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ค าน า 
 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ  มี
จุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษา ต่อตามความ
ถนัด ความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคล 
 การวัดผลประเมินผลการเรียนเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยให้ได้มาซึ่งข้อมูลมาพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร เพ่ือความเข้าใจตรงกันและมีแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องการประเมินผลการเรียนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โรงเรียนวัดวังไทร จึงได้จัดท าระเบียบการวัดผลประเมินผลการเรียน เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และผู้
ที่เก่ียวข้องเข้าใจสาระและเจตนารมณ์ของระเบียบ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  ได้น าระเบียบการวัดและประเมินผลไปใช้ประกอบกับหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนโคกสีวิทยาเสริม  พุทธศักราช 2551 และได้มีการปรับปรุงในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ดังนั้นระเบียบการวัดและประเมินผลจึงต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนโคกสีวิทยาเสริม  พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
 ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาที่ได้ร่วมกันปรับปรุงระเบียบ
การวัดผลประเมินผล ของโรงเรียนมา ณ ที่นี้ด้วย โรงเรียนโคกสีวิทยาเสริม  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระเบียบการ
วัดผลประเมินผลการเรียนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการวัดผลประเมินการเรียน อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
เรื่อง  ให้ใช้ระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  พุทธศักราช 2561 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
............................................................................ 

 
ระเบียบวัดผลประเมินผลโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  พุทธศักราช 2561  เป็นระเบียบวัดผล

ประเมินผลที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  พุทธศักราช 2561     
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  และได้
ด าเนินการตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 1239/2560  ลงวันที่  7  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 เรื่อง
ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  โดยระเบียบนี้ก าหนดให้ใช้ควบคู่กับ
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีมติเห็นชอบให้ใช้ระเบียบวัดผลประเมินผลโรงเรียนบ้าน    
โคกสีวิทยาเสริม  พุทธศักราช  2561   โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่  1๖  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.
2561  จึงประกาศให้ใช้ระเบียบวัดผลประเมินผลโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  พุทธศักราช 2561  
 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 1๖ พฤษภาคม 2561 
 

  
                                                                                                                   
             (นายชาลี  ลาสา)           (นายณรงค์ศักดิ์   ติตะปัญ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
        โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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ระเบียบโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 

ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2561 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

------------------------------------------------------------------- 
 ตามที่โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  ได้ประกาศใช้หลักสูตแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2561         ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 1239/2560 ลงวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่องให้ใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) จึงเป็นการสมควรที่ ก าหนดระเบียบ
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับค าสั่งดังกล่าว 
 ฉะนั้ นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นขอบของคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน 
ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ให้ใช้ระเบียบนี้ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  พุทธศักราช 
2561  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 ข้อ 5 ให้ผู้บริหารสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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หมวด  1 

 
หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 ข้อ  5  หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
      
  การวัดและและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม   พุทธศักราช  2553           
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม  ตรวจสอบ  
ตีความผลการเรียนรู้  และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร           
น าผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาจึงมี
กระบวนการจัดการที่เป็นระบบ  เพ่ือให้การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  ผลการประเมินตรงตามสภาพการเรียนรู้  ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน   ถูกต้องตาม
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอก  
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้  สถานศึกษาจึงก าหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เพ่ือเป็น
แนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา  ดังนี้  
     5.1  การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
    5.2  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร  และจัดให้มีการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  5.3   การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน  ความประพฤติ  การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้  การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับ 
  5.4   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ต้องด าเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย  เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน           
ทั้งด้านความรู้  ความคิด  กระบวนการ  พฤติกรรมและเจตคติ  เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด  ธรรมชาติวิชา  
และระดับชั้นของผู้เรียนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเที่ยงตรง  ยุติธรรม  และเชื่อถือได้ 
  5.5   การประเมินผลการเรียนรู้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน  พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และตัดสินผลการเรียน 
  5.6  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ 
  5.7  มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 
  5.8   จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  เพ่ือเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้  รายงาน
ผลการเรียน  แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 
หมวด  2 

 
องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 ข้อ  6  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 
        หลักสูตรโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  พุทธศักราช  2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ก าหนดจุดหมาย  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  และมาตรฐาน  การเรียนรู้
เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่
ก าหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ  มีความสามารถด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  มี
องค์ประกอบดังนี้ 
     6.1  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้   ผู้สอนท าการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายวิชาตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย       
ให้ได้ผลการประเมินตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน  โดยท าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปพร้อม
กับการจัดการเรียนการสอน  ได้แก่  การสังเกตพัฒนาการและความประพฤติของผู้เรียน  การสังเกตพฤติกรรม
การเรียน  การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ  ซึ่งผู้สอนต้องน านวัตกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  เช่น  การประเมินสภาพจริง  การประเมินการปฏิบัติงาน  การประเมินจากโครงงานและการ
ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการใช้แบบทดสอบแบบต่าง ๆ  
และให้ความส าคัญกับการประเมินระหว่างปีมากกว่าการประเมินปลายปี 
    6.2  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนใน
การอ่าน  การฟัง  การดูและการรับรู้  จากหนังสือ  เอกสารและสื่อต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  แล้วน ามาคิด
วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่น าไปสู่การแสดงความคิดเห็น  การสังเคราะห์สร้างสรรค์ในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอด
ความคิดนั้นด้วยการเขียนซึ่งสะท้อนถึงสติปัญญา  ความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
แก้ปัญหา  และสร้างสรรค์จินตนาการอย่างเหมาะสมและมีคุณค่าแก่ตนเอง  สังคม  และประเทศชาติ  พร้อม
ด้วยประสบการณ์และทักษะในการเขียนที่มีส านวนภาษาถูกต้อง  มีเหตุผลและล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ  
สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น  การประเมินการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  สรุปผลเป็นรายปี   เพ่ือวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประเมินการเลื่อนชั้นเรียน
และการจบการศึกษา 
  6.3   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551  เป็นการประเมินรายคุณลักษณะ แล้วรวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกฝ่ายน ามา
พิจารณาสรุปผลเป็นรายปี  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษา  
  6.4   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตามจุดประสงค์
และเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละกิจกรรมและใช้เป็นข้อมูลประเมินการเลื่อนชั้น
เรียนและการจบการศึกษา 

 
 



๕ 

 
 

หมวด  3 
 

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 ข้อ  7  การประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ 
              7.1 การจัดการเรียนรู้ 
                      7.1.1  กลุม่สาระการเรียนรู้  ครูผู้สอนแจ้งให้นักเรียนทราบดังนี้ 
            1) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี 
            2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            3) การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
            4) วิธีการวัดและประเมินผล   ข้อ  1) , 2) และ 3) 
            5) เกณฑ์การผ่านข้อ 1), 2)  และ 3) และการผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                      7.1.2  การจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครูผู้สอนแจ้งให้นักเรียนทราบดังนี้ 

         1)  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
         2)  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         3)  วธิีการวัดและประเมินผลข้อ 1)  และ 2) 
         4)  เกณฑ์การผ่าน  ข้อ 1)  และ 2) และการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  7.2  ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้สอนต้องประเมินผลก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู้
พ้ืนฐานและทักษะเบื้องต้นของนักเรียน 
      7.3 ระหว่างเรียน   ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นระยะ  ๆ  ดังนี้ 
    7.3.1  ประเมินผลตามตัวชี้วัดชั้นปีของรายวิชาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
เพ่ือการผ่านตัวชี้วัดชั้นปี 
    7.3.2  ประเมินผลตามมาตรฐานการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้และการผ่านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
    7.3.3  ประเมินผลตามตัวบ่งชี้แต่ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อประเมินวินิจฉัย
และปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และการผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    7.3.4  ประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและเพ่ือผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  7.4  ปลายปี  เมื่อจบกระบวนการเรียนรู้  มีการประเมินผลการเรียนรู้ปลายปี โดยเลือก
ประเมินเฉพาะตัวชี้วัดชั้นปีที่ส าคัญให้ครอบคลุมทั้ง  ความรู้  ทักษะกระบวนการ และการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  
 ข้อ  8  การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้  ตามข้อ 7.2 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ข้อ 7.3 ระหว่างเรียน และข้อ 7.4 ปลายปี ถ้านักเรียนมีความรู้ความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้          
ให้ผู้สอนสอนซ่อมเสริมให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ข้อ  9  ให้ใช้ผลการประเมินตามข้อ  7  ในการตัดสินผลดังนี้ 



๖ 

 
  9.1  ตามข้อ  7.3.1 ตัดสินผลการผ่านตัวชี้วัดชั้นปีของรายวิชาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเพ่ือผ่านตัวชี้วัดชั้นปี  ใช้ตัดสินผลการผ่านตัวช้ีวัดชั้นปี 
  9.2  ตามข้อ  7.3.1  การประเมินผลตัวชี้วัดชั้นปีของรายวิชาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและเพ่ือผ่านตัวชี้วัดชั้นปี กับ 7.4 การประเมินผลปลายปี เมื่อจบกระบวนการเรียนรู้ ใช้ตัดสินผลการ
ผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้   
  9.3  ตามข้อ  7.3.2  การประเมินผลตามมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กับ
การประเมินผลปลายปี   ใช้ตัดสินผลการผ่านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
  9.4  ตามข้อ  7.3.3  ตัดสินผลการผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  9.5  ตามข้อ  7.3.4  ตัดสินผลการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 

หมวด  4 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ระดับประถมศึกษา 
 ข้อ  10  การตัดสินผลการเรียน    
        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551    ได้ก าหนดโครงสร้าง         
เวลาเรียน  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ   สถานศึกษา
จึงก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน  ดังนี้ 
  10.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

  10.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดชั้นปี  และผ่านร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดชัน้ปี
รายวิชา 

  10.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
  10.4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดใน     การ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  
 ข้อ  11  การก าหนดคะแนนระหว่างเรียนและปลายปี  เพ่ือใช้ตัดสินผลการเรียน  ก าหนดดังนี้ 
           11.1  รายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้น าคะแนนระหว่างเรียนรวมกับปลายภาคเรียน 
แล้วน ามาตัดสินผลการเรียน ดังนี้ 
   11.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม  และภาษาต่างประเทศ   ก าหนดดังนี้ 
   คะแนนระหว่างปี / ภาค  70   คะแนน 
   คะแนนปลายปี / ภาค  30 คะแนน 
    รวม          100 คะแนน 
   11.1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  และการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ก าหนดดังนี้ 
   คะแนนระหว่างปี / ภาค  80   คะแนน 
   คะแนนปลายปี / ภาค  20 คะแนน 
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    รวม          100 คะแนน 

11.2 การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  เพ่ือการเลื่อนระดับชั้นและจบ
การศึกษา  ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 

ดีเยี่ยม   หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มี 
                        คุณภาพที่ดีเลิศอยู่เสมอ 
ดี         หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มี 
                        คุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ผ่าน      หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มี 
                        คุณภาพเป็นที่ยอมรับ  แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 
ไม่ผ่าน   หมายถึง   ไมม่ีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
                        หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุง 
                        แก้ไขหลายประการ 

  11.3 การสรุปผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะ  เพ่ือการเลื่อนระดับชั้น
และจบการศึกษา ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 
                       ดีเยี่ยม   หมายถึง   นักเรียนปฏิบัติตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและน าไปใช้ใน 
                                               ชีวิตประจ าวันเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคมโดยพิจารณาจาก 
                                               ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 5 -๘ คุณลักษณะ และไม่มี 
                                               คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

ดี         หมายถึง   นักเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับ
ของสังคมโดยพิจารณาจาก 
(1) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน 1-4 คุณลักษณะและไม่มี
คุณลักษณะใดที่ได้ผลการการประเมินต่ ากว่าระดับดีหรือ 
(2) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน 4 คุณลักษณะและไม่มี
คุณลักษณะใดที่ได้ผลการการประเมินต่ ากว่าระดับดีหรือ 
(3) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน 5-8 คุณลักษณะและไม่มี
คุณลักษณะใดที่ได้ผลการการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

ผ่าน      หมายถึง  นักเรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่โรงเรียนก าหนดโดย
พิจารณาจาก 
(1) ได้ผลการประเมินระดับผ่านจ านวน 5-8 คุณลักษณะและไม่มี
คุณลักษณะใดที่ได้ผลการการประเมินต่ ากว่าระดับผ่านหรือ 
(2) ได้ผลการประเมินระดับดีจ านวน 4 คุณลักษณะและไม่มี
คุณลักษณะใดที่ได้ผลการการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน   หมายถึง   นักเรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่โรงเรียน
ก าหนด โดยพิจารณาจากมีผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ต้ังแต่1 
คุณลักษณะ 

11.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อย
ละ80 การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของนักเรียน ต้องผ่านร้อยละ 70 และให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่
ผ่าน โดยให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมินดังนี้ 
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“ผ” หมายถึง นักเรียนมีเวลาการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานผ่านเกณฑ์  
“มผ” หมายถึง นักเรียนมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานไม่ผ่าน

เกณฑ ์
ในกรณี ที่นักเรียนได้ผลการเรียน “มผ” ให้ครูผู้สอนจักซ่อมเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมในส่วนที่

นักเรียนไม่ได้เข้าร่วม หรือไม่ไดท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจากๆไม่ผ่านเป็นผ่าน ทั้งนี้ต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
  

11.5 การสอนซ่อมเสริม  
        การสอนซ่อมเสริม  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นการให้โอกาสแก่
ผู้เรียนได้มีเวลาเรียนรู้สิ่งต่างๆ  เพ่ิมขึ้น  จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  การ
สอนซ่อมเสริมเป็นการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ  เพ่ื อแก้ไข
ข้อบกพร่องที่พบในผู้เรียน  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน 
        การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
         11.1  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพ้ืนฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น   จะ
จัดการสอนซ่อมเสริม  ปรับความรู้/ทักษะพ้ืนฐาน 
         11.2  การประเมินระหว่างเรียน  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทักษะกระบวนการหรือ
เจตคติ/คุณลักษณะ ที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
         11.3  ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์และ/หรือต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน  ต้องจัดการสอนซ่อม
เสริมก่อนจะให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว 
 
 ข้อ  12  การประเมินผลการเรียนรู้และให้ระดับผลการเรียน 
 สถานศึกษาก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน  ซึ่งสามารถอธิบายผลการเรียนว่าผู้เรียนต้องมี
ความรู้  ทักษะและคุณลักษณะโดยรวม ดังนี้               
  12.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ก าหนดผลการเรียนเป็น  8  ระดับ คือ 
        

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 
4 

3.5 
3 

2.5 
2 

1.5 
1 
0 

ผลการเรียนดีเยี่ยม 
ผลการเรียนดีมาก 
ผลการเรียนดี 
ผลการเรียนค่อนข้างดี 
ผลการเรียนปานกลาง 
ผลการเรียนพอใช้ 
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

80 - 100 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
0 - 49 
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 12.2 การประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์   และเขียน  ก าหนดผลจาก 

การประเมิน  ดังนี้ 
   ช่วงคะแนน  86-100  หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
   ช่วงคะแนน  70-85    หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
   ช่วงคะแนน  50-69    หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่าน 
   ช่วงคะแนน  0-49     หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ไม่ผ่าน 
และแยกให้คะแนนเป็นข้อ ๆ  ดังนี้ 
   1.  การอ่าน    35    คะแนน 
   2.  การคิด      30    คะแนน 
   3.  การเขียน   35   คะแนน 
รวมคะแนนการประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์   และเขียน  เป็น   100   คะแนน 
  12.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ท าผลการประเมินเป็น 4  ระดับ คือ 
 โดยพิจารณาผลการประเมินดังนี้ 
  ช่วงคะแนน  86-100  หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
  ช่วงคะแนน  70-85    หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
  ช่วงคะแนน  50-69    หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่าน 
  ช่วงคะแนน  0-49     หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ไม่ผ่าน 
และแยกให้คะแนนเป็นข้อ ๆ  ดังนี้ 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘  ประการ  ได้แก่ 
 -  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   15  คะแนน 
  ตัวชี้วัด 
  เป็นพลเมืองดีของชาติ    4  คะแนน 
  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย   3   คะแนน 
    ศรัทธา  ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา     4    คะแนน 
    เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     4    คะแนน 
 -  ซื่อสัตย์สุจริต   10   คะแนน 
  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย  วาจา  ใจ    5     คะแนน 
  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย  วาจา  ใจ      5      คะแนน 
    -  มีวินัย    15   คะแนน 
  ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ ์ ระเบียบ  ข้อบังคับของครอบครัว   โรงเรียน 

และสังคม  15  คะแนน  
    -  ใฝ่เรียนรู้    15   คะแนน 
  ตั้งใจ  เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้        8     คะแนน 

แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่อ    
อย่างเหมาะสม  สรุปเป็นองค์ความรู้  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   7   คะแนน  

   -  อยู่อย่างพอเพียง    10    คะแนน 
  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม         5     คะแนน 
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  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข     5    คะแนน 

   -  มุ่งม่ันในการท างาน    10     คะแนน 
  ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน        5    คะแนน 
  ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 5 คะแนน 
    -  รักความเป็นไทย      10     คะแนน 

ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญู กตเวที      
4 คะแนน 

  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3  คะแนน            
  อนุรักษ์  และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 3 คะแนน 
    -  มีจิตสาธารณะ     15   คะแนน 
  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 8 คะแนน         
  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชนและสังคม 7 คะแนน               
         12.4  การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน ก าหนดการประเมินเป็น 2 ระดับ  

ดังนี้คือ 
     ผ่าน  หมายถึง  ผ่านเกณฑ์ 
          ไม่ผ่าน  หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
             ข้อ 13  การเลื่อนชั้น   
        สถานศึกษาก าหนดกฎเกณฑ์การเลื่อนชั้น  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การตัดสินผล
การเรียน  ตลอดจนก าหนดเกณฑ์เกี่ยวกับการผ่านตัวชี้วัดที่ชัดเจนและประกาศให้ทราบทั่วกัน  ดังนี้  
   13.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด 
   13.2  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและต้องผ่านทุกตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชา 
 13.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน  และผ่านทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
โดยมีเกณฑ์การผ่าน ดังนี้ 
   13.3.1  เวลาเรียนในแต่ละรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  
ของเวลาเรียนทั้งหมด   
   13.3.2  ต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตัวชี้วัดชั้นปีไม่น้อยกว่าร้อยละ  
100 ของตัวชี้วัดในรายวิชา 
   13.3.3 ระดับผลการเรียนตั้งแต่ระดับ  1  ขึ้นไป 
  13.2 การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ผู้เรียนต้องได้ระดับผลการเรียน
ตั้งแต่ระดับผ่านเกณฑ์การประเมินข้ึนไป  
  13.4 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมินระดับผ่าน
เกณฑ์การประเมินข้ึนไป 
  13.5 การประเมิน  การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมินระดับ
ผ่าน โดยมีเกณฑ์การผ่าน ดังนี้  
   13.5.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียน  
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   13.5.2 ผู้เรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของจุดประสงค์
การเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   13.5.3  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ตามเวลา             
ที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร  ดังนี้ 
    1)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จ านวน   10  ชั่วโมง 
    2)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จ านวน   10  ชั่วโมง 
    3)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จ านวน   10  ชั่วโมง 
    4)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จ านวน   10  ชั่วโมง 
    5)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จ านวน   10  ชั่วโมง 
    6)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน   10  ชั่วโมง 
  การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงบางตัวชี้วัด  ซึ่งพิจารณาเห็นว่าสามารถ
พัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้  ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ 
  ในกรณีที่ผู้ เรียนมีสติปัญญาและความสามารถดี เลิศ  สามารถเรียนรู้ ได้ เร็วเป็นพิเศษ  
สถานศึกษาจะให้โอกาสผู้เรียนเลื่อนชั้นระหว่างปีการศึกษา  โดยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการและผู้แทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างน้อย 1 คน  เมื่อผู้เรียนมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขทั้ง 3 ประการ  ต่อไปนี้ 
  1) มีผลการเรียนปีการศึกษาท่ีผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  2) มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น 
  3) ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถตามตัวชี้วัดรายปีทั้งหมดในภาคเรียนที่ 2 ปี
ปัจจุบันและภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 
  การอนุมัติให้เลื่อนไปเรียนชั้นสูงได้ 1 ระดับชั้นนี้  ต้องได้รับการยินยอมจากนักเรียนและ
ผู้ปกครองและด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 กันยายนของปีการศึกษานั้น 
  ส าหรับในกรณีที่พบว่ามีผู้เรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่าง ๆ ที่มีปัญหาในการเรียนรู้สถานศึกษาจะ
ด าเนินงานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา 
  
 ข้อ  14  การเรียนซ้ าชั้น   
        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ก าหนดว่า  หากผู้เรียนไม่ผ่าน
รายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น  สถานศึกษาอาจตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้  ทั้งนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็น
ส าคัญ 
   ผู้เรียนที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การอนุมัติเลื่อนชั้นเรียน  จะต้องจัดให้เรียนซ้ าชั้น 
   ในกรณีที่ผู้เรียนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  คณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจให้เลื่อนชั้นได้  
หากพิจารณาเห็นว่า 
   1) ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80  อันเนื่องจากสาเหตุจ าเป็น  หรือเหตุสุดวิสัย  แต่มี
คุณสมบัติตามข้ออ่ืน ๆ ครบถ้วน 
   2) ผู้เรียนผ่านมาตรฐานและตัวชี้วัดไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ก าหนดในแต่ละรายวิชา  และเห็นว่า
สามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษาถัดไปและมีคุณสมบัติข้ออ่ืน ๆ ครบถ้วน 
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   3)  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์พอใช้  และผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอยู่ในเกณฑ์ผ่าน 
 
 ข้อ  15 การสอนซ่อมเสริม  
        การสอนซ่อมเสริม  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นการให้โอกาสแก่
ผู้เรียนได้มีเวลาเรียนรู้สิ่งต่างๆ  เพ่ิมขึ้น  จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  การ
สอนซ่อมเสริมเป็นการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ  เพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่องที่พบในผู้เรียน  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน 
        การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
         15.1  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพ้ืนฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น  จะ
จัดการสอนซ่อมเสริม  ปรับความรู้/ทักษะพ้ืนฐาน 
         15.2  การประเมินระหว่างเรียน  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทักษะกระบวนการหรือ
เจตคติ/คุณลักษณะ ที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
         15.3  ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์และ/หรือต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน  ต้องจัดการสอนซ่อม
เสริมก่อนจะให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว 
  
 ข้อ  16   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
  16.1  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  จ านวน  5,040 ชั่วโมง  และรายวิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรม
เพ่ิมเติม  จ านวน  120  ชั่วโมง  และมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผ่านทุกรายวิชา 
  16.2  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
  16.3  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ  “ผ่าน”  ขึ้นไป 
  16.4  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และได้รับการตัดสินผลการเรียน ”ผ่าน”   
ทุกกิจกรรม 
       16.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   คะแนนจากการประเมินระหว่างปี/ภาคเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มละ  100  คะแนน   
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            ข้อ  17 การให้ระดับผลการเรียน   

17.1 รายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  รายวิชาที่จะนับหน่วยกิตได้จะต้องได้ระดับผลการ
เรียนตั้งแต่ 1 ขึ้นไป  โดยมีการให้ระดับผลการเรียนดังนี้ 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 
4 

3.5 
3 

2.5 
2 

1.5 
1 
0 

ผลการเรียนดีเยี่ยม 
ผลการเรียนดีมาก 
ผลการเรียนดี 
ผลการเรียนค่อนข้างดี 
ผลการเรียนปานกลาง 
ผลการเรียนพอใช้ 
 ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

80 - 100 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
0 - 49 

 17.2  การประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์   และเขียน  ก าหนดผลจาก 
การประเมนิ  ดังนี้ 

  ช่วงคะแนน  86-100  หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
  ช่วงคะแนน  70-85    หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
  ช่วงคะแนน  50-69    หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่าน 
  ช่วงคะแนน  0-49     หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ไม่ผ่าน 
 และแยกให้คะแนนเป็นข้อ ๆ  ดังนี้ 
  1.  การอ่าน    35    คะแนน 
  2.  การคิด      30    คะแนน 
  3.  การเขียน   35   คะแนน 
 รวมคะแนนการประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  เป็น   100   คะแนน 
                        17.3   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท าผลการประเมนิเป็น 4 ระดับ คือ 

 โดยพิจารณาผลการประเมินดังนี้ 
  ช่วงคะแนน  86-100  หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
  ช่วงคะแนน  70-85    หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
  ช่วงคะแนน  50-69    หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่าน 
  ช่วงคะแนน  0-49     หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ไม่ผ่าน 
และแยกให้คะแนนเป็นข้อ ๆ  ดังนี้ 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘  ประการ  ได้แก่ 
 -  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   15  คะแนน 
  ตัวชี้วัด 
  เป็นพลเมืองดีของชาติ    4  คะแนน 
  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย   3   คะแนน 
    ศรทัธา  ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา     4    คะแนน 
    เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     4    คะแนน 
 -  ซื่อสัตย์สุจริต   10   คะแนน 
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  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย  วาจา  ใจ    5   คะแนน 
  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย  วาจา  ใจ     5     คะแนน 
    -  มีวินัย      15   คะแนน 
  ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ ์ ระเบียบ  ข้อบังคับของครอบครัว   โรงเรียน 

และสังคม  15   คะแนน  
    -  ใฝ่เรียนรู้     15    คะแนน 
  ตั้งใจ  เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้        8     คะแนน 

แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน   ด้วยการเลือกใช้สื่อ 
อย่างเหมาะสม  สรุปเป็นองค์ความรู้  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   7   คะแนน 

   -  อยู่อย่างพอเพียง      10    คะแนน 
  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม         5     คะแนน 
  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข     5    คะแนน 

   -  มุ่งม่ันในการท างาน     10      คะแนน 
  ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน        5    คะแนน 
  ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 5 คะแนน 
    -  รักความเป็นไทย      10     คะแนน 

ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญู กตเวที      
4    คะแนน 

  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3  คะแนน            
  อนุรักษ์  และสืบทอดภูมิปัญญาไทย          3     คะแนน 
    -  มีจิตสาธารณะ     15   คะแนน 
  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน       8     คะแนน         
  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชนและสังคม     7    คะแนน               
            17.4  การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน ก าหนดการประเมินเป็น  2  ระดับ 
ดังนี้คือ 
    ผ่าน  หมายถึง  ผ่านเกณฑ์ 
   ไม่ผ่าน  หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 
หมวด  5 

การเทียบโอนผลการเรียน 
 ข้อ  18  การเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้กรณีย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยน                       
รูปแบบการศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การละทิ้งการศึกษาและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ  การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  เทียบโอนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ  
เช่น  สถานประกอบการ  สถาบันทางศาสนา  สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ  การศึกษาโดยครอบครัว  การเทียบ
โอนผลการเรียนด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกของโรงเรียน  นักเรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการ
เรียนต้องศึกษาต่อเนื่อง ในสถานศึกษานี้อย่างน้อย 1 ภาคเรียน  โดยสถานศึกษาก าหนดรายวิชา  จ านวนหน่วย
กิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม  การพิจารณาการเทียบโอน  ด าเนินการดังนี้ 
  18.1  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา 
  18.2  พิจารณาจากความรู้  ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง  การทดสอบ  
การสัมภาษณ์  เป็นต้น 
  18.3  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติจริง 
  18.4  ในกรณีมีเหตุผลจ าเป็นระหว่างเรียน  นักเรียนสามารถแจ้งความจ านงขอไปศึกษา
บางรายวิชาในสถานศึกษา/สถานประกอบการอ่ืน  แล้วน ามาเทียบโอนได้  โด ยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 
  18.5   การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ การเทียบโอน
จ านวน 3 – 5 คน 
  18.6   การเทียบโอนด าเนินการดังนี้ 
     18.6.1  กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน  น ารายวิชาที่มี
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  
60  มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
     18.6.2  กรณีการเทียบโอนความรู้  ทักษะและประสบการณ์  พิจารณาจากเอกสาร
หลักฐาน (ถ้ามี)  โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและให้ระดับผลให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 
    18.6.3  กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  
ด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาส าหรับ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
   ทั้งนี้วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและ
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 
แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนรู้เข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

แนวทาง 
การพิจารณา 

การเทียบโอน 
จากการศึกษา 

ในระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอน 
จากการศึกษา 

นอกระบบ 
เข้าสู่

การศึกษา 
ในระบบ 

การเทียบ
โอน 

จากการจัด
การศึกษา 

โดย
ครอบครัว 

เข้าสู่
การศึกษา 
ในระบบ 

การเทียบโอน
จากการ 

จัดการศึกษา
โดยศูนย์การ 

เรียนการศึกษา
ตามหลัก สูตร

ระยะสั้น
หลักสูตรเฉพาะ
ประสบการณ์ 
การท างานการ
ฝึกอาชีพเข้าสู่
การศึกษาใน

ระบบ 

การเทียบโอน 
จากการศึกษา 
ตามหลักสูตร
ต่างประเทศ 

เข้าสู่การศึกษา 
ในระบบ 

วิธีปฏิบัติใน
การจัดเข้าชั้น
เรียน 

  ๑.เทียบโอนรายวิชา/สาระกิจกรรมที่
ผ่านการตัดสินผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดิมได้ทั้งหมดและจัดเข้า
ชั้นเรียนต่อเนื่องจากท่ีเข้าเรียนอยู่เดิม  
เช่น  จบ  ป.๑  จัดเข้าเรียน ป.๒สถาน 
ศึกษาอาจประเมิน 
บางรายวิชาที่ 
จ าเป็นเพื่อการตรวจสอบความรู้
พ้ืนฐาน 

  เทียบโอน
หมวดวิชา
สาระกิจกรรม
ที่ผ่านการ
ตัดสินผลการ
เรียนจาก
สถานศึกษา
เดิม 

๑. เรียน
ผ่านอย่างน้อย 
๓ หมวดวิชา  
จัดให้เรียนปีที่  
๒ ของ
ระดับชั้นและ
ลงทะเบียน
เรียนต่อไป
ตามปกติ 

๒.  เรียน
ผ่านอย่างน้อย 

๑.ให้น าผล
การวัดและ
ประเมินเขต
พ้ืนที่
การศึกษามา
ประกอบการ
พิจารณา 

๒.ให้
สถานศึกษา 
ประเมิน
ความรู้  
ทักษะ
ประสบการ
ณ์เพ่ือการ
จัดเข้าชั้น
เรียน 

พิจารณา
ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ที่
ขอเทียบโอนว่า
ตรงกับรายวิชา/
สาระ/กิจกรรม 
ใด  จึงท าการ
ประเมิน  หาก
ปรากฏว่าชื่อไม่
ตรงกับที่ปรากฏ
ในโครงสร้าง
หลักสูตรให้
ก าหนดและ
บรรจุชื่อนั้นไว้
ในหลักสูตร 

 ๑. ส าเร็จการ 
ศึกษาภาค
เรียนใดชั้นปีใด
ให้พิจารณา
เทียบโอนภาค
เรียนต่อภาค
เรียนปีต่อปี  
โดยน าพื้น
ความรู้สามัญ
เดิมมา
ประกอบ 
การพิจารณา
หรืออาจ
ประเมิน
เพ่ิมเติมเพ่ือ
ตรวจสอบ 
ความรู้พื้นฐาน 



๑๗ 

 

แนวทาง 
การพิจารณา 

การเทียบโอน 
จากการศึกษา 

ในระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอน 
จากการศึกษา 

นอกระบบ 
เข้าสู่

การศึกษา 
ในระบบ 

การเทียบ
โอน 

จากการจัด
การศึกษา 

โดย
ครอบครัว 

เข้าสู่
การศึกษา 
ในระบบ 

การเทียบโอน
จากการ 

จัดการศึกษา
โดยศูนย์การ 

เรียนการศึกษา
ตามหลัก สูตร

ระยะสั้น
หลักสูตรเฉพาะ
ประสบการณ์ 
การท างานการ
ฝึกอาชีพเข้าสู่
การศึกษาใน

ระบบ 

การเทียบโอน 
จากการศึกษา 
ตามหลักสูตร
ต่างประเทศ 

เข้าสู่การศึกษา 
ในระบบ 

 ๒.รายวิชา/สาระ/กิจกรรมท่ียังไม่ได้
ตัดสินผลการเรียนให้ประเมินตาม
เกณฑ์ 
ที่สถานศึกษาก าหนดหากไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ให้ลงะเบียนเรียนเพ่ิมเติม 

๖  หมวดวิชา  
จัดให้เรียนปีที่ 
๓ ของ
ระดับชั้นและ
ลงทะเบียน
เรียนต่อใน
รายวิชาที่
จ าเป็น ต้อง
เรียนให้ครบ
ตามเกณฑ์การ
จบระดับชั้น
ตามหลักสูตร
ของ
สถานศึกษา
ใหม่ที่รับเข้า
เรียน 

   

จ านวน/หน่วย
การเรียน/
หน่วยน้ าหนัก 

 พิจารณาแล้วเห็นว่าเทียบโอนผลการ
เรียนได้จ านวนหน่วยให้เป็นไปตาม
โครง 

  จ านวน/หน่วย
การเรียน/หน่วย
น้ าหนัก 

 พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเทียบ
โอนผลการ
เรียนได้จ านวน
หน่วยให้เป็นไป
ตามโครง 
 
 
 



๑๘ 

 

แนวทาง 
การพิจารณา 

การเทียบโอน 
จากการศึกษา 

ในระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอน 
จากการศึกษา 

นอกระบบ 
เข้าสู่

การศึกษา 
ในระบบ 

การเทียบ
โอน 

จากการจัด
การศึกษา 

โดย
ครอบครัว 

เข้าสู่
การศึกษา 
ในระบบ 

การเทียบโอน
จากการ 

จัดการศึกษา
โดยศูนย์การ 

เรียนการศึกษา
ตามหลัก สูตร

ระยะสั้น
หลักสูตรเฉพาะ
ประสบการณ์ 
การท างานการ
ฝึกอาชีพเข้าสู่
การศึกษาใน

ระบบ 

การเทียบโอน 
จากการศึกษา 
ตามหลักสูตร
ต่างประเทศ 

เข้าสู่การศึกษา 
ในระบบ 

ผลการเรียน/ 
ผลการ
ประเมิน 

  ยอมรับผลการเรียนของสถาน 
ศึกษาเดิม 

 ไม่ต้องให้ผล
การเรียนใน
รายวิชา/
สาระ/
กิจกรรมที่ได้
จากการเทียบ
โอน 

  ยอมรับผล
การประเมิน
ของเขต
พ้ืนที่  มา
เป็น
ส่วนประกอ
บในการ
พิจารณา 

  ผลการ
ประเมินความรู้  
ทักษะ
ประสบการณ์ให้
เป็นไปตามที่
สถานศึกษาใหม่
ก าหนด 

  ผลการ
ประเมินเพ่ิม 
เติมให้เป็นไป
ตามท่ีสถาน 
ศึกษาที่รับเข้า
เรียนก าหนด 

การบันทึกผล
การเรียนใน
แสดงผลการ
เรียน 

  ๑. ไม่ต้องน ารายวิชาและผลการ
เรียนเดิมกรอกในใบแสดงผลการเรียน
ของสถานศึกษาใหม่  แต่ให้แนบ
แสดงผลการเรียนเดิมไว้กับใบแสดงผล
การเรียนใหม่และบันทึกจ านวน 

 ไม่ต้องน า
หมวดวิชาและ
ผลการเรียน
เดิมกรอกใน
ใบแสดงผล
การเรียนของ
สถาน 
ศึกษาใหม่  
แต่ให้แนบใบ
แสดงผลการ
เรียนเดิมไว้กับ
แสดงผลการ
เรียนใหม่และ
บันทึก 

  ไม่ต้องน า
รายวิชาผล
การเรียน/
ผลการวัด
และประเมิน
เดิมของเขต
พ้ืนที่กรอก
ในใบ
แสดงผลการ
เรียนของ
สถานศึกษา
ใหม่  แต่ให้
แนบเอกสาร
เดิมไว้กับใบ 
 
 
 

  น าผลการ
ประเมินความรู้ 
ทักษะ
ประสบการณ์
กรอกในใบ
แสดงผลการ
เรียน 
 

 ๑. ให้กรอร
รายชื่อและ
จ านวนหน่วย
ตามรายวิชา
ของ
สถานศึกษาท่ี
รับเข้าเรียนใน
ใบแสดงผลการ
เรียนของสถาน 
ศึกษาที่รับเข้า
เรียน 
 
 



๑๙ 

 

แนวทาง 
การพิจารณา 

การเทียบโอน 
จากการศึกษา 

ในระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอน 
จากการศึกษา 

นอกระบบ 
เข้าสู่

การศึกษา 
ในระบบ 

การเทียบ
โอน 

จากการจัด
การศึกษา 

โดย
ครอบครัว 

เข้าสู่
การศึกษา 
ในระบบ 

การเทียบโอน
จากการ 

จัดการศึกษา
โดยศูนย์การ 

เรียนการศึกษา
ตามหลัก สูตร

ระยะสั้น
หลักสูตรเฉพาะ
ประสบการณ์ 
การท างานการ
ฝึกอาชีพเข้าสู่
การศึกษาใน

ระบบ 

การเทียบโอน 
จากการศึกษา 
ตามหลักสูตร
ต่างประเทศ 

เข้าสู่การศึกษา 
ในระบบ 

หน่วยที่ได้รับ
การเทียบโอน
ตามโครงสร้าง
หลักสูตรของ
สถานศึกษา
เดิมไว้ในช่อง
หมายเหตุ 
  ๒. รายวชิา/
สาระ/กิจกรรม
ที่ยังไม่ได้
ตัดสินผลการ
เรียนและได้รับ
การประเมินให้
น าผลการ
ประเมินกรอก
ในช่องหมาย
เหตุ 

จ านวนหน่วยที่ได้รับการเทียบโอนตาม
โครงสร้างหลักสูตรใหม่ไว้ในช่องหมาย
เหตุ 

แสดงผลการ
เรียนใหม่ 
และบันทึก
ข้อมูลและ 
จ านวนหน่วย
ที่ได้รับการ
เทียบโอนไว้ใน
ช่อง 
หมายเหตุ 

 โดยไม่ต้อง
กรอกผลการ
เรียนและแนบ
ใบแสดงผลการ
เรียนจาก 
สถานศึกษาเดิม
และสถานศึกษา
ที่รับเข้าเรียนไว้
ด้วยกัน  และ
บันทึกผลการ
เทียบโอนไว้ใน
ช่องหมายเหตุ 
  ๒. รายวชิาที่
ยังไม่ได้ตัดสิน
ผลการเรียน
และสถานศึกษา
ที่รับเข้าเรียนได้
ประเมินผลการ
เรียนแล้วให้น า
ผลการประเมิน 
กรอกไว้ในช่อง
หมายเหตุ 
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แนวทาง 
การพิจารณา 

การเทียบโอน 
จากการศึกษา 

ในระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอน 
จากการศึกษา 

นอกระบบ 
เข้าสู่

การศึกษา 
ในระบบ 

การเทียบ
โอน 

จากการจัด
การศึกษา 

โดย
ครอบครัว 

เข้าสู่
การศึกษา 
ในระบบ 

การเทียบโอน
จากการ 

จัดการศึกษา
โดยศูนย์การ 

เรียนการศึกษา
ตามหลัก สูตร

ระยะสั้น
หลักสูตรเฉพาะ
ประสบการณ์ 
การท างานการ
ฝึกอาชีพเข้าสู่
การศึกษาใน

ระบบ 

การเทียบโอน 
จากการศึกษา 
ตามหลักสูตร
ต่างประเทศ 

เข้าสู่การศึกษา 
ในระบบ 

การคิดผล 
การเรียนเฉลี่ย 

  การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให้น าผลการ
เรียนและจ านวนหน่วยจาก 
สถานศึกษาเดิมมาคิดรวมกับผลการ
เรียนและจ านวนหน่วยที่ได้จากการ
เรียนในสถานศึกษาใหม่และคิดผล
เรียนเฉลี่ยรวมตลอดระดับชั้น 
 
 
 

  การคิดผล
การเรียนเฉลี่ย
ให้คิดจาก
รายวิชาที่มี
จ านวนหน่วย
และระดับผล
การเรียนที่ได้
เรียนใน
สถานศึกษา
ใหม่ 

 การคิดผล
การเรียน
เฉลี่ยให้คิด
จากรายวิชา
ที่ได้จาก
เรียนใน
สถานศึกษา
ใหม่  โดยน า
ผลการ
ประเมินของ
เขตพ้ืนที่ที่มี
ระดับผลการ
เรียนมาคิด
รวม 

 การคิดผลการ
เรียนเฉลี่ยให้คิด 
จากรายวิชาที่ได้
จากการเรียนใน
สถานศึกษาใหม่  
โดยไม่ต้องน า
ผลการประเมิน
ความรู้  ทักษะ
ประสบการณ์
มาคิดรวม 

ได้ตัดสินผล
การเรียนจาก
หลักสูตร
ต่างประเทศท่ี
สถานศึกษาท่ี
รับเข้าเรียนได้
ประเมินแล้ว
และได้ระดับ
ผลการเรียน  
ให้น ามาคิดผล
การเรียนเฉลี่ย
รวมกับผลการ
เรียนที่ได้จาก
การเรียนใน
สถานศึกษาท่ี
รับเข้าเรียน
ตลอดระดับชั้น 
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หมวด  6 

การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียน  เป็นการแจ้งผลการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านต่าง ๆ  ซึ่งเป็นความก้าว 
หน้าของผู้เรียนให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับออกเอกสารหลักฐานการศึกษา  การตรวจสอบ  ยืนยัน  การรับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของ
ผู้เรียน 
 
 ข้อ  19  จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน 
   

   19.1  เพื่อแจ้งให้ผู้เรียน  ผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน 
   19.2  เพ่ือให้ผู้เรียน  ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนของผู้เรียน 
  19.3  เพ่ือให้ผู้เรียน  ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน  ก าหนดแนวทางา
การศึกษาและการเลือกอาชีพ 
  19.4  เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  ใช้ด าเนินการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา
ตรวจสอบและรับรองผลการเรียน  หรือวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 
  19.5 เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับสถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้
ประกอบในการก าหนดนโยบาย  วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 ข้อ  20 ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน 
         20.1 ข้อมูลระดับชั้นเรียน  ประกอบด้วย  ผลการประเมินความรู้  ความสามารถ  
พฤติกรรมการเรียน  ความประพฤติและผลงานในการเรียนของผู้เรียน  เป็นข้อมูลส าหรับรายงานให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ผู้เรียน  ผู้สอนและผู้ปกครอง  ได้รับทราบความก้าวหน้า  ความส าเร็จในการเรียนของผู้เรียน
เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนก าหนดเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาผู้เรียน 
      20.2 ข้อมูลระดับสถานศึกษา  ประกอบด้วย  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค  ผลการประเมินความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้รายปี/รายภาคโดยรวมของสถานศึกษา  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาการเรียน
การสอนและคุณภาพของผู้เรียน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  การตัดสินการเลื่อนชั้นและการ
ซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องให้ผ่านระดับชั้นและเป็นข้อมูลในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 
    20.3  ข้อมูลการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ได้แก่ ผลการประเมิน 
คุณภาพของผู้เรียนด้วยแบบประเมินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส า คัญใน
ระดับชั้นที่นอกเหนือจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ  เป็นข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน
และสถานศึกษา 
 
                20.4  ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ  ได้แก่  ผลการประเมินคุณภาพของ
ผู้เรียนด้วยแบบประเมินที่เป็นมาตรฐานระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส าคัญในประถมศึกษาปีที่ 6         
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ซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานระดับชาติ  เป็นข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน  สถานศึกษา 
และน าไปรายงานในเอกสารหลักฐานการศึกษาของผู้เรียน 
  20.5  ข้อมูลพัฒนาการของผู้เรียนด้านอ่ืน ๆ  ประกอบด้วย  ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและพฤติกรรมต่าง ๆ  เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการแนะแนวและ
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพ่ือแจ้งให้ผู้เรียน  ผู้สอน  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล  โดยผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายน าไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้อง  เหมาะสม  
รวมทั้งน าไปจัดท าเอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการของผู้เรียน 
 
 ข้อ  21  ลักษณะข้อมูลส าหรับการรายงาน 
         การรายงานผลการเรียน  สถานศึกษารายงานผลการเรียนดังนี้ 
         21.1  ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายงานเป็นระดับผลการเรียน “0 – 4”           
( 8 ระดับ)   
         21.2  ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน รายงานผลการประเมินคุณภาพเป็น  
ดีเยี่ยม  ดี    ผ่าน  และไม่ผ่าน 
         21.3  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายงานผลการประเมินคุณภาพเป็น  ดี
เยี่ยม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน 
          21.4   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายงานผลการประเมินคุณภาพเป็น  ผ่าน  
และ  ไม่ผ่าน 
 
 ข้อ  22  เป้าหมายการรายงาน 
   การด าเนินการจัดการศึกษา  ประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่ายร่วมมือประสานงานกันพัฒนา
ผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม  ให้ความรู้ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  โดยมี
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรได้รับการรายงานผลการประเมินของผู้เรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานดังนี้ 
  

กลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมูล 
ผู้เรียน   -  ปรับปรุง  แก้ไขและพัฒนาการเรียน  รวมทั้งพัฒนาร่างกาย  อารมณ์ 

     สังคมและพฤติกรรมต่างๆ ของคน 
  -  วางแผนการเรียน  การเลือกแนวทางการศึกษา  และอาชีพในอนาคต 
  -  แสดงผลการเรียน  ความรู้  ความสามารถ  และวุฒิการศึกษาของตน 

ผู้สอน   -  วางแผนและด าเนินการปรับปรุง  แก้ไขและพัฒนาผู้เรียน 
  -  ปรับปรุง  แก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ครูวัดผล   -  ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลของผู้สอน/ผู้เรียน 
  -  พัฒนาระบบ  ระเบียบและแนวทางการประเมินผลการเรียน 

นายทะเบียน   -  จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 
ครูแนะแนว   -  ให้ค าแนะน าผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 

กลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมูล 
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คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการของ

สถานศึกษา 

  -  พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนของผู้เรียน 
  -  พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา   -  พิจารณาตัดสิน  และอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน 
  -  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนของสถานศึกษา 
  -  วางแผนการบริหารจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ 

ผู้ปกครอง   -  รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการของผู้เรียน 
  -  ปรับปรุง  แก้ไขและพัฒนาการเรียนของผู้เรียน  รวมทั้งการดูแล   
     สุขภาพอนามัย  ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและพฤติกรรมต่าง ๆ  
     ของผู้เรียน 
  -  พิจารณาวางแผนและส่งเสรมการเรียน  การเลือกแนวทางการศึกษา 
     และอาชีพในอนาคตของผู้เรียน 

ฝ่าย/หน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบรับรองความรู้

และวุฒิการศึกษา/
สถานศึกษา 

  -  ตรวจสอบ  และรับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
  -  เทียบระดับ/วุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
  -  เทียบโอนผลการเรียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา/หน่วยงานต้น

สังกัด 

  -  ยกระดับและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  -  นิเทศ  ติดตาม  และให้ความช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของส านักงานเขต 
      พ้ืนที่การศึกษา 

 ข้อ  23  วิธีการรายงาน 
           การรายงานผลการเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  ด าเนินการดังนี้ 
           23.1  การรายงานผลการเรียนในเอกสารหลักฐานการศึกษา  ได้แก่ 

23.1.1
 
            

ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

23.1.2 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
23.1.3   แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  
23.1.4 แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 
23.1.5 ระเบียนสะสม 
23.1.6 ใบรับรองผลการเรียน 
23.1.7 แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี /

ผลการเรียนรู้ / จุดประสงค์การเรียนรู้ 
           23.2 การรายงานคุณภาพการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  รายงานหลายวิธี  เช่น   
               23.2.1  รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
               23.2.2  วารสาร/จุลสารของสถานศึกษา 
               23.2.3  จดหมายส่วนตัว 
               23.2.4  การให้ค าปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล 
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         23.2.5  การใหพ้บครูที่ปรึกษาหรือการประชุมผู้ปกครอง 
 ข้อ  24  การก าหนดระยะเวลาในการรายงาน  ดังนี้ 
   24.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ                                 
ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                           
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จะรายงานหลังจากประเมินผลปลายปีแล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
   24.2  ผลการประเมินคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จะรายงานผลหลังจากได้รับทราบ
ผลภายใน   7   วัน 
   24.3  ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ  จะรายงานผลหลังจากได้รับทราบภายใน  7  วัน 

   24.4   ข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนประกอบด้วย  ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้าน 
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และพฤติกรรมต่าง ๆ  จะรายงานให้ทราบพร้อมกับการรายงานผลในข้อ 1 
 

 
หมวด   7 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ก าหนดให้มีเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษา  2  ประเภท  คือ  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด   และเอกสารหลักฐาน
การศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  รายละเอียด  ดังนี้ 
 ข้อ 25 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเป็นเอกสารควบคุมและบังคับแบบ  
เรียกว่า  แบบประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ปพ.)  จัดท าขึ้นเพ่ือตัดสิน  รับรองผล
การเรียน ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ที่ใช้เป็นหลักฐาน
ส าหรับการตรวจสอบ  ยืนยัน  และรับรองคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้เรียนได้ตลอดไป  สถานศึกษาต้องใช้
แบบพิมพ์และด าเนินการจัดท าตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 

 
 ข้อ   26.1  เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ  มีดังนี้ 
    26.1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.1)  เป็นหลักฐานเพ่ือแสดงผลการเรียนและ
รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามรายวิชา  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สถานศึกษาจะต้อง
บันทึกข้อมูล  และออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6)   หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี 
        ระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.1)   น าไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 
    -  แสดงผลการเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
    -  รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร 
    -  ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
    -  ใช้เป็นหลักฐานการศึกษาเพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อ  สมัครงานหรือขอรับ
สิทธิประโยชน์อื่นใดท่ีพึงมีได้ตามวุฒิการศึกษานั้น 
  26.1.2  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ. 3)  เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตร  
โดยบันทึกรายชื่อและข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่  6)  
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   แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.3)  น าไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 
    -  ใช้ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน 
    -  แสดงรายชื่อผู้จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แต่ละระดับ
การศึกษาที่ได้รับการรับรองวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ 
    -  ใช้ส าหรับตรวจสอบ  ค้นหา  พิสูจน์  ยืนยันและรับรองวุฒิหรือผล
การศึกษาของผู้จบหลักสูตรการศึกษา 
   
 26.2  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาด าเนินการเอง 
           เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือบันทึก
พัฒนาการผลการเรียนรู้  และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับผู้เรียน  เช่น  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา  แบบ
รายงานประจ าตัวนักเรียน  ระเบียนสะสม  ใบรับรองผลการเรียน  และเอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการ
น าเอกสารไปใช้   
  26.2.1 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท า
ขึ้นเพ่ือบันทึกข้อมูลผลการเรียนรายวิชา  และพัฒนาการด้านต่าง ๆ  ของผู้เรียนแต่ละคน  ตามเกณฑ์การตัดสิน
ผ่านระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมทั้งข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ของผู้เรียนที่บ้านและ
สถานศึกษา  โดยจัดท าเป็นเอกสารรายบุคคล  เพ่ือใช้ส าหรับสื่อสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้
รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการด้านต่าง ๆ  ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน  น าไปใช้ประโยชน์  ดังนี้  
  -  รายงานผลการเรียน  ความประพฤติ  และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้แกครองได้รับทราบ 
  -  ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร  ประสานงาน  เพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน 

-  เป็นเอกสารส าหรับตรวจสอบ  ยืนยัน  และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการต่าง  ๆ  ของ
ผู้เรียน 

 
   26.2.2    แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัด        ท า
ขึ้น เพ่ือให้ครูผู้สอนใช้บันทึกพัฒนาการ  ผลการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ส าหรับการพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นรายห้องเรียน 
     เอกสารบันทึกผลการเรียนรายวิชา  น าไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 
     -  ใช้บันทึกพัฒนาการผลการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอ่าน  คิด
วิเคราะห์  และเขียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผุ้เรียนแต่ละรายวิชา 
     -  ใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ  รายงาน  และรับรองข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ  
และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน   
     เอกสารบันทึกผลการเรียนรายวิชา  น าไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 
     -  ใช้บันทึกพัฒนาการผลการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอ่าน  คิด
วิเคราะห์  และเขียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนแต่ละรายวิชา 
     -  ใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ  รายงาน  และรับรองข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ  
และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน   
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    36.2.3 ระเบียนสะสม  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น  เพ่ือบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ  เป็นรายบุคคล  โดยจะบันทึกข้อมูลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ตลอด
ช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  12  ปี 
          ระเบียนสะสม  น าไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 
      -  ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน 
      -  ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ  ผลการเรียน  และการปรับตัว

ของผู้เรียน 
      -  ใช้ติดต่อสื่อสาร  รายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษากับ

ผู้ปกครอง 
      -  ใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ  รับรอง  และยืนยันคุณสมบัติของผู้เรียน 
    26.2.4   ใบรับรองผลการเรียน  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าข้ึนเพ่ือใช้เป็นเอกสาร
ส าหรับรับรองความเป็นนักเรียนของผู้เรียนเป็นการชั่วคราวตามท่ีผู้เรียนร้องขอ  ทั้งกรณีท่ีผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่
ในสถานศึกษาและเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว 
      ใบรับรองผลการเรียน  น าไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 
      -  รับรองความเป็นนักเรียนของสถานศึกษาท่ีเรียนหรือที่เคยเรียน 
      -  รับรองและแสดงความรู้  วุฒิการศึกษาของผู้เรียน 

-  ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ  สมัคร
เข้าท างาน  หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ผู้เรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้  
หรือสถานการณ์เป็นผู้เรียนของตน 

-  เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ  รับรอง   ยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็น
ผู้เรียน  หรือการได้รับการรับรองจากสถานศึกษา 

       26.2.5  แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี /ผลการ
เรียนรู้ / จุดประสงค์การเรียนรู้   เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐานส าหรับ
แสดงผลการเรียนตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดชั้นปี โดยแสดงผลการประเมินมาตรฐาน/ตัวชี้วัดชั้นปี ที่ผู้เรียนได้
ประเมินไปแล้วในระดับชั้นที่ผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่  สถานศึกษาจะออกเอกสารหลักฐานแบบบันทึกผลการ
ประเมินมาตรฐาน/ตัวชี้วัดชั้นปี  เมื่อผู้เรียนย้ายที่เรียนไปยังสถานศึกษาอ่ืนในขณะที่ยังไม่ได้รับการประเมินผล
ปลายปีการศึกษานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 
หมวด  8 

การย้ายท่ีเรียน 
 ข้อ  27.  นักเรียนคนใดจ าเป็นต้องย้ายที่เรียน  โรงเรียนจัดท าเอกสารหลักฐานการเรียนของ
นักเรียนไปให้โรงเรียนใหม่  ดังนี้  คือ 

27.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.1) 
27.2 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
27.3 ระเบียนสะสม 
27.4 แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ / 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 10  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
                  (นายณรงคศั์กดิ ์  ติตะปัญ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

 
บรรณานุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 8 ประการ ได้แก่    

1)  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์                   
2)  ซื่อสัตย์สุจริต    
3)  มีวินัย    
4)  ใฝ่เรียนรู้    
5)  อยู่อย่างพอเพียง   
6)  มุ่งม่ันในการท างาน    
7)  รักความเป็นไทย   
8)  มีจิตสาธารณะ 

การน าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการดังกล่าว ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลนั้น สถานศึกษาต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจนโดย
พิจารณาจาก นิยาม ตัวชี้วัดพฤติกรรมบ่งชี้  และเกณฑ์การให้คะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
นิยาม 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธ ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ผู้ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ           
มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ   
และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ตัวช้ีวัด         1.1  เป็นพลเมืองดีของชาติ 
1.2  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
1.3  ศรัทธา  ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
1.4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 1.1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ  และอธิบายความหมาย 
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง     
1.1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิ และหน้าที่พลเมืองดีของชาติ  
1.1.3 มีความสามัคคี ปรองดอง     

1.2 ธ ารงไว้ซึ่งความเป็น 
ชาติไทย 

1.2.1 เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี  
ปรองดอง ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
1.2.2 หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย 

 



๓๑ 

 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
1.3 ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตน
ตามหลักของศาสนา 

1.3.1 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
1.3.2 ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ   
1.3.3 เป็นแบบอย่างท่ีดีของศาสนิกชน 

1.4 เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1.4.1 เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 
1.4.2 แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์        
1.4.3 แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับประถมศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 
1.1.1 ยืนตรง 
เคารพธงชาติ ร้อง 
เพลงชาติ และ 
อธิบายความหมาย 
ของเพลงชาติ 
ได้ถูกต้อง     
1.1.2 ปฏิบัติ 
ตนตามสิทธิ หน้าที่ 
พลเมืองดีของชาติ 
1.1.3 มีความ 
สามัคคีปรองดอง   

ไม่ยืนตรงเคารพ
ธงชาติ                

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้องเพลง
ชาติ และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง 
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าที่ของ
นักเรียน และให้
ความร่วมมือร่วมใจ
ในการท ากิจกรรม
กับสมาชิกในชั้น
เรียน  

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้องเพลง
ชาติ และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง 
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าที่ของ
นักเรียนและให้
ความร่วมมือร่วมใจ
ในการท ากิจกรรม
กับสมาชิกใน
โรงเรียน       

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้องเพลง
ชาติ และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง 
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าที่ของ
พลเมืองดี และให้
ความร่วมมือร่วมใจ
ในการท ากิจกรรม
กับสมาชิกใน
โรงเรียนและชุมชน       

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

1.2.1 เข้าร่วม  
 ส่งเสริมสนับสนุน 
กิจกรรมที่สร้าง 
ความสามัคคี  
ปรองดอง  
ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อโรงเรียน  
ชุมชนและสังคม 
1.2.2 หวงแหน   
ปกป้อง ยกย่อง 
ความเป็นชาติไทย 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคี 

เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี  
ปรองดอง และเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน  

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี   
ปรองดองและเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน และชุมชน 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี  
ปรองดองและเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม ชื่นชมใน
ความเป็นชาติไทย 



๓๒ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ศรัทธา ยึดม่ัน และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 
1.3.1 เข้าร่วม 
กิจกรรมทางศาสนา 
ที่ตนนับถือ 
1.3.2 ปฏิบัติตน 
ตามหลักของศาสนา 
ที่ตนนับถือ   
1.3.3 เป็น
แบบอย่างที่ดีของ 
ศาสนิกชน 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตน 
นับถือ 

เข้าร่วมกิจกรรม                 
ทางศาสนาที่ตนนับ
ถือและปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาตามโอกาส  

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับ
ถือและปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

เข้าร่วมกิจกรรม             
ทางศาสนา 
ที่ตนนับถือปฏิบัติ
ตนตามหลัก            
ของศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอ  
และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของศาสนิกชน 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

1.4.1 เข้าร่วม 
และมีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรมที่ 
เกี่ยวกับสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 
1.4.2 แสดง 
ความส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ 
ขอพระมหากษัตริย์        
1.4.3 แสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์ 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ตามท่ีโรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ตามท่ีโรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น  
 
 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ตามท่ีโรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้นชื่นชม
ในพระราชกรณีย
กิจ   พระปรีชา
สามารถของ
พระมหากษัตริย์ 
และพระราชวงศ์ 

 
ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต 

นิยาม 
ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติตรงตามความเป็น

จริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  คือ ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเปน็จริงทั้งทาง
กาย วาจา ใจ  และยึดหลักความจริง  ความถูกต้องในการด าเนนิชีวิตมีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 

ตัวช้ีวัด   2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา  ใจ 
2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา  ใจ  

 



๓๓ 

 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
2.1 ประพฤติตรงตาม 
ความเป็นจริงต่อ ตนเองทั้งทาง
กาย วาจา ใจ 

2.1.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง  
2.1.2 ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้องละอายและเกรงกลัว 
ต่อการกระท าผิด 
2.1.3  ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา 

2.2 ประพฤติตรงตาม 
ความเป็นจริงต่อ ผู้อื่นทั้งทาง
กาย  วาจา ใจ  

2.2.1 ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
2.2.2 ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง 
2.2.3 ไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง   

 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับประถมศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่  2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 
2.1.1 ให้ข้อมูลที่ 
ถูกต้องและเป็นจริง  
2.1.2 ปฏิบัติตน 
โดยค านึงถึง 
ความถูกต้อง 
ละอายและ 
เกรงกลัว   
 ต่อการกระท าผิด 
2.1.3 ปฏิบัติตาม 
ค าม่ันสัญญา 

ไม่ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นจริง 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง ท าตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้
กับเพ่ือน  
พ่อแม่  หรือ
ผู้ปกครอง  
และครู ละอาย
และเกรงกลัว 
ที่จะท าความผิด 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง ปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้อง              
ท าตามสัญญาที่ตน
ให้ไว้กับเพ่ือนพ่อแม่ 
หรือผู้ปกครอง และ
ครู ละอายและเกรง
กลัวที่จะท า
ความผิด 
 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง ปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้อง  
ท าตามสัญญาที่ตนให้
ไว้กับเพ่ือน 
พ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง และครู 
ละอายและ  
เกรงกลัวที่จะท า
ความผิดเป็น
แบบอย่างที่ดีด้าน
ความซื่อสัตย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 
2.2.1 ไม่ถือเอาสิ่งของ 
หรือผลงานของผู้อ่ืน 
มาเป็นของตนเอง 
2.2.2 ปฏิบัติตนต่อ 
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง 
 2.2.3 ไม่หาประโยชน์ 

น าสิ่งของของ
คนอ่ืนมาเป็น
ของตนเอง 

ไม่น าสิ่งของ และ
ผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซื่อตรง     

ไม่น าสิ่งของ และ
ผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซื่อตรง 
ไม่หา 

ไม่น าสิ่งของ และ
ผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นของตนเองปฏิบัติ
ตนต่อผู้อื่นด้วยความ
ซื่อตรง   

ข้อที่ 3 มีวินัย 

นิยาม 
มีวินัย หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ

ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์  ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว  

โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 

ตัวช้ีวัด  3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

3.1.1 ปฏิบัติตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน     
3.1.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวัน และ
รับผิดชอบในการท างาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับประถมศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 
3.1.1 ปฏิบัติตนตาม 
ข้อตกลง กฎเกณฑ ์ 
ระเบียบข้อบังคับของ 
ครอบครัว โรงเรียน 
 และสังคม ไม่ละเมิด 
สิทธิของผู้อืน่     
3.1.2 ตรงต่อเวลา
ใน 
การปฏิบัติกิจกรรม 
ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน และ
รับผิดชอบในการ
ท างาน   

ไม่ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์  
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัวและ
โรงเรียน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ  
ในชีวิต 
ประจ าวัน  
 

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์  ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน  และ
รับผิดชอบในการ
ท างาน    

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงกฎเกณฑ์  
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว  
โรงเรียนและ
สังคม ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น    
ตรงต่อเวลา               
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ            
ในชีวิตประจ าวัน 
และรับผิดชอบใน
การท างาน  

 
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ 

นิยาม 
ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน  แสวงหา

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน   
ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้า

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ด้วย
การเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด 
เผยแพร่ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ตัวช้ีวัด   4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม  สรุปเป็นองค์ความรู้  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
4.1 ตั้งใจ เพียรพยายาม 
ในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม 
การเรียนรู้  

4.1.1 ตั้งใจเรียน 
4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
4.1.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 

4.2 แสวงหาความรู้จาก 
แหล่งเรียนรู้ ต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุป 
เป็นองค์ความรู้ และ 
สามารถน าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ 

4.2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ 
เทคโนโลยีต่างๆ  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ 
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 
4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบ จากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้ 
4.2.3 แลกเปลี่ยนความรู้  ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายาม  ในการเรียนและเข้าร่วม กิจกรรม 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

4.1.1 ตั้งใจเรียน 
4.1.2 เอาใจใส่และมี 
ความเพียรพยายามใน 
การเรียนรู้ 
4.1.3 เข้าร่วมกิจกรรม  
การเรียนรู้ต่างๆ 

ไม่ตัง้ใจเรียน เข้าเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรยีน มีสว่น
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ ต่างๆ  
เป็นบางครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้  มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรยีนรู้
ต่างๆ  บ่อยครั้ง 
 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ 
และมีความเพียร
พยายามใน 
การเรียนรู้  
มีส่วนรว่มในการ
เรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรยีนรู้
ต่าง ๆ 
ทั้งภายใน 
และภายนอก
โรงเรียนเป็นประจ า 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 
ตัวชี้วัดที่  4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ตา่ง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ 
อย่างเหมาะสม สรุปเปน็องค์ความรู้  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 
4.2.1  ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ  
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ  แหล่ง 
เรียนรู้ทั้งภายในและ 
ภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม 
4.2.2 บันทึกความรู้  
วิเคราะห์ข้อมูล จากสิ่งที่ 
เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ 
ความรู้ 
4.2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้วยวธิีการต่าง ๆ  และ 
น าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน 
 

ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู ้

ศึกษาค้นคว้าความรู้
จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี  
 แหล่งเรียนรู้  
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อ 
ได้อย่างเหมาะสม 
และมีการ 
บันทึกความรู้  

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อ เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน  และ
เลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึก
ความรู้ วิเคราะห์
ข้อมูล สรุป   เป็น
องค์ความรู้ และ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้อื่นได้   

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน เลือกใช้
สื่อได้อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึกความรู้  
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู้ 
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย และ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง 

นิยาม 
อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ            

มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง  คือ  ผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน  มีเหตุผล  รอบคอบ ระมัดระวัง 

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ  ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกัน
ความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัด  5.1. ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 
 5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
5.1 ด าเนินชีวิตอย่าง 
พอประมาณ มีเหตุผล  
รอบคอบ  มีคุณธรรม 

5.1.1ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้  ฯลฯ   
อย่างประหยัดคุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดีรวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
5.1.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัดคุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี 
5.1.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ  มีเหตุผล 
5.1.4ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัย 
เมื่อผู้อื่นกระท าผิดพลาด  

5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 ปรับตัวเพ่ืออยู่ใน 
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 

5.2.1วางแผนการเรียน  การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐานของ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
5.2.2 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
  ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับประถมศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่  5.1 ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

5.1.1ใช้ทรัพย์สินของ 
ตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ 
 เครื่องใช้ ฯลฯ อย่าง  
ประหยัด คุ้มค่าและเก็บ 
รักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการ 
ใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
5.1.2 ใช้ทรัพยากรของ 
ส่วนรวมอย่างประหยัด 
  คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแล  
อย่างดี 
5.1.3 ปฏิบัติตนและ 
ตัดสินใจด้วยความ 
รอบคอบ มีเหตุผล 
5.1.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 
และไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน  
พร้อมให้อภัย เมื่อผู้อื่น
กระท าผิดพลาด 

ใช้เงินและของ
ใช้ส่วนตัว
อย่างไม่
ประหยัด 

ใช้ทรัพย์สิน
ของตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด 
คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี
รอบคอบ   
มีเหตุผล 

ใช้ทรัพย์สิน
ของตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวม   
อย่างประหยัด 
คุ้มค่า  
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี            
รอบคอบ มี
เหตุผล                     
ไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่น และไม่ท า
ให้ผู้อื่น
เดอืดร้อน 

ใช้ทรัพย์สิน
ของตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวม อย่าง
ประหยัด 
คุ้มค่า  
เก็บรักษาดูแล               
อย่างดี 
รอบคอบ   
มีเหตุผล                          
ไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่น ไม่ท าให้
ผู้อื่นเดือดร้อน 
และให้อภัย
เมื่อผู้อื่น
กระท า
ผิดพลาด 

 
 
 
 



๓๙ 

 
ตัวช้ีวัดที่  5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 
5.2.1  วางแผนการเรียน  
 การท างานและการใช้ 
ชีวิตประจ าวันบน 
พ้ืนฐานของ ความรู้  
 ข้อมูลข่าวสาร 
5.2.2 รู้เท่าทันการ 
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
 และสภาพแวดล้อม   
ยอมรับ และปรับตัวอยู่ 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี 
ความสุข 

ไม่วางแผนการ
เรียนและ 
การใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ใช้ ความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสาร 
ในการวาง
แผนการเรียน        
การท างานและ
ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน                       
รับรู้การ
เปลี่ยนแปลง
ของครอบครัว  
ชุมชนและ
สภาพแวดล้อม 
 

ใช้ ความรู้  
ข้อมูล ข่าวสาร
ในการวาง
แผนการเรียน        
การท างานและ 
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน               
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว
ชุมชนสังคม 
และ
สภาพแวดล้อม 

ใช้ ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียน                
การท างานและใช้
ในชีวิตประจ าวนั  
ยอมรับ การ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม
สภาพแวดล้อม   
และปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อื่น                 
ได้อย่างมีความสุข 

 
ข้อที่ 6 มุ่งม่ันในการท างาน 

นิยาม 
มุ่งม่ันในการท างาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการ

ท าหน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม  อดทน  เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
ผู้ที่มุ่งม่ันในการท างาน  คือ   ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม  ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ   ให้ส าเร็จลุล่วง ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ  และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

ตัวช้ีวัด   6 .1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
6 .2 ท างานด้วย ความเพียรพยายาม  และ อดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

6 .1 ตั้งใจและรับผิดชอบ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 การงาน 

6 .1.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
6 .1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ 
6 .1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 

6 .2 ท างานด้วย ความ 
เพียร พยายาม  และ  
อดทนเพ่ือให้งานส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

6 .2.1 ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
6 .2.2 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ 
6 .2.3 ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
 



๔๐ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับประถมศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 6 .1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

6.1.1 เอาใจใส่ 
ต่อการปฏิบัติ 
หน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมาย 
6.1.2 ตั้งใจและ 
รับผิดชอบใน 
การท างานให้ 
ส าเร็จ 
6.1.3 ปรับปรุง 
และพัฒนาการ 
ท างานด้วยตนเอง 

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จ 
มีการปรับปรุงการ
ท างานให้ดีขึ้น 
 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ท างานให้ดีขึ้น 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จ                    
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6 .2 ท างานด้วย ความเพียรพยายาม  และ อดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

6.2.1 ทุ่มเท 
ท างานอดทนไม่ 
ย่อท้อต่อปัญหา 
และอุปสรรค 
ในการท างาน 
6.2.2 พยายาม 
แก้ปัญหาและ 
อุปสรรคในการ 
ท างานให้ส าเร็จ 
6.2.3 ชื่นชม 
ผลงานด้วยความ 
ภาคภูมิใจ 

ไม่ขยัน  อดทน   
ในการท างาน 

ท างานด้วยความ
ขยัน อดทน และ
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย และชื่น
ชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความขยัน
อดทน  และพยายาม
ให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาในการ
ท างาน และชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยันอดทน  และ
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาเป้าหมาย
ภายในเวลาที่
ก าหนด ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาแก้ปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 
ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย 

นิยาม 
รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าร่วมอนุรักษ์  

สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่า
ถูกต้องและเหมาะสม 

ผู้ที่รักความเป็นไทย คือ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  

สืบทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย   มีความกตัญญูกตเวที  
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม   

ตัวช้ีวัด  7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 
7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 7.3 อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

7.1 ภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
และมีความกตัญญูกตเวที 

7.1.1  แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ   
7.1.2  ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย                                                                            
7.1.3 ชักชวน แนะน าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี   
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย       

7.2  เห็นคุณค่าและ 
ใช้ภาษาไทย ในการสื่อสารได้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

7.2.1 ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม        
7.2.2 ชักชวน  แนะน า  ให้ผูอ่ื้นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 

7.3 อนุรักษ์  สืบทอด   
ภูมิปัญญาไทย 

7.3.1 น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต                                                                            
7.3.2 รว่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
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ตัวช้ีวัดที่ 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 
7.1.1 แต่งกายและมี 
มารยาทงดงามแบบไทย  
มีสัมมาคารวะ กตัญญู 
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ   
7.1.2 ร่วมกิจกรรมที่ 
เกี่ยวข้องกับประเพณี   
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย                                                                            
7.1.3 ชักชวน แนะน า
ให้ผู้อืน่ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย       

ไม่มีสัมมาคารวะ
ต่อผู้ใหญ่ 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย   
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ  และแต่ง
กายแบบไทย  เข้า
ร่วมหรือมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี   
ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย   

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย             
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ และ
แต่งกายแบบไทย
ด้วยความ
ภาคภูมิใจ  เข้า
ร่วม  หรือมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย   

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย  
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีตอ่
ผู้มีพระคุณ แต่ง
กายแบบไทยด้วย
ความภาคภูมิใจ  
เข้าร่วมหรือมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย  ชักชวน  
แนะน าเพ่ือนและ
คนอ่ืนปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี   
ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย   

 
ตัวช้ีวัดที่ 7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 
7.2.1ใชภ้าษาไทยและ
เลขไทยในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม        
7.2.2 ชักชวน แนะน า  
ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของ
การใช้ภาษาไทยที่
ถูกต้อง 

ไม่สนใจใช้
ภาษาไทย 
อย่างถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย                 
เลขไทย  ในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม และ
แนะน าให้ผู้อ่ืนใช้
ภาษาไทย 
ที่ถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย                  
เลขไทย ในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม และ
แนะน า ชักชวน
ให้ผู้อื่นใช้
ภาษาไทยที่
ถูกต้อง  

ใช้ภาษาไทย              
เลขไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อ
เหมาะสม และ
แนะน า ชักชวน
ให้ผู้อื่นใช้
ภาษาไทยที่
ถูกต้องเป็น
ประจ าเป็นแบบ 
อย่างที่ดีด้านการ
ใช้ภาษาไทย 



๔๓ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7.3 อนุรักษ์  สืบทอด  ภูมิปัญญาไทย 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 
7.3.1 น าภูมิปัญญาไทย
มาใช้ให้เหมาะสมในวิถี
ชวีิต                                                                            
7.3.2 รว่มกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ไทย    
7.3.3 แนะน า               
มีส่วนร่วม ในการ 
สืบทอดภูมิปัญญาไทย 

ไม่สนใจภูมิ
ปัญญาไทย 

สืบค้นภูมิปัญญา
ไทยที่ใช้ในท้องถิ่น             
เข้าร่วม และ
ชักชวนคนใน
ครอบครัวหรือ
เพ่ือนเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญาไทย  

สืบค้นภูมิปัญญา
ไทยที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น  เข้าร่วม
และชักชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อน 
และผู้อ่ืนเข้าร่วม 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญาไทย   

สืบค้น 
ภูมิปัญญาไทย   
เข้าร่วมและ
ชักชวนคน 
ในครอบครัว  
เพ่ือน และผู้อื่น
เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย  ใช้
และแนะน า             
ให้เพ่ือนใช้                             

 
ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ 

นิยาม 
มีจิตสาธารณะ หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ี

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน  และสังคม ด้วยความเต็มใจ  กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน 

          ผู้ที่มีจิตสาธารณะ  คือ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน  อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วย
แรงกาย  สติปัญญา  ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน 

ตัวช้ีวัด  8.1  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
 8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

8.1 ชว่ยเหลือผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจโดย ไม่หวัง
ผลตอบแทน 

8.1.1 ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างานด้วยความเต็มใจ 
8.1.2 อาสาท างานให้ผู้อ่ืนด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญาโดยไม่
หวังผลตอบแทน     
8.1.3 แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและอ่ืนๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือ 
 สร้างความสุขให้กับผู้อ่ืน         

8.2 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 
 

8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
8.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
8.2.3 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวม ตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 



๔๔ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับประถมศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 8.1 ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

8.1.1 ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครู
ท างานด้วย  
ความเต็มใจ 
8.1.2 อาสาท างานให้
ผู้อื่นด้วยก าลังกาย 
ก าลังใจ และก าลัง 
สติปัญญา  ด้วยความ
สมัครใจ     
8.1.3 แบ่งปันสิ่งของ 
ทรัพย์สินและอ่ืนๆ 
และช่วยแก้ปัญหา  
หรือสร้างความสุข
ให้กับผู้อืน่         

ไม่ช่วยเหลือ    
พ่อแม่ ผู้ปกครอง  
และครู 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครู
ท างาน อาสา
ท างานและแบ่งปัน
สิ่งของให้ผู้อ่ืนด้วย
ความ 
เต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง  
และครูท างาน 
อาสาท างาน ช่วย
คิด ช่วยท า และ
แบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อื่นด้วยความ 
เต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครู
ท างาน อาสา
ท างาน ช่วยคิด 
ช่วยท า แบ่งปัน
สิ่งของ  
และช่วยแก้ปัญหา
ให้ผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8.2 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม  
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

8.2.1 ดูแล รักษา           
สาธารณสมบัติ และ
สิ่งแวดล้อม            
ด้วยความเต็มใจ 
8.2.2 เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชนและ
สังคม 
8.2.3 เข้าร่วม
กิจกรรม เพ่ือ
แก้ปัญหา  หรือ ร่วม
สร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวม ตาม
สถานการณ์ที่เกิด  
ขึ้นด้วยความ
กระตือรือร้น 

ไม่สนใจดูแล
รักษา 
ทรัพย์สมบัติและ 
สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ  สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน 
โรงเรียน  และเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ 

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ  สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน 
และเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือ 
สังคมและ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ 

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน 
และเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือ 
สังคมและ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนและ
ชุมชนด้วย      
ความเต็มใจ 



๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
เอกสารค าร้อง / แบบต่างๆ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
ที ่  21/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  

------------------------------------------- 
  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  ได้จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  และมาตรฐานการศึกษาตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาจึงต้องจัดท าระเบียบ
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ดังนั้น  
โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระเบียบโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ดังมีรายนามคณะกรรมการต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑. นายชาลี  ลาสา   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา    ประธานคณะกรรมการ 
๒. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ      กรรมการ 
๓. คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน ฯ       กรรมการ 
๔. นายณรงค์ศักดิ ์  ติตะปัญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม   กรรมการ/เลขานุการ 

2. คณะกรรมการจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน 
 

๑. นายณรงค์ศักดิ ์  ติตะปัญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม   ประธานกรรมการ 
๒. นายมงคล  ดีสิมวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางมลฑา  บุตรโพธิ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นายทองมาก   มีมา  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นางกนกพร  ภูพานเพชร  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๖. นางวิไลลักษณ์   มีมา  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการจัดท าจัดท าระเบียบโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ 
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้มีประสิทธิภาพ 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๔  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
(นายณรงค์ศักดิ ์  ติตะปัญ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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