งแวดลอม ดวย

ความเต็มใจ  

8.2.2  เขารวม 

กิจกรรมท่ีเปน 

ประโยชนตอ 

โรงเรียน ชุมชน 

และสังคม  

8.2.3  เขารวม 

กิจกรรม เพื่อ

แกปญหา หรือรวม 

สรางสิ่งท่ีดีงามของ 

สวนรวม ตาม

สถานการณที่เกิด 

ขึ้นดวยความ 

กระตือรือรน 

 ไมสนใจดูแล 

รักษา ทรัพย

สมบัติ และ

สิ่งแวดลอมของ 

โรงเรียน 

 ดูแล รักษา

ทรัพย สมบัติ 

สิ่งแวดลอม ของ

หองเรียน โรงเรียน 

และเขารวม

กิจกรรมเพ่ือสังคม 

และ

สาธารณประโยชน 

ของโรงเรียนดวย 

ความเต็มใจ 

 ดูแล รักษา

ทรัพย สมบัติ 

สิ่งแวดลอม ของ

หองเรียนโรงเรียน 

ชุมชน และเขารวม 

กิจกรรมเพ่ือสังคม 

และ

สาธารณประโยชน 

ของโรงเรียนดวย 

ความเต็มใจ 

 ดูแล รักษา

ทรัพย สมบัติ 

สิ่งแวดลอม ของ

หองเรียน โรงเรียน 

ชุมชน และเขารวม 

กิจกรรมเพ่ือ สังคม 

และ

สาธารณประโยชน 

ของโรงเรียน และ

ชุมชนดวยความ

เต็มใจ 
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คำสั่งโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

ที ่53/๒๕๖3 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบการวัดผล และประเมินผลโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

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

  โรงเรียนวัดบอพระอินทรไดจัดทำ และพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช ๒๕64  

ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

การศึกษาโรงเร ียนวัดบอพระอินทร พ.ศ.๒๕๖4–๒๕๖7 และมาตรฐานการศึกษาตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการเรียบรอยแลว เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษาจึงตองจัดทำระเบียบ

โรงเรียนวัดบอพระอินทร วาดวยการวัดผล และประเมินผล โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  

  ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบการวัดผล และประเมินผลโรงเรียนวัดบอ

พระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง 2560) เพ่ือประกาศใชในปการศึกษา ๒๕๖4 ดังมีรายนาม คณะกรรมการตอไปนี ้ 

   1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาววรรณภา  เงินพุม รองประธานกรรมการ 
   3. นางขนิษฐา  การะเกตุ กรรมการ 
   4. นางอรอุมา  นอกกลาง กรรมการ 
   5. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง กรรมการ 
   6. นางสาวดารารัตน  สุภาวหา กรรมการ 
   7. นายชัยพร  ขวัญเมือง กรรมการ 
   8. นางขวัญชนก  กะฐินเทศ กรรมการ 
   9. นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ กรรมการและเลขานุการ 
   10. นางอุมาพร  สุขอราม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ใหคณะกรรมการจัดทำจัดทำระเบียบโรงเรียนวัดบอพระอินทร วาดวยการจัดทำระเบียบการวัดผล 

และประเมินผลโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ดำเนินงานตามบทบาทหนาที่ดังกลาวขางตนใหมีประสิทธิภาพ  

  สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

(นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร)  

               ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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ระเบียบการวัดผล และประเมินผลโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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คำนำ 

 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศมี

จุดประสงคที่จะพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถ ในการ 

แขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผูเรียนใหสูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุข บนพื้นฐาน 

ของความเปนไทย และความเปนสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอ ตามความ

ถนัด ความสนใจ และความสามารถของแตละบุคคล  

  การวัดผลประเมินผลการเรียนเปนมาตรการหนึ่งที่จะชวยใหไดมาซึ่งขอมูลมาพัฒนาผูเรียนใหบรรลุ

เปาหมายของหลักสูตร เพื่อความเขาใจตรงกัน และมีแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องการประเมินผลการเรียนไปใน

ทิศทางเดียวกัน โรงเรียนวัดบอพระอินทร จึงไดจัดทำระเบียบการวัดผลประเมินผลการเรียน เพื่อใหผูบริหาร 

คร ูและผูที่เก่ียวของเขาใจสาระ และเจตนารมณของระเบียบ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ถูกตอง  

  โรงเรียนวัดบอพระอินทร ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการของสถานศึกษาที่ได

รวมกันปรับปรุงระเบียบการวัดผลประเมินผล ของโรงเรียนมา ณ ที่นี้ดวย โรงเรียนวัดบอพระอินทร หวังเปน

อยางยิ่งวา ระเบียบการวัดผลประเมินผลการเรียนฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานดานการวัดผล

ประเมินการเรียน อันจะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

 

 

 

(นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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สารบัญ 

 

     หนา  

คำนำ     ก 

สารบัญ     ข 

ประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทร  1  

ระเบียบโรงเรียนวัดบอพระอินทร วาดวยการวัดผล และประเมินผลโรงเรียนวัดบอพระอินทร  

พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  2 

หมวด 1 หลักการในการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู  3 

หมวด 2 องคประกอบของการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู  4  

หมวด 3 วิธีการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู  5  

หมวด 4 เกณฑการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู  6  

หมวด 5 การเทียบโอนผลการเรียน  11 

หมวด 6 การรายงานผลการเรียน  17 

หมวด 7 เอกสารหลักฐานการศึกษา  20  

หมวด 8 การยายที่เรียน  23  

ภาคผนวก   24  

 ภาคผนวก ก คุณลักษณะอันพึงประสงค  25 

 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบการวัดผล และประเมินผลโรงเรียนวัดบอพระอินทร  

พุทธศักราช 2564 45 

 

 


