
การประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสตูรสถานศึกษา 
ของโรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม 

 
หมวดท่ี  1   การประเมินสาระการเรียนรู้ 
 การประเมนิและตดัสนิผลการเรยีนสาระการเรยีนรูข้องนักเรยีน ตอ้งยดึผลการเรยีนรู ้ ที่
คาดหวงัตามกลุ่มสาระและมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสตูร เป็นขอบเขตของการประเมนิ และมี
เป้าหมายเพือ่ประเมนิผลการเรยีนและพฒันาการของนักเรยีน เพือ่น าไปใช้เป็นขอ้มลูในการปรบัปรุง
นกัเรยีนใหม้คีุณภาพตามผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั  และตามมาตรฐานการเรยีนรูช้่วงชัน้ รวมทัง้น าผล
การประเมนิไปใชพ้จิารณาตดัสนิผลการเรยีนรายวชิาการและตดัสนิการเลื่อนช่วงชัน้ 
ครผููส้อนมหีน้าทีจ่ดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้และประเมนิผลการเรยีนในรายวชิาทีร่บัผดิชอบให้
สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัแิละปฏทินิปฏบิตังิาน  โดยท าการวดัและประเมนิผลระหว่างเรยีนควบคู่กบัการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผนทีก่ าหนด พรอ้มทัง้ปรบัปรุงแกไ้ขนกัเรยีนทีม่ขีอ้บกพร่อง และประเมนิ
ตดัสนิผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในรายวชิาทีส่อนหรอืกจิกรรมทีร่บัผดิชอบ เมื่อสิน้สุดการเรยีนรายปี
หรอืรายภาคสง่หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้หรอืกจิกรรมทุกภาคเรยีน 
 
 ก าหนดสดัสว่นการประเมนิระหว่างเรยีนกบัการประเมนิผลปลายภาคเรยีนหรอืปลายปี การ
ประเมนิระหว่างเรยีนมวีตัถุประสงคส์ าคญั เพือ่มุ่งน าสารสนเทศมาพฒันา ผูเ้รยีน และปรบัปรุง
กระบวนการจดัการเรยีนรูข้องผูส้อน การประเมนิระหว่างเรยีนทีด่ าเนินการอย่างถูกตอ้ง  เขม้งวด และ
จรงิจงั จะใหผ้ลการประเมนิทีส่ะทอ้นภาพความส าเรจ็ และศกัยภาพของผูเ้รยีนไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ และ
น่าเชื่อถอืใหน้ ้าหนกัความส าคญัของการประเมนิระหว่างเรยีนกบัการประเมนิตอนปลายภาคเรยีนหรอื
ปลายปี  ดงันี้ 
คะแนนระหว่างภาค :  ปลายภาค   =  70 : 30 
 
การตดัสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่ม 

1. การตดัสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้รายปี   หรือรายภาค 
 ผูส้อนท าการวดัและประเมนิผูเ้รยีนเป็นรายวชิา ซึง่ครอบคลุมผลการเรยีนรูท้ี่คาด 

หวงัรายปีหรอืรายภาคดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย ใหไ้ดผ้ลการประเมนิตามความสามารถทีแ่ทจ้รงิของ
ผูเ้รยีน โดยท าการวดัและประเมนิผลไปพรอ้มกบักระบวนการจดัการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ การสงัเกต
พฒันาการและความประพฤตขิองผูเ้รยีน การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน การร่วมกจิกรรม  และการ
ทดสอบภายหลงัการเรยีน ซึ่งผูส้อนตอ้งน านวตักรรมการวดัและประเมนิทางเลอืกใหม่ (Alternative 
Assessment) เช่น การประเมนิสภาพจรงิ (Authentic Assessment)  การประเมนิการปฏบิตังิาน 
(Performance Assessment) การประเมนิจากโครงงาน (Work   Project)  และการประเมนิจากแฟ้มสะสม
งาน (Portfolio) ไปใชใ้นการประเมนิผลการเรยีนควบคู่ไปกบัการใชแ้บบทดสอบต่างๆ  โดยผูเ้รยีนที่



จะไดร้บัการตดัสนิ   ใหผ้่านการเรยีนทีค่าดหวงัรายขอ้  ตอ้งไดค้ะแนนของผลการเรยีนขอ้นัน้ ไม่ต ่า
กว่า 50 % 
 

ใหใ้ชต้วัเลขแสดงระดบัผลการเรยีนในแต่ละรายวชิา  ดงัต่อไปนี้ 
“ร” หมายถงึรอการตดัสนิหรอืยงัตดัสนิไม่ได ้ในกรณีทีข่าดสอบปลายภาค หรอืขาด 

การวดัผลระหว่างเรยีน อนัเนื่องจากไปปฏบิตักิจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนหรอืต่อประเทศชาติ 
1.3 ประเมนิใหร้ะดบัผลการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูร้ายปี  หรอืรายภาค  
(รายวชิา)  ตามเกณฑก์ารประเมนิใหร้ะดบัผลการเรยีนตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 

2. การตดัสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วงชัน้ 
ผูเ้รยีนตอ้งเรยีนรูต้ามกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ ัง้  8  กลุ่ม ครบทุกรายวชิาตลอด 

ช่วงชัน้  ตามโครงสรา้งของหลกัสตูร  และไดร้บัการตดัสนิผลการเรยีนรูใ้ห ้  “ผ่าน” หรอืไดร้ะดบัผลการ
เรยีนไม่ต ่ากว่า 1   ทุกรายวชิา จะถอืว่าผ่านการประเมนิกลุ่มสาระช่วงชัน้ 

3. การเปล่ียนผลการเรียน 
      3.1  การเปลีย่นผลการเรยีน  “ร” 

3.1.1  ในกรณีทีผู่เ้รยีนไดผ้ลการเรยีน  “ร”   เพราะไม่เขา้สอบปลายภาค   
ดว้ยเหตุสุดวสิยั เมื่อผูเ้รยีนไดเ้ขา้สอบหรอืสง่ผลงานทีต่ดิคา้งอยู่เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหไ้ดร้ะดบัผลการ
เรยีนตามปกต ิ(ตัง้แต่ 0-4) 

3.1.2 ในกรณีทีผู่เ้รยีนไดผ้ลการเรยีน  “ร”  เพราะไม่ไดเ้ขา้สอบ และ หวัหน้า
สถานศกึษาพจิารณา แลว้เหน็ว่าไม่ใช่เหตุสุดวสิยั  เมื่อผูเ้รยีนไดเ้ขา้สอบแลว้ให้
คะแนนการสอบครัง้นัน้ตามจรงิ แต่ไม่เกนิกึง่หนึ่งของคะแนนเตม็ในการสอบ
ครัง้นัน้  แลว้ใหร้ะดบัผลการเรยีนตามปกต ิ (ตัง้แต่ 0-4) 

การเปลีย่น   “ร”    ใหก้ระท าใหเ้สรจ็สิน้ภายในภาคเรยีนถดัไป ถา้ผูเ้รยีนไม่มาด าเนินการแก ้ 
“ร”  ตามระยะเวลาทีก่ าหนดนี้ใหผู้ส้อนคดิคะแนนครัง้ทีม่ปัีญหา  และผูเ้รยีน ไม่ตดิตามแกไ้ขตาม
คะแนนเดมิ  ถา้เป็นการขาดสอบปลายภาคใหไ้ดค้ะแนน “0”   แลว้รวมคะแนนเท่าทีม่อียู่ตดัสนิผลการ
เรยีนตามปกต ิ(ตัง้แต่ 0-4)  ยกเวน้  มเีหตุสุดวสิยั   ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของหวัหน้าสถานศกึษาทีจ่ะขยาย
เวลาแก ้  “ร”  ออกไปอกี  1  ภาคเรยีนแต่เมื่อเกนิก าหนดนี้แลว้ใหเ้รยีนซ ้า 

การวดัและประเมนิผลระหว่างเรยีน เป็นระยะๆ ควบคู่กบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ ตาม
แผนทีก่ าหนด  ถา้ผูเ้รยีนไม่ผ่านผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัรายขอ้ใดเป็นหน้าทีข่องผูส้อนทีจ่ะตอ้งจดั
สอนเสรมิ    และจะตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขผูเ้รยีนทีม่ขีอ้บกพร่องในรายขอ้นัน้แมผู้เ้รยีน    จะไม่ไดเ้ขา้รบั
การวดัและประเมนิผลตามทีผู่ส้อนก าหนด  ผูส้อนกอ็าจด าเนินการใหใ้นชัว่โมงถดัไปได้ ดงันัน้   การ
ใหผ้ลการเรยีน  “ร”  ในกรณีขาดการสง่งานจงึไม่ควรจะม ี

3.2  การเปลีย่นระดบัผลการเรยีนจาก   “0” 
เนื่องจากการวดัผลประเมนิผลใหน้ ้าหนกัของคะแนนการวดัผลระหว่างเรยีน 



มากกว่าคะแนนการวดัผลปลายภาคหรอืปลายปี  และผูเ้รยีนทีไ่ม่ผ่านผลการเรยีนรูท้ี ่ คาดหวงัรายขอ้
จะได้รบัการสอนซ่อมเสรมิ และวดัซ ้าจากผู้สอนก่อนการตดัสนิผลการเรยีน แล้วเมื่อตดัสนิผลการ
เรยีนผู้เรยีนได้ระดบัผลการเรยีน  “0”   ผู้เรยีนจะต้องเรยีนตามเวลาที่โรงเรยีนก าหนด ซึ่งเป็นการ
เรยีนใหม่เตม็เวลาทัง้รายวชิา 
 
หมวดท่ี 2   การประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนมเีป้าหมายเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเอง ตามความ
ถนดัและความสนใจใหเ้ตม็ศกัยภาพ โดยมุ่งเน้นการพฒันาองคร์วมของความ เป็นมนุษยท์ัง้ดา้น
ร่างกาย  สตปัิญญา อารมณ์และสงัคม 

1. ลกัษณะและกิจกรรมพฒันาผู้เรียน แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 
1.1 กจิกรรมแนะแนวเป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิและพฒันาความสามารถสมัพนัธภาพทีด่ ี ซึง่ครู

ทุกคนตอ้งท าหน้าทีแ่นะแนวให้ค าปรกึษาดา้นสว่นตวัการศกึษาต่อ และการพฒันาตนเองสูโ่ลกอาชพี
และการมงีานท า 
                1.2 กจิกรรมผูเ้รยีนเป็นกจิกรรมทีผู่เ้รยีนเป็นผูป้ฏบิตัดิว้ยตนเองอย่างครบวงจร ตัง้แต่ศกึษา 

วเิคราะห ์วางแผน ปฏบิตัติามแผน ประเมนิและปรบัปรุงการท างานโดยเน้นการท างาน
ร่วมกนัอย่างเป็นกลุ่ม 

2. แนวการจดักิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
      2.1  ผูเ้รยีน ม.1 – ม.3  เขา้ร่วมกจิกรรม 3 ลกัษณะ คอื 

2.1.1   กจิกรรมแนะแนว 
2.1.2   กจิกรรมลูกเสอื/เนตรนาร ี
2.1.3.   กจิกรรมชุมนุม คนละ 1 ชุมนุม 
2.2 ม.4-6 เขา้ร่วมกจิกรรม 3 ลกัษณะ คอื 
2.2.1 กจิกรรมแนะแนว 
2.2.2 กจิกรรมชมรม 
2.2.3 กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 

3. การประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
3.1 การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนรายกจิกรรม 
ผูร้บัผดิชอบกจิกรรมประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้รยีนตามจุดประสงคข์องแต่ละ

กจิกรรม โดยประเมนิจากพฤตกิรรมการปฏบิตักิจิกรรม และผลการปฏบิตักิจิกรรมดว้ยวธิทีี่หลาก 
หลายตามสภาพจรงิ 

ผูร้บัผดิชอบกจิกรรมตรวจสอบเวลาเขา้ร่วมกจิกรรมของผูเ้รยีน ว่าเป็นไปตามเกณฑท์ี่
สถานศกึษาก าหนดไวห้รอืไม่ 



ตดัสนิใหผู้เ้รยีนทีผ่่านจุดประสงคส์ าคญัของกจิกรรม และมเีวลาเขