ระเบียบโรงเรียนบ้านกกดู่
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๖
-------------------------------------------------------------------------------------โดยที่โรงเรียนบ้านกกดู่ ได้ประกาศใช้หลักสูตรตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ ๒๙๓ / ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่องให้ใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงเป็นการสมควรที่กาหนดระเบียบโรงเรียนบ้านกกดู่ ว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับคาสั่งดังกล่าว
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงาน
วิชาการขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมขั้นพื้นฐาน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนบ้านกกดู่ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรโรงเรียนบ้านกกดู่ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๕ ให้ผู้บริหารรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๖ การประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการต่อไปนี้
๖.๑ การวัดและการประเมินผลการเรียน มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนานักเรียนและตัดสินผลการเรียน
๖.๒ การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กาหนดในหลักสูตร และจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนานักเรียน
๖.๓ การวัดและประเมินผลการเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้อง
ดาเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลนักเรียนได้อย่างรอบด้านทั้งด้านพุทธิ
พิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติวิชา และระดับชั้นของนักเรียน โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรมและเชื่อถือได้
๖.๔ การประเมินนักเรียนพิจารณาจากพัฒนาการของนักเรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม ผลงานของนักเรียน การทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนรู้ ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา

๒
๖.๕ เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ข้อ ๗ ต้องดาเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนานักเรียน
ข้อ ๘ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เป็นการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิดที่กาหนด อยู่ในตัวชี้วัดในหลักสูตร ซึ่งจะนาไปสู่การสรุปผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยดาเนินการดังนี้
๘.๑) ครูแจ้งตัวชี้วัด วิธีการประเมินผลการเรียน เกณฑ์การผ่านตัวชี้วัด และเกณฑ์ขั้นต่าของการ
ผ่านรายวิชาก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๘.๒) จัดให้มีการประเมินผลก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานและความรอบรู้ในเรื่องที่
จะเรียน
๘.๓) จัดให้มีการประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อศึกษาผลการเรียน เพื่อจัดสอนซ่อมเสริม และนา
คะแนนจากการวัดผล ไปรวมกับการวัดผลปลายปี/ปลายภาค
ข้อ ๙ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียน ให้ครูประจาวิชา ดาเนินการวัดผลตามเกณฑ์
ที่กาหนด
ข้อ ๑๐ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้ครูครูดาเนินการวัดผลไปพร้อมกับ
การประเมินผลระดับชั้นเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
ข้อ ๑๑ การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้ประเมินเป็นรายภาค โดย เป็นผู้กาหนดแนวทางการประเมิน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมดาเนินการประเมินผลตามตัวชี้วัด
ข้อ ๑๒ การเทียบโอนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑๒.๑ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้จากได้ในกรณีต่างๆได้แก่ การย้าย
การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การละทิ้งการศึกษาและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษา
จากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ
๑๒.๒ ให้สามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการเรียนรู้อื่นๆเช่น สถานประกอบการ
สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว
๑๒.๓ การเทียบโอนผลการเรียนให้ดาเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรก
ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่อง ในที่รัฐเทียบโอนอย่างน้อยหนึ่งภาคเรียน โดยที่รับ
การเทียบโอนควรกาหนดรายวิชา จานวนหน่วยกิจที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๓ การพิจารณาการเทียบโอนสามารถดาเนินการได้ดังนี้
๑๓.๑ พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้ ความสามารถของนักเรียน
ในด้านต่างๆ
๑๓.๒ พิจารณาความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติการจริง การทดสอบการสัมภาษณ์ เป็นต้น
๑๓.๓ พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติการจริง ในกรณีมีเหตุผลจาเป็นระหว่าง
เรียน นักเรียนสามารถแจ้งความจานงขอไปศึกษารายวิชาใน/สถานประกอบการอื่นๆ แล้วนามาเทียบโอนได้ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน

๓
ข้อ ๑๔ การเทียบโอนผลการเรียนให้ดาเนินการรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจานวนไม่
น้อยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๕ คน การเทียบโอนให้ดาเนินดังนี้
๑๔.๑ กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ให้นารายวิชาหรือหน่วยกิตที่มี
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
๑๔.๒ กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน
(ถ้ามี) โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและให้ระดับผลการเรียนให้สอกดคล้องกับหลักสูตรที่รับโอน
๑๔.๓ กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ดาเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการละแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนทัง้ นี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องบทเฉพาะกาล(ถ้ามี)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ลงชื่อ)
(นายสุธน สุพรมอินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกดู่

๔
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน
โรงเรียนบ้านกกดู่ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
๑. การตัดสินผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน
เพื่อตัดสินผลการเรียนของนักเรียน ดังนี้
๑) นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๒) นักเรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
๓) นักเรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
๔) นักเรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนานักเรียน โดยมีผลการประเมินระดับผ่านขึ้นไป
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บังเกิดผลนักเรียนต้องได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอในความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
ทีก่ าหนดในตัวชี้วัด โดยมีเวลาเรียนที่เพียงพอต่อการพัฒนาด้วย โดยปกติในระดับประถมศึกษาครูจะมีเวลาอยู่กับ
นักเรียนตลอดปีการศึกษาประมาณ ๒๐๐ วัน จึงควรบริหารจัดการเวลาที่ได้รับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน และตระหนักว่าเวลาเรียนเป็นทรัพยากรที่ใช้หมดไปในแต่ละวัน มากกว่าเป็นเพียง
องค์ประกอบหนึ่งของการบริหารหลักสูตร การกาหนดให้นักเรียนมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนตลอดปีการศึกษา จึงเป็นการมุ่งหวังให้ครูมีเวลาในการพัฒนานักเรียน และเติมเต็มศักยภาพของนักเรียน
และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ครูต้องตรวจสอบความรู้ความสามารถที่แสดงพัฒนาการของ
นักเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งต้องสร้างให้นักเรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนด้วยการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองอย่างสม่ าเสมอเช่นกัน ตัวชี้วัดซึ่งมีความสาคัญในการนามาใช้ออกแบบหน่วย
การเรียนรู้นั้นยังเป็นแนวทางสาหรับครูและนักเรียนใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้หรือยัง
การประเมินในชั้นเรียนซึ่งต้องอาศัยทั้งการประเมินผลย่อยเพื่อการพัฒนาและการประเมินผลรวมเพื่อสรุปการเรียนรู้
จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยครูกาหนดเกณฑ์ที่ยอมรับได้ใน
การผ่านตัวชี้วัดทุกตัวให้เหมาะสมกับบริบทของกล่าวคือ ให้ท้าทายการเรียนรู้ไม่ยากหรือง่ายเกินไป เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการประเมินว่าสิ่งที่นักเรียนรู้ เข้าใจ ทาได้นั้น เป็นที่น่าพอใจ บรรลุตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หากยังไม่
บรรลุจะต้องหาวิธีการช่วยเหลือ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสูงสุด การกาหนดเกณฑ์นี้ครูสามารถให้นักเรียน
ร่วมกาหนดด้วยได้ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและสร้างแรงจูงใจในการเรียน การประเมินเพื่อการพัฒนา
ส่วนมากเป็นการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ เช่น สังเกต หรือซักถาม หรือการทดสอบย่อยในการประเมินเพื่อ
การพัฒนานี้ ควรให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ นักเรียนแต่ละคนอาจใช้เวลาเรียนและ
วิธีการเรียนที่แตกต่างกัน ฉะนั้น ครูควรนาข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับวิธีการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ อันจะนาไปสู่การบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ในท้ายที่สุดอย่างมีคุณภาพการประเมินเพื่อการพัฒนาจึง

๕
ไม่จาเป็นต้องตัดสินให้คะแนนเสมอไป การตัดสินให้คะแนนหรือให้เป็นระดับคุณภาพควรดาเนินการโดยใช้การ
ประเมินสรุปผลรวมเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้และจบรายวิชา
การตัดสินผลการเรียน ตัดสินเป็นรายวิชา โดยใช้ผลการประเมินระหว่างปีและปลายปีตาม
สัดส่วนที่กาหนด ทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินให้ผลการเรียนตามแนวทางการให้ระดับผลการเรียนตามที่กาหนด
และนักเรียนต้องผ่านทุกรายวิชาพื้นฐาน
๒. การให้ระดับผลการเรียน
การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา โรงเรียนบ้านกกดู่ได้กาหนดให้ระดับผลการเรียนหรือ
ระดับคุณภาพการปฏิบัติของนักเรียนเป็นระบบตัวเลข ๘ ระดับ
การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน โดยกาหนดเกณฑ์การตัดสิน
ผ่านแต่ละวิชาที่ร้อยละ ๕๐ จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรียนที่ผ่านเป็นระบบตัวเลข ตามที่กาหนด ตารางข้างใต้
แสดงการตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้ระบบตัวเลข แสดงระดับผลการเรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระ เป็น ๘ ระดับ ดังนี้

ระดับผลการเรียน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
ต่ากว่าเกณฑ์

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
๘๐ – ๑๐๐
๗๕ – ๗๙
๗๐ – ๗๔
๖๕ – ๖๙
๖๐ – ๖๔
๕๕ – ๕๙
๕๐ – ๕๔
๐ – ๔๙

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ผลการประเมิน
เป็นผ่านและไม่ผ่าน กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน
๑) การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้ผลการประเมินเป็น ผ่าน และ ไม่ผ่าน
กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน

๖
ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา
กาหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และมีความหมายของแต่ละระดับดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ
ดี หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ
ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนหรือถ้ามี
ผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ
๒) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผลการประเมินเป็น ผ่าน และ ไม่ผ่าน กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็น
ดีเยี่ยม ดี และผ่านในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษา โรงเรียนบ้านกกดู่กาหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ระดับดีเยี่ยม จานวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
ดี หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นการยอมรับของสังคม
โดยพิจารณาจาก
(๑) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจานวน ๑ – ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมิน
ต่ากว่าระดับดี
(๒) ได้ผลการประเมิน ระดับดีเยี่ยม จานวน ๔ คุณ ลักษณะ และ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน หรือ
(๓) ได้ผลการประเมิน ระดับดี จานวน ๕ – ๘ คุณ ลักษณะ และ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน
ผ่าน หมายถึง นักเรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่โรงเรียนบ้านกกดู่
กาหนดโดยพิจารณาจาก
(๑) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จานวน ๕ – ๘ คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน หรือ
(๒) ได้ผลการป ระเมินระดับดี จานวน ๔ คุณลักษณ ะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน
ไม่ผ่าน หมายถึง นักเรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนที่กาหนด โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่านตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ
การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของนักเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนบ้านกกดู่ได้กาหนด และให้ผลการ
ประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน

๗
กิจกรรมพัฒนานักเรียน มี ๓ ลักษณะ คือ
๑) กิจกรรมแนะแนว
๒) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย
(๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โดยนักเรียนเลือกอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ๑ กิจกรรม
(๒) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรมอีก ๑ กิจกรรม
๓) กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้
“ผ” หมายถึง นักเรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
“มผ” หมายถึงนักเรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนบ้านกกดู่ได้กาหนด
ในกรณีที่นักเรียนได้ผลการเรียน “มผ” ต้องจัดซ่อมเสริมให้นักเรียนทากิจกรรมในส่วนที่
นักเรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทาจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้ ต้อง
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนบ้านกกดู่
๓. การเลื่อนชั้น
เมื่อสิ้นปีการศึกษา นักเรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๑) นักเรียนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๒) นักเรียนมีผลการประเมินผ่านทุกรายวิชาพื้นฐาน
๓) นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนานักเรียน ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทั้งนี้ ถ้านักเรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนา และสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้
อนึ่ง ในกรณีที่นักเรียนมีหลักฐานการเรียนรู้ที่แสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ อาจให้โอกาสนักเรียน
เลื่อนชั้นกลางปีการศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการของและผู้แทนของเขตพื้นที่
การศึกษาหรือต้นสังกัด ประเมินนักเรียนและตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขทั้ง ๓ ประการ ต่อไปนี้
๑) มีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีที่กาลังศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
๒) มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น
๓) ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของชั้นปีที่เรียนปัจจุบัน และความรู้
ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่จะเลื่อนขึ้น

๘
การอนุมัติให้เลื่อนชั้นกลางปีการศึกษาไปเรียนชั้นสูงขึ้นได้ ๑ ระดับชั้นนี้ ต้องได้รับการยินยอมจาก
นักเรียนและผู้ปกครอง และต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษานั้น
สาหรับในกรณีที่พบว่ามีนักเรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่าง ๆ มีปัญหาในการเรียนรู้ ให้ดาเนินงานร่วมกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด / ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา / หน่วยงานต้น
สังกัด โ รงเรียนเฉพาะความพิการ หาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา
๔. การสอนซ่อมเสริม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดให้จัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
เต็มตามศักยภาพ
การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่นักเรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ
หรือเจตคติ / คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการ
สอนตามปกติ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ เป็นการให้
โอกาสแก่นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
๕. การเรียนซ้าชั้น
นักเรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจานวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้น ที่
สูงขึ้น จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้าชั้นได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของ
นักเรียน เป็นสาคัญ
นักเรียนที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนชั้น จะต้องให้เรียนซ้าชั้น ทั้งนี้อาจใช้ดุลยพินิจให้เลื่อนชั้นได้
หากพิจารณาว่านักเรียนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ อันเนื่องจากสาเหตุจาเป็นหรือเหตุสุดวิสัย แต่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การ
เลื่อนชั้นในข้ออื่น ๆ ครบถ้วน
๒) นักเรียนมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กาหนดในแต่ละรายวิชา
แต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษานั้น และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นในข้ออื่น ๆ ครบถ้วน
๓) นักเรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม อยู่ในระดับผ่าน ก่อนที่จะให้นักเรียนเรียนซ้าชั้น จะแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบเหตุผล
ของการเรียนซ้าชั้น
๖. เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
๑) นักเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานกาหนด
๒) นักเรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด
๓) นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด
๔) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด
๕) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนและมีผลการประเมินผ่าน เกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด

๙
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกกดู่ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้

๑. การตัดสินผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ เพื่อตัดสินผลการเรียนของนักเรียน ดังนี้
๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา นักเรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ๘๐
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
๒) นักเรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
๓) นักเรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
๔) นักเรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนานักเรียน
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ครูต้องตรวจสอบความรู้ความสามารถที่แสดงพัฒนาการ
ของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งต้องสร้างให้นักเรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนด้วยการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองอย่างสม่ าเสมอเช่นกัน ตัวชี้วัดซึ่งมีความสาคัญในการนามาใช้ออกแบบหน่วย
การเรียนรู้นั้น เป็นแนวทางสาหรับครูและนักเรียนใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้หรือยัง
การประเมินในชั้นเรียนซึ่งต้องอาศัยทั้งการประเมินผลย่อยเพื่อการพัฒนาและการประเมินผลรวมเพื่อสรุปการเรียนรู้
จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยครูกาหนดเกณฑ์ที่ยอมรับได้ใน
การผ่านตัวชี้วัดทุกตัวให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนกล่าวคือ ให้ท้าทายการเรียนรู้ ไม่ยากหรือง่ายเกินไป เพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินว่าสิ่งที่นักเรียน เข้าใจ ทาได้นั้น เป็นที่น่าพอใจ บรรลุตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หากยัง
ไม่บรรลุจะต้องหาวิธีการช่วยเหลือ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสูงสุด การกาหนดเกณฑ์นี้ครูสามารถให้
นักเรียนร่วมกาหนดด้วยได้ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและสร้างแรงจูงใจในการเรียน การประเมินเพื่อการ
พัฒนาส่วนมากเป็นการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ เช่น สังเกต หรือซักถาม หรือการทดสอบย่อย ในการ
ประเมินเพื่อการพัฒนานี้ ควรให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ นักเรียนแต่ละคนอาจใช้เวลา
เรียนและวิธีการเรียนที่แตกต่างกัน ฉะนั้น ครูควรนาข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับวิธีการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ อันจะนาไปสู่การบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ในท้ายที่สุดอย่างมีคุณภาพ การประเมินเพื่อการ
พัฒนาจึงไม่จาเป็นต้องตัดสินให้คะแนนเสมอไป การตัดสินให้คะแนนหรือให้เป็นระดับคุณภาพควรดาเนินการโดย
ใช้การประเมินสรุปผลรวมเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้และจบรายวิชาการตัดสินผลการเรียน ตัดสินเป็นรายวิชา โดยใช้
ผลการประเมินระหว่างภาคและปลายภาคตามสัดส่วนที่กกดู่ได้กาหนด ทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินและให้ระดับ
ผลการเรียน ทั้งนี้ นักเรียนต้องผ่านทุกรายวิชาพื้นฐาน

๑๐
๒. การให้ระดับผลการเรียน
การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านกกดู่ได้
กาหนดให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ
การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน โดยกาหนดเกณฑ์การตัดสิน
ผ่านแต่ละวิชาที่ร้อยละ ๕๐ จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรียนที่ผ่าน สาหรับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านกกดู่
ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ แนวการให้ระดับผลการเรียน ๘ ระดับ และความหมายของแต่
ละระดับดังแสดงในตาราง ดังนี้
ระดับผลการเรียน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
ต่ากว่าเกณฑ์

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
๘๐ – ๑๐๐
๗๕ – ๗๙
๗๐ – ๗๔
๖๕ – ๖๙
๖๐ – ๖๔
๕๕ – ๕๙
๕๐ – ๕๔
๐ – ๔๙

ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ ได้ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไข ของผลการเรียน
ดังนี้
“มส” หมายถึงนักเรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อย
ละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาและไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
“ร” หมายถึงรอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากนักเรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียน
รายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียน / ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ทาซึ่งงาน
นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทาให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้การประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล
การประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน
๑) ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพื่อการเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษาโรงเรียนบ้านกกดู่ กาหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ
ดี หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ
ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนหรือถ้า
มีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ

๑๑
๒) ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา
โรงเรียนบ้านกกดู่ กาหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และนาไปใช้ใน ชีวิตประจาวัน
เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
ดี หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นการยอมรับ
ของสังคม โดยพิจารณาจาก
(๑) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ – ๔ คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี หรือ
(๒) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน หรือ
(๓) ได้ผลการประเมินระดับดี จานวน ๕ – ๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ
ใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน
ผ่าน หมายถึง นักเรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดโดยพิจารณาจาก
(๑) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จานวน ๕ – ๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่า
ระดับผ่าน หรือ
(๒) ได้ผลการประเมินระดับดี จานวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ากว่าระดับผ่าน
ไม่ผ่าน หมายถึง นักเรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ระดับไม่ผ่านตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของนักเรียน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกกดู่ได้กาหนด และให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนานักเรียน มี ๓ ลักษณะ คือ
๑) กิจกรรมแนะแนว
๒) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย
(๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหารโดยนักเรียนเลือกอย่างใด
อย่างหนึ่ง ๑ กิจกรรม
(๒) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม
ทั้งนี้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งข้อ (๑) และ (๒)
๓) กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ โรงเรียนบ้านกกดู่ได้กาหนดให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการ
ประเมิน ดังนี้
“ผ” หมายถึง นักเรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
“มผ” หมายถึง นักเรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
๓. การเปลี่ยนผลการเรียน
๑) การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”

๑๒
จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดที่นักเรียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวได้
ไม่เกิน ๒ ครั้ง ถ้านักเรียนไม่ดาเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กาหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะ
พิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรียน สาหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผล
การเรียนของนักเรียน โดยปฏิบัติดังนี้
๑.๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ารายวิชานั้น
๑.๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียบแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด
๒) การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ดาเนินการดังนี้
ให้นักเรียนดาเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อนักเรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ
(ตั้งแต่ ๐ – ๔) ถ้านักเรียนไม่ดาเนินการแก้ไข “ร” กรณีที่ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหว่างภาคเรียน
และปลายภาคให้ครูนาข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะ
ขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน สาหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ปีการศึกษานั้น เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วให้เรียนซ้า หากผลการเรียนเป็น “๐” ให้ดาเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์
๓) การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้
๓.๑) กรณีนักเรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ให้จัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม หรือใช้เวลาว่าง หรือ
ใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทา จนมีเวลาเรียนครบตามที่กาหนดไว้สาหรับรายวิชานั้น แล้วจึงให้วัดผลปลาย
ภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑” การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระทาให้
เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้านักเรียนไม่มาดาเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้นี้ให้เรียนซ้า
ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ต้องอยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน
แต่เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
๓.๑.๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ารายวิชานั้น
๓.๑.๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน จะให้เรียนซ้าหรือเปลี่ยนรายวิชา
เรียนใหม่
๓.๒.) กรณีนักเรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด ให้ดาเนินการดังนี้
๓.๒.๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ารายวิชานั้น
๓.๒.๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ต้องอยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน ให้เรียนซ้าหรือเปลี่ยนรายวิชา
เรียนใหม่
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียบแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด
การเรียนซ้ารายวิชา นักเรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้เรียนซ้ารายวิชานั้น ทั้งนี้ ต้องอยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนในการจัดให้เรียนซ้าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่เห็น
ว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น

๑๓
ในกรณีภาคเรียนที่ ๒ หากนักเรียนยังมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส” ให้ดาเนินการให้เสร็จ
สิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป อาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนได้
หากใดไม่สามารถดาเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ต้นสังกัด เป็นผู้พิจารณา
ประสานงานให้มีการดาเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน
๔) การเปลี่ยนผล “มผ”
กรณีที่นักเรียนได้ผล “มผ” ต้องจัดซ่อมเสริมให้นักเรียนทากิจกรรมในส่วนที่นักเรียนไม่ได้เข้า
ร่วมหรือไม่ได้ทาจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้ ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาค
เรียนนั้น ๆ หากมีเหตุสุดวิสัยต้องอยู่ในดุลยพินิจของที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน
สาหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
๔. การเลื่อนชั้น
เมื่อสิ้นปีการศึกษา นักเรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๑) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒) นักเรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนานักเรียน
๓) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ตากว่
่ า ๑.๐๐
ทั้งนี้ รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะซ่อนเสริมนักเรียนให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไป
ทั้งนีส้ าหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้
๕. การสอนซ่อมเสริม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดให้จัดสอนซ่อมเสริม เพื่อพัฒนาการเรียน
ของนักเรียนเต็มตามศักยภาพ
การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
กระบวนการหรือเจตคติ / คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดที่กาหนด
ไว้ เป็นการให้โอกาสแก่นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
การสอนซ่อมเสริมสามารถดาเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
๑) นักเรียนมีความรู้ / ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัดการสอน
ซ่อมเสริมปรับความรู้ / ทักษะพื้นฐาน
๒) นักเรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ / คุณลักษณะที่กาหนดไว้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหว่างเรียน
๓) นักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “๐” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว
๔) กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการ
เรียน ทั้งนี้ ต้องอยู่ในดุลยพินิจของ

๑๔
๖. การเรียนซ้้าชั้น
นักเรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจานวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ต้องตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้าชั้นได้ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสารถของนักเรียนเป็น
สาคัญ
การเรียนซ้าชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ
๑) นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ากว่า ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
๒) นักเรียนมีผลการเรียน ๐ , ร , มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ลักษณะ ให้ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา หาก
เห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน หากพิจารณา
แล้วไม่ต้องเรียนซ้าชั้น ต้องอยู่ในดุลยพินิจของในการแก้ไขผลการเรียน
๗. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑) นักเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน๖๖ หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่กาหนด
๒) นักเรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
๓) นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด
๔) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด
๕) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน
โรงเรียนบ้านกกดู่ได้วางแนวทางด้าเนินการวัดและประเมิลผลการเรียนตามหลักสูตร ดังนี้
ต้องดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑. ต้องดาเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน ตามแนวทางและวิธีการของการ
วัดและประเมินผลแต่ละองค์ประกอบ และกาหนดเอกสารบันทึกผลการประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการวัดและ
ประเมินผล
๒. ให้ครูนาผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบบันทึกลงในเอกสารบันทึกผลการประเมินตามที่กาหนด
และนาเสนอผู้บริหาร
๓. ผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติผลการประเมิน
๔. ให้มกี ารรายงานความก้าวหน้าผลการพัฒนาองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน ให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ
และรายงานสรุปผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค
๕. ผู้บริหารต้องกาหนดวิธีการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ ปรับปรุง พัฒนานักเรียนที่ได้ผลการเรียนซ้า
รายวิชาหรือซ้าชั้น
๖. กาหนดแนวทางในการก ากับ ติดตามการบันทึกผลการประเมินในเอกสารหลักฐานการศึกษา ทั้ง
แบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และแบบที่กาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน มี

๑๕
รายละเอียดดังนี้
๑. การประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน
การประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เป็นการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิดที่กาหนดอยู่ในตัวชี้วัดในหลักสูตร ซึ่งจะนาไปสู่การสรุป ผลการเรียนรู้ของนักเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ต่อไป ภารกิจของในการดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
รายละเอียดดังนี้
๑. กาหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี / ปลายภาค โดยให้ความสาคัญของคะแนน
ระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายปี/ ปลายภาค เช่น ๖๐ : ๔๐ , ๗๐ : ๓๐ , ๘๐ : ๒๐
๒. กาหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน โดยพิจารณาความเหมาะสมตามระดับชั้นเรียน สาหรับโรงเรียน
บ้านกกดู่กาหนดให้ใช้ระบบตัวเลข ๘ ระดับทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาหรับ
มัธยมศึกษาตอนต้นกาหนดเงื่อนไขของผลการเรียนเพิ่มเติมคือ การประเมินที่ยังไม่สมบูรณ์ (ร) การมีมีสิทธิ์เข้ารับ
การสอบปลายภาค (มส) เป็นต้น
๓. กาหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริมระหว่างเรียน กรณีนักเรียนมีผลการประเมินตัวชี้วัด/มาตรฐาน
การเรียนรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
๔. กาหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริม การสอบแก้ตัว กรณีนักเรียนมีระดับผลการเรียน “๐” หรือมี
ระดับคุณภาพต่ากว่าเกณฑ์และแนวดาเนินการกรณีนักเรียนมีผลการเรียนที่มีเงื่อนไข คือ“ร” หรือ “มส”
๕. กาหนดแนวปฏิบัติในการอนุมัติผลการเรียน
๖. กาหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ถือเป็นความสามารถหลักที่สาคัญซึ่งจาเป็นต้องปลูกฝังและพัฒนาให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ขณะเดียวกันก็จาเป็นต้อง
ตรวจสอบว่า ความสามารถดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วหรือยัง เนื่องจากการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน นักเรียนจะได้รับการพัฒนาตามล าดับอย่างต่อเนื่อง ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือกิจกรรมต่าง ๆ กระบวนการตรวจสอบความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั้งความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติจะดาเนินการ
ไปด้วยกันในกระบวนการ
หลักการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
๑. เป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนานักเรียนและประเมินเพื่อการตัดสินการเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษาระดับต่าง ๆ
๒. ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความสามารถดังกล่าวอย่างเต็ม
ตามศักยภาพและทาให้ผลการประเมินที่ได้มีความเชื่อมั่น
๓. การกาหนดภาระงานให้นักเรียนได้ปฏิบัติควรสอดคล้องกับขอบเขตและประเด็นการประเมินที่กาหนด

๑๖
๔. ใช้รูปแบบ วิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
๕. การสรุปผลการประเมินเพื่อรายงาน เน้นการรายงานคุณภาพของความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน เป็น ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีผ่าน และไม่ผ่าน
แนวด้าเนินการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
โรงเรียนบ้านกกดู่ดาเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็น
กระบวนการอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบการดาเนินงานได้การพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน ดาเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนคณะกรรมการ ผู้แทนครูผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน และผู้แทนนักเรียน เพื่อกาหนด
แนวทางในการพัฒนา ประเมิน ปรับปรุงแก้ไข และตัดสินผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนรายปี(ระดับประถมศึกษา) รายภาค (ระดับมัธยมศึกษา) และจบการศึกษาแต่ละระดับ
๒. ศึกษานิยามหรือความหมายของความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน กาหนดขอบเขต
และตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนให้สอดคล้องกับบริบท และจุดเน้นของในแต่
ละระดับการศึกษา
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาหลักการประเมิน และพิจารณากาหนดรูปแบบ วิธีการพัฒนาและ
ประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของ
๔. กาหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนให้สอดคล้อง
กับขอบเขตและตัวชี้วัดที่กาหนดในข้อ ๒ และกาหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑ์ในการประเมินเป็น ๔ ระดับคือ ดี
เยี่ยม ดีผ่านและไม่ผ่าน เพื่อใช้ในการตัดสินผลรายปี(ระดับประถมศึกษา) รายภาค (ระดับมัธยมศึกษา) และจบ
การศึกษาแต่ละระดับ
๕. ดาเนินการพัฒนา ประเมินและปรับปรุงแก้ไขความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตาม
รูปแบบและวิธีการที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง
๖. สรุปและตัดสินผลการประเมิน บันทึกและรายงานผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนต่อผู้เกี่ยวข้อง
ความหมายการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของนักเรียนในการอ่าน
จากหนังสือ ตาราเรียนเอกสาร และสื่อต่าง ๆ เพื่อหาและหรือเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ความสุนทรีย์และ
ประยุกต์ใช้แล้วนาเนื้อหาสาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์นาไปสู่การแสดงความคิดเห็นการสังเคราะห์สร้างสรรค์การ
แก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีสานวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและลาดับขั้นตอน
ในการนาเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น
ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
ขอบเขตการประเมิน
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และ/หรือสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ให้ความเพลิดเพลิน ความรู้ประสบการณ์และมี
ประเด็นให้คิดและเขียนบรรยาย ถ่ายทอดประเด็นที่คิดด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่านสาระความรู้ที่นาเสนอ

๑๗
อย่างสนใจ นิยาย เรื่องสั้น นิทาน นิยายปรัมปรา
ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
๑. สามารถอ่านและหาประสบการณ์จากสื่อที่หลากหลาย
๒. สามารถจับประเด็นสาคัญ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นเรื่องที่อ่าน
๓. สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่าง ๆ เช่น ข้อดีข้อเสีย ประโยชน์โทษ ความเหมาะสมไม่เหมาะสม
๔. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน โดยมีเหตุผลประกอบ
๕. สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ขอบเขตการประเมิน
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และ/หรือสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้
ประสบการณ์ที่เอื้อให้ผู้อ่านนาไปคิดวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอดโดยการเขียน
เป็นความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยถ้อยคาภาษาที่ถูกต้องชัดเจน เช่น อ่านหนังสือพิมพ์วารสาร หนังสือเรียน
บทความ สุนทรพจน์คาแนะนา คาเตือน
ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
๑. สามารถอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศเสริมประสบการณ์จากสื่อประเภทต่าง ๆ
๒. สามารถจับประเด็นสาคัญ เปรียบเทียบ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลจากเรื่องที่อ่าน
๓. สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องราว เหตุการณ์ของเรื่องที่อ่าน
๔. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านโดยมีเหตุผลสนับสนุน
๕. สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ ความคิดเห็น คุณค่าจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ขอบเขตการประเมิน
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อคิด ความรู้เกี่ยวกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้อ่านนาไปคิดวิเคราะห์วิจารณ์สรุปแนวคิดคุณค่าที่ได้นาไปประยุกต์ใช้ด้วยวิจารณญาณ และ
ถ่ายทอดเป็นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือรายงานด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่านหนังสือพิมพ์วารสาร
หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจน์คาแนะนา คาเตือน แผนภูมิตาราง แผนที่
ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
๑. สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์สามารถสร้างความ
เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน
๒. สามารถจับประเด็นสาคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง
๓. สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ล าดับความและความ
เป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน
๔. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน
๕. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว โดยการเขียนสื่อสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น
รูปแบบประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

๑๘
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นเงื่อนไขสาคัญประการหนึ่งที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับ
การประเมินให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่านการเลื่อนชั้น และผ่านการศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา ถือเป็นมาตรการสาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะช่วยนักเรียนทุกคน
ให้ได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โรงเรียนบ้านกกดู่เลือกรูปแบบการประเมิน
ไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของ โดยเลือกรูปแบบ
การบูรณาการตัวชี้วัดของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ร่วมกับการประเมินผลกลุ่ม
สาระการเรียนรู้๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สารวจตรวจสอบว่าตัวชี้วัดของการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนมีอยู่ในหน่วย
การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาใดบ้าง หากยังไม่มีหรือมีเล็กน้อย ให้นาเข้าไปบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้หรือ
แผนการเรียนรู้ของรายวิชานั้นเมื่อนาหน่วยการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่เป็นผลงานในรายวิชานั้น นับเป็นผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนด้วย หากมี
การวางแผนกาหนดหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในแต่ละปี(ระดับประถมศึกษา) แต่ละภาคเรียน (ระดับ
มัธยมศึกษา) ให้มีการกระจายตัวชี้วัดลงทุกรายวิชา ในสัดส่วนที่เพียงพอและมีผลงานปรากฏชัดเจน เป็นตัวแทน
ความสามารถในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนได้ตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนดแล้วนาผลการประเมินทั้ง ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ไปสรุปในภาพรวมเป็นผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนรายปี/รายภาค
โดยอาศัยค่าสถิติที่เหมาะสม เช่น ฐานนิยม (Mode) หรือ ค่าเฉลี่ย (Mean)
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนเพื่อเลื่อนชั้น และจบการศึกษา
แต่ละระดับการศึกษา ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และกาหนด
การตัดสินผลการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นใช้ผลการประเมินปลายปีส่วนการตัดสินการจบระดับการศึกษา ใช้ผลการ
ประเมินปลายปีสุดท้ายของระดับการศึกษา
การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนกาหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนเป็น ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีผ่าน และไม่ผ่าน
ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ
ดี หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ที่มีข้อบกพร่องบางประการ
ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน หรือถ้า
มีผลงานผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการนาผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนส่งนายทะเบียนวัดผลเพื่อประกาศให้นักเรียนและรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบแนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่าน
เกณฑ์ในกรณีที่นักเรียนมีผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับไม่ผ่าน ครูและคณะกรรมการ
ประเมินควรเร่งดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในตัวชี้วัดที่มีจุดบกพร่อง
สมควรได้รับการแก้ไขในระยะเวลาพอสมควรที่นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้และสร้างผลงานที่สะท้อนความสามารถใน
ตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขได้อย่างแท้จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น มอบหมายงานให้นักเรียนได้อ่าน ได้คิด
วิเคราะห์จากเรื่องที่อ่าน และสามารถสื่อสารสาระสาคัญจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วนา
ผลงานไปเทียบกับแนวการให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสินที่กาหนดตั้งแต่ระดับดีเยี่ยม ดี ผ่าน

๑๙
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน ซึ่งกาหนดสิ่งที่
นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ซึ่งจะประกอบด้วยความรู้ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อนักเรียนได้รับการพัฒนาไปแล้ว นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ ตลอดจน
คุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว จะนาไปสู่การมีสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการอีกด้วย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรกาหนดนั้นต้องได้รับการ
ปลูกฝังและพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนานักเรียนในลักษณะต่าง ๆ จนตกผลึกเป็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวนักเรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกต
พฤติกรรม ซึ่งใช้เวลาในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเพื่อนามาประเมินและตัดสิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่สังคมต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในด้านคุณธรรม
จริยธรรมค่านิยม จิตสานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนด ซึ่งมีอยู่ ๘ คุณลักษณะ ได้แก่ รักชาติ
ศาสน์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
แนวดาเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนบ้านกกดู่จะบรรลุผลได้นั้น ต้องอาศัยการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ผู้บริหาร คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
ที่ต้องมุ่งขัดเกลา บ่มเพาะ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์สามารถกระทาได้โดยนาพฤติกรรมบ่งชี้หรือพฤติกรรมที่แสดงออกของคุณลักษณะแต่ละด้านที่วิเคราะห์ไว้
บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่ ง ๆ ในกิจกรรมพัฒนานักเรียนโครงการพิเศษต่าง
ๆ ที่ได้จัดทาขึ้น เช่น โครงการวันพ่อ วันแม่แห่งชาติโครงการลดภาวะโลกร้อน วันรักษ์สิ่งแวดล้อม แห่เทียนพรรษา
ตามรอยคนดีหรือกิจกรรมที่องค์กรในท้องถิ่นจัดขึ้น รวมทั้งสอดแทรกในกิจวัตรประจาวันของ เช่นการเข้าแถวซื้อ
อาหารกลางวัน เป็นต้น
ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น จัดให้มีการประเมินเป็นระยะ ๆ โดยประเมินผลเป็นราย
สัปดาห์รายเดือน รายภาค หรือรายปีเพื่อให้มีการสั่งสมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันและสรุปประเมินผลเมื่อจบปีสุดท้ายของแต่ละระดับการศึกษา
ดาเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเป็นระบบชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
ดังนี้
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ เพื่อดาเนินการดังนี้
๑.๑ กาหนดแนวทางในการพัฒนา แนวทางการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขปรับพฤติกรรม
๑.๒ พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี(ระดับประถมศึกษา) รายภาค
(ระดับมัธยมศึกษา) และการจบการศึกษาแต่ละระดับ
๑.๓ จัดระบบการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับพฤติกรรมด้วยวิธีการที่เหมาะสม และส่งต่อข้อมูลของ
นักเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒) พิจารณานิยามหรือความหมายของแต่ละคุณลักษณะ พร้อมทั้งกาหนดตัวชี้วัด หรือพฤติกรรมบ่งชี้หรือ
พฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละคุณลักษณะ

๒๑
๓) กาหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้น
ของ กาหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑ์ในการประเมินตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑กาหนดไว้๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีผ่าน และไม่ผ่าน กาหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔) แจ้งให้ครูที่ปรึกษา ครูประจาชั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ประเมินและส่งผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายทะเบียนวัดผล
กรณีที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบ
ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาและประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด
๕) ฝ่ายทะเบียนและวัดผลประมวลผลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กาหนด สรุปผลการประเมิน และ
บันทึกข้อมูลลงใน ปพ.๑ แล้วส่งครูที่ปรึกษาหรือครูประจาชั้น
๖) ครูที่ปรึกษาหรือครูประจาชั้นแจ้งผลการประเมินต่อนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง๗) คณะกรรมการฯ นา
ข้อมูลต่าง ๆ มาพิจารณาวางแผนงานต่อไป
แนวทางการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แนวทางการพัฒนาและประเมิน โรงเรียนบ้านกกดู่ได้เลือก รูปแบบ
ครูประจาชั้นหรือครูประจาวิชาพัฒนาและประเมิน หรือร่วมพัฒนาและประเมิน
การออกแบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เมื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์เครื่องมือที่จะใช้ในการวัดและประเมิน และวิธีการ
หาคุณภาพของเครื่องมือแล้ว คณะครูโรงเรียนบ้านกกดู่ได้ออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในชั้นเรียน ดังนี้
๑. กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์/ตัวชี้วัด/พฤติกรรมบ่งชี้ที่จะประเมิน
๒. วิเคราะห์พฤติกรรมสาคัญจากพฤติกรรมบ่งชี้ที่จะประเมิน
๓. เลือกใช้วิธีการ เครื่องมือให้เหมาะสมกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะประเมิน
๔. กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)
การสร้างเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนบ้านกกดู่ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้อย่างชัดเจน
เหมาะสม เพราะเกณฑ์การประเมินเป็นแนวทางในการให้คะแนนที่ประกอบด้วยเกณฑ์ด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ประเมินค่า
ผลการประพฤติปฏิบัติของนักเรียน เกณฑ์เหล่านี้คือสิ่งสาคัญที่นักเรียนควรประพฤติจนกลายเป็นลักษณะนิสัย
เกณฑ์การประเมินมี๒ ลักษณะ คือ
๑. เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม (Holistic Rubrics) คือแนวทางการให้คะแนน โดย
พิจารณาจากภาพรวมการปฏิบัติโดยจะมีค าอธิบายลักษณะของการปฏิบัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน เช่น มีวินัย
ระดับ ๓ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ทางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลาได้ด้วยตนเอง
ระดับ ๒ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ โดยต้องมีการเตือนเป็น
บางครั้ง
ระดับ ๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ โดยต้องมีการเตือนเป็น
ส่วนใหญ่

๒๒
๒. เกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็น (Analytical Rubrics) คือแนวทางการให้คะแนน
โดยพิจารณาแต่ละส่วนของการปฏิบัติซึ่งแต่ละส่วนจะต้องกาหนดค าอธิบายลักษณะของการปฏิบัติในส่วนนั้น ๆ ไว้
อย่างชัดเจน เช่น มีวินัย
๑๒๓
รายการประเมิน
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ระเบียบ
กฎเกณฑ์ระเบียบ
กฎเกณฑ์ระเบียบ
กฎเกณฑ์ระเบียบ
ข้อบังคับของ
ข้อบังคับของครอบครัว
ข้อบังคับของครอบครัว
ข้อบังคับของครอบครัว
ครอบครัวและ
และโดยมีการเตือนเป็น
และโดยมีการเตือน
และโดยไม่มีการเตือน
ส่วนใหญ่
บางครั้ง
การตรงต่อเวลา

ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ทางานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จทันเวลา
ได้ด้วยตนเอง
โดยต้องมีการเตือนเป็น
ส่วนใหญ่

สรุปผลการประเมิน
๕-๖ คะแนน หมายถึง
๓-๔ คะแนน หมายถึง
๑-๒ คะแนน หมายถึง

ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ทางานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จทันเวลา
ได้ด้วยตนเอง
โดยมีการเตือนเป็น
บางครั้ง

ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ทางานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จทันเวลา
ได้ด้วยตนเอง

ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน

การสรุปผลการประเมิน
การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น มีความละเอียดอ่อน เพราะเป็นเรื่องของการ
พัฒนาคุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดในตัวนักเรียน การวัดและประเมินผลจึงต้องค านึงถึงผลที่เกิดขึ้นในตัว
นักเรียนเมื่อได้รับการพัฒนาเป็นระยะ หรือเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพื่อให้มีแนวทางการสรุปผลการประเมินที่ชัดเจน
เป็นธรรมสาหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านกกดู่จึงกาหนดเกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
๑. เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ตัวชี้วัด ๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ
๑.๒ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย
๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

๒๓
๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ระดับ
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)

ผ่าน (๑)

ไม่ผ่าน (๐)

เกณฑ์การพิจารณา
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๓ – ๔ ตัวชี้วัด และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการ
ประเมินต่ากว่าระดับดี
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ – ๒ ตัวชี้วัด และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการ
ประเมินต่ากว่าระดับดี หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด หรือ
๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๓ ตัวชี้วัด และระดับผ่านจานวน ๑ ตัวชี้วัด
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ – ๒ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่เหลือ
ได้ผลการประเมินระดับผ่าน
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)

ไม่ผ่าน (๐)

๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับดี จานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับผ่าน
จานวน ๑ ตัวชีว้ ัด
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ ๓ มีวินัย
ตัวชี้วัด ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฏเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครองครัว และสังคม
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ดีเยี่ยม (๓)
ได้ผลการประเมินตัวชี้วัด ระดับดีเยี่ยม
ดี (๒)
ได้ผลการประเมินตัวชี้วัด ระดับดี
ผ่าน (๑)
ได้ผลการประเมินตัวชี้วัด ระดับผ่าน
ไม่ผ่าน (๐)
ได้ผลการประเมินตัวชี้วัด ระดับไม่ผ่าน

๒๕
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ ๔ ใผ่เรียนรู้
ตัวชี้วัด ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ตา่ ง ๆ ทั้งภายในและภายนอกด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ดีเยี่ยม (๓)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับดี จานวน ๑ตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด
ผ่าน (๑)
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับผ่าน
จานวน ๑ ตัวชีว้ ัด
ไม่ผ่าน (๐)
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ ๕ อย่างอย่างพอเพียง
ตัวชี้วัด ๕.๑ ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ดีเยี่ยม (๓)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับดี จานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด
ผ่าน (๑)
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับผ่านจานวน ๑ ตัวชี้วัด
ไม่ผ่าน (๐)
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการท้างาน
ตัวชี้วัด ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
๖.๒ ทางานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ดีเยี่ยม (๓)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับดี จานวน ๑ ตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด
ผ่าน (๑)
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับผ่านจานวน ๑ ตัวชี้วัด
ไม่ผ่าน (๐)
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป

๒๖
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย
ตัวชี้วัด ๗.๑ ภาคภูมิในในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที
๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๗.๓ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ดีเยี่ยม (๓)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๒ – ๓ ตัวชี้วัด และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมิน
ต่ากว่าระดับดี
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับดี จานวน ๒ตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด หรือ
๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๒ ตัวชี้วัด และระดับผ่านจานวน ๑ ตัวชี้วัด
ผ่าน (๑)
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับผ่านจานวน ๒ ตัวชี้วัด
ไม่ผ่าน (๐)
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด ๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ
๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน และสังคม
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ดีเยี่ยม (๓)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับดี จานวน ๑ ตัวชี้วัดหรือ
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด
ผ่าน (๑)
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วัด หรือ
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จานวน ๑ ตัวชี้วัด และระดับผ่านจานวน ๑ ตัวชี้วัด
ไม่ผ่าน (๐)
ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ ตัวชี้วัดขึ้นไป
๒) เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะของนักเรียนจาก
คณะกรรมการ
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
ดีเยี่ยม (๓)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ ของจานวนผู้ประเมิน
และไม่มีผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
ดี (๒)
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจานวนผู้ประเมิน และไม่มี
ผลการประเมินต่ากว่าระดับดี
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ ของจานวนผู้ประเมิน
และมีผลการประเมินส่วนที่เหลืออยู่ในระดับผ่าน
ผ่าน (๑)
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของจานวนผู้ประเมิน และไม่มีผล
การประเมินต่ากว่าระดับผ่าน
ไม่ผ่าน (๐)
มีผลการประเมินระดับไม่ผ่าน จากผู้ประเมินตั้งแต่ ๑ คน ขึ้นไป

๒๗
การรายงานผล
การรายงานมุ่งเน้นให้เห็นพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายคุณลักษณะ ในการนี้ได้จัดทาเอกสารแนว
ทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ขึ้น ซึ่งใช้ศึกษาและอ้างอิง เอกสารดังกล่าวได้นาเสนอแบบการบันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ไว้หลายรูปแบบที่เน้นดูพัฒนาการความก้าวหน้าของนักเรียนแบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ซึ่งมีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
๑. นาผลการประเมินที่สรุปจากคณะกรรมการประเมินมาบันทึกลงในแต่ละภาคเรียนของแต่ละปีการศึกษา
๒. ในช่องสรุปของแต่ละปีการศึกษา ให้นาผลการประเมินที่แสดงพัฒนาการสุดท้ายนั่นคือ ผลจากภาคเรียนที่ ๒
บันทึกลงในช่องสรุปของปีการศึกษานั้น ๆ
๓. เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึกในแต่ละปีการศึกษา ให้นาผลในช่องสรุปไปบันทึกลงในแบบบันทึกการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(แบบที่ ๓.๑-๓.๓) ของแต่ละระดับชั้น คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
๔. การพิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์(แบบที่ ๓.๑-๓.๓) ของแต่ละระดับ
การศึกษา เช่นระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีแนวดาเนินการ ดังนี้
๔.๑ คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์พิจารณาผลการตัดสินในแต่ละชั้นปีถ้าผลการ
ประเมินในปีสุดท้ายได้ระดับใดให้ถือว่านักเรียนได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับนั้น เช่น เด็กชายดีมีคุณธรรม
ได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ระดับดีเยี่ยม การสรุปผลในระดับ
ประถมศึกษาถือว่าได้ระดับดีเยี่ยม
๔.๒ ถ้ามีกรณีที่ผลการประเมินในปีก่อน ๆ ได้ระดับดีหรือดีเยี่ยม แต่ปีสุดท้ายของระดับการศึกษาได้
ระดับผ่าน/หรือไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและเป็นไปตามสภาพจริง
โดยนาข้อมูลจากประวัติที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาว่าจะให้ระดับใด
๕. นาผลการประเมินปีสุดท้ายของแต่ละระดับการศึกษาไปบันทึกลงใน ปพ.๑
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นิยาม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่ต้องจัดให้นักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถของ
ตนเองตามความถนัด ความสนใจ ให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์และสังคม สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม และสามารถบริหารจัดการตนเองได้
แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนบ้านกกดู่ได้ด้าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
๑. กาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ความ
ถนัด ความสนใจ วุฒิภาวะของนักเรียน สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมนั้น ๆ
๒. กาหนดเวลาให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรและเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม ทั้งนี้เวลา
เรียนสาหรับกิจกรรมพัฒนานักเรียนทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใน

๒๘
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีละ ๑๒๐ ชั่วโมง เป็นเวลาสาหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
๓. ออกแบบแผนการดาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๔. จัดกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่างหลากหลาย น่าสนใจ โดยเน้นเวลาการเข้า
ร่วมกิจกรรมพฤติกรรมการปฏิบัติและผลงาน/ชิ้นงานได้ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช๒๕๕๑ ด้วยกิจกรรม ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
สามารถคิดตัดสินใจคิดแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียนทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
ในการมีส่วนร่วมพัฒนานักเรียน เช่น กิจกรรมการรู้จักเข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น กิจกรรมการปรับตัว
และดารงชีวิต กิจกรรมแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปัญหา เป็นต้น
๒. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี
ความรับผิดชอบการทางานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน
กัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน ให้
นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทางาน เน้นการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของนักเรียน
บริบทของและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร เป็นกิจกรรมที่
มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นาผู้ตามที่ดีความรับผิดชอบ การทางานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน การประนีประนอม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา เป็นต้น
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับความสามารถ
ความถนัดและความสนใจ โดยเน้นให้นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเอง ตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน
ประเมินและปรับปรุงการทางาน เน้นการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม กิจกรรมสาคัญในการพัฒนา ได้แก่ ชุมนุมหรือ
ชมรมต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของนักเรียน และบริบทของและท้องถิ่น
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคมชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความ
เสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เป็นต้น
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์สามารถนาไปสอดแทรกหรือบูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด และผู้บาเพ็ญประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การทากิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ให้นักเรียนรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมและมีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
โดยจัดเวลาเรียนให้นักเรียน ดังนี้
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวม ๖ ปี จานวน ๖๐ ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ รวม ๓ ปี จานวน ๔๕ ชั่วโมง

๒๙
รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือสาธารณประโยชน์
โรงเรียนบ้านกกดู่ได้เลือกการจัดกิจกรรมในรูปแบบ
จัดทาเป็นกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วันสาคัญทางราชการหรือกิจกรรมที่นานักเรียน
ออกทาประโยชน์ร่วมกับชุมชน หน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่นๆ
แนวดาเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน
หลักการประเมิน
การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เป็นกระบวนการประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ
ประเมินตามสภาพจริง โดย
- ให้นักเรียนได้ค้นหาศักยภาพของตนเอง การทางานกลุ่ม ทักษะการอยู่ร่วมกันและการมีจิตสาธารณะ
- ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมิน เช่น ครูผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน
- มีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการประเมิน
โรงเรียนบ้านกกดู่มีแนวทางในการดาเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่ชัดเจน
๑. การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กาหนด
๑.๒ ประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนตาม
เกณฑ์ทกี่ าหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย และใช้การประเมินตามสภาพจริง
๑.๓ นักเรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนตาม
เกณฑ์ที่ได้กาหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนาผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน
๑.๔ นักเรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเกณฑ์การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนหรือทั้งสองเกณฑ์ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลกิจกรรมพัฒนานักเรียน ครู
ต้องดาเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรดาเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
๒. การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อการตัดสิน
การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน เป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนานักเรียนเป็นรายปี/ราย
ภาค เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละ
ระดับการศึกษาโดยการดาเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติดังนี้
๒.๑ กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนของ
นักเรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา
๒.๒ ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลตาม
เกณฑ์ทกี่ าหนด เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่กาหนดนั้น นักเรียนจะต้องผ่านกิจกรรม ๓ กิจกรรมสาคัญ
ดังนี้

๓๐
๑) กิจกรรมแนะแนว
๒) กิจกรรมนักเรียน ได้แก่
(๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
(๒) กิจกรรมชุมนุม ชมรม
๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๒.๓ นาเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนานักเรียน
เพื่อให้ความเห็นชอบ
๒.๔ เสนอผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนผ่านเกณฑ์การจบแต่ละ
ระดับการศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด โดยกาหนดเกณฑ์ในการประเมิน
อย่างเหมาะสม ดังนี้
๑. กาหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดไว้๒ ระดับ คือ ผ่าน (ผ)
และไม่ผ่าน (มผ)
๒. กาหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมและกาหนดเกณฑ์การผ่านการประเมิน ดังนี้
๒.๑ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม
ผ่าน หมายถึง นักเรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ไม่ผ่าน หมายถึง นักเรียนมีเวลาเข้าร่วมไม่ครบตามเกณฑ์ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงานชิ้นงาน/
คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒.๒ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนรายปี/รายภาค
ผ่าน หมายถึง นักเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ” ในกิจกรรมสาคัญทั้ง ๓ กิจกรรม คือกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรม นักเรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ไม่ผ่าน หมายถึง นักเรียนมีผลการประเมินระดับ “มผ” ในกิจกรรมสาคัญกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจาก ๓ กิจกรรม
คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๒.๓ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อจบระดับการศึกษา
ผ่าน หมายถึง นักเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น
ไม่ผ่าน หมายถึง นักเรียนมีผลการประเมินระดับ “มผ” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น
แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์
กรณีที่นักเรียนไม่ผ่านกิจกรรม ให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่จะต้องซ่อมเสริม
โดยให้นักเรียนดาเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น
แล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรมเพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหารทราบ
เพื่อดาเนินการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป

๓๑
ข้อเสนอแนะ
การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนนั้น จะต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
๑. เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
แต่ละกิจกรรม สาหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลา
เรียน
๒. ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดโดยจัดให้นักเรียนแสดงผลงาน แฟ้มสะสมงาน หรือจัดนิทรรศการ
๓. การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน หากมีบุคลากรไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่าง
หลากหลาย จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ หรือสอดแทรกในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโฮมรูม
กิจกรรมวันสาคัญ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เป็นต้น ซึ่งสามารถประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและนามา
เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้
๔. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีองค์ประกอบในการดาเนินการ ดังนี้
๔.๑ มีครูที่ปรึกษา/และแผนการดาเนินกิจกรรม
๔.๒ มีหลักฐาน/ภาพถ่าย/แฟ้มสะสมงาน
๔.๓ มีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม
๔.๔ มีรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม
การเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ ๑ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนรู้จากโรงเรียนได้ในกรณีตา่ งๆ ได้แก่
การย้ายโรงเรียน การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การละทิ้งการศึกษา และขอกลับเข้า
รับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ
ข้อ ๒ ให้สามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น
สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว
ข้อ ๓ การเทียบโอนผลการเรียนให้ดาเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือ
ต้นภาคเรียนแรก ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในโรงเรียนที่รับเทียบ
โอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยโรงเรียนที่รับการเทียบโอนควรกาหนดรายวิชาจานวน หน่วยกิตที่จะรับ
เทียบโอนตามความเหมาะสม
ข้อ ๔ การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดาเนินการได้ดังนี้
๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้ ความสามารถของ
นักเรียนในด้านต่างๆ
๒. พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์ เป็นต้น
๓. พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง
๔. ในกรณีมีเหตุผลจาเป็นระหว่างเรียน นักเรียนสามารถแจ้งความจานงขอไปศึกษาบาง

๓๒
รายวิชาในโรงเรียน/สถานประกอบการอื่น แล้วนามาเทียบโอนได้ โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิชาการของโรงเรียนบ้านกกดู่
๕. การเทียบโอนผลการเรียนให้ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจานวน
ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่ควรเกิน ๕ คน
การเทียบโอนให้ด้าเนินการดังนี้
๑ กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ให้นารายวิชาหรือหน่วยกิตที่มีตัวชี้วัด/
มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มา
เทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
๒ กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) โดยให้มีการ
ประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและให้ระดับผล
การเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
๓ กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ดาเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการ เทียบชั้นการศึกษาสาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
การรายงานผลการเรียนให้มีการรายงานผลการเรียน เพื่อเป็นการแจ้งผลการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านต่างๆซึ่งเป็นการ
รายงานความก้าวหน้าของผู้เรียนให้ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุง แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการเรียนของผู้เรียนให้ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็น
ข้อมูลสาหรับออกเอกสารหลักฐานการศึกษา การตรวจสอบ ยืนยันรับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน
๑ จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน
๑.๑ เพื่อแจ้งให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน
๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและพัฒนา การเรียนของผู้เรียน
๑.๓ เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน ก าหนดแนวทางการศึกษาและการเลือกอาชีพ
๑.๔ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ใช้ด าเนินการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา
ตรวจสอบและรับรองผลการเรียน หรือวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน
๑.๕ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้ประกอบในการ
กาหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒ ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน
๒.๑ ข้อมูลระดับชั้นเรียน ประกอบด้วย ผลการประเมินความรู้ ความสามารถพฤติกรรมการเรียน
ความประพฤติและผลงานในการเรียนของผู้เรียน เป็นข้อมูลสาหรับรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน
ผู้สอนและผู้ปกครองได้รับทราบความก้าวหน้า ความสาเร็จในการเรียนของผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนกาหนด
เป้าหมายและวิธีการพัฒนาผู้เรียน
๒.๒ ข้อมูลระดับโรงเรียน ประกอบด้วย ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผล
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายภาค ผลการประเมินความก้าวหน้าในการเรียน/รายภาคโดยรวมของโรงเรียน

๓๓
เพื่อใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดการตัดสินการเลื่อนชั้นและการซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องให้ผ่านระดับชั้นและเป็นข้อมูลในการ
ออกเอกสารหลักฐานการศึกษา
๒.๓ ข้อมูลการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพ ของผู้เรียนด้วยแบบ
ประเมินทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดท าขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาคัญในระดับชั้นที่นอกเหนือจากการประเมิน
คุณภาพระดับชาติ เป็นข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนและโรงเรียน
๒.๔ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยแบบ
ประเมินที่เป็นมาตรฐานระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สาคัญมัธยมศึกษาปีที่ ๓และมัธยมศึกษาปีที่๖ ซึง่
ด าเนินการโดยหน่วยงานระดับชาติ เป็นข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน โรงเรียน ท้องถิ่น เขตพื้นที่
การศึกษาและประเทศชาติ รวมทั้งน าไปรายงานในเอกสารหลักฐานการศึกษาของผู้เรียน
๒.๕ ข้อมูลพัฒนาการของผู้เรียนด้านอื่นๆ ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรมต่างๆ เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการแนะแนวและจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือเพื่อแจ้งให้ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่าย
นาไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งน าไปจัดทาเอกสารหลักฐาน
แสดงพัฒนาการของผู้เรียน
๓ ลักษณะข้อมูลสาหรับการรายงาน
การรายงานผลการเรียน โรงเรียนสามารถเลือกลักษณะข้อมูลสาหรับการรายงานได้หลายรูปแบบ ให้
เหมาะสมกับวิธีการรายงาน โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของการรายงานและการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้รับ
รายงานแต่ละฝ่าย ลักษณะข้อมูลมีรูปแบบดังนี้
๓.๑ รายงานเป็นตัวเลข ตัวอักษร ค า หรือข้อความที่เป็นตัวแทนระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียนที่เกิดจาก
การประเมินผล สรุปตัดสินข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่
๑) คะแนนที่ได้กับคะแนนเต็ม
๒) คะแนนร้อยละ
๓) ระดับผลการเรียน “ ๐ – ๔ ” ( ๘ ระดับ )
๔) ผลการประเมินคุณภาพ “ ดีเยี่ยม” “ ดี” “ผ่าน”
๕. ผลการตัดสินผ่านระดับชั้น “ผ่าน” “ไม่ผ่าน”
๓.๒ รายงานโดยใช้สถิติ เป็นการรายงานจากข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือข้อความที่เป็น
ภาพแผนภูมิหรือเส้นพัฒนาการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เรียนว่าดีขึ้นหรือควรได้รับการ
พัฒนาอย่างไร เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป
๓.๓ รายงานเป็นข้อความ เป็นการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพที่ผู้ประเมินสังเกตพบเพื่อ
รายงานให้ทราบว่าผู้เรียนมีความสามารถ มีพฤติกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
และบุคลิกภาพอย่างไร เช่น
-ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ชอบแสดงความคิดเห็นและมีเหตุผล
-ผู้เรียนสนใจอ่านเรื่องต่างๆ หลากหลายประเภท สามารถสรุปใจความของเรื่องได้ถูกต้องสมบูรณ์

๓๔
ผู้เรียนมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นที่น่าพอใจ แต่ควรมีการพัฒนาด้านการเขียน โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองในการฝึกหรือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการเขียนสูงขึ้น
๔ เป้าหมายการรายงาน
การดาเนินการจัดการศึกษา ประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่ายมาร่วมมือประสานงานกันพัฒนาผู้เรียนทั้งทางตรง
และทางอ้อม ให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม อันพึงประสงค์ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรได้รับ
การรายงานผลการประเมินของผู้เรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน ดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย
การใช้ข้อมูล
ผู้เรียน
- ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการเรียน รวมทั้งพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม
และพฤติกรรมต่างๆของตน
- วางแผนการเรียน การเลือกแนวทางการศึกษา และอาชีพในอนาคต
- แสดงผลการเรียน ความรู้ ความสามารถ และวุฒิการศึกษาของตน
ผู้สอน
- วางแผนและด าเนินการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาผู้เรียน
- ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ครูวัดผล
- ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลของของผู้สอน/ผู้เรียน
- พัฒนาระบบ ระเบียบและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
นายทะเบียน
- จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา
ครูแนะแนว
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการ
ข องโ รง เรี ย น แ ล ะ
คณะกรรมการอื่นๆ
ผู้บริหารโรงเรียน

- ให้คาแนะนาผู้เรียนในด้านต่างๆ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนของผู้เรียน
- พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน

- พิจารณาตัดสิน และอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน
- พัฒนากระบวนการจัดการเรียนของโรงเรียน
- วางแผนการบริหารจัดการศึกษาด้านต่างๆ
ผู้ปกครอง
- รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการของผู้เรียน
- ปรับ ปรุง แก้ไขและพัฒนาการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งการดูแลสุขภาพ
อนามัย ร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและพฤติกรรมต่างๆของผู้เรียน
- พิจารณาวางแผนและส่งเสริมการเรียน การเลือกแนวทางการศึกษาและ
อาชีพในอนาคตของผู้เรียน
ฝ่าย/ห วยงานที่มีหน้าที
- ตรวจสอบ และรับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน
ตรวจสอบ รับรองความรู้และ - เทียบระดับ/วุฒิการศึกษาของผู้เรียน
วุฒิการศึกษา/โรงเรียน
- เทียบโอนผลการเรียน
สานักงาน เขตพื้นที่
- ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษา/หน่วยงาน
- นิเทศ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ต้นสังกัด
โรงเรียนที่มีผลการประเมินต่ากว่าค่าเฉลี่ยของสานักงานเขตพื้นที่

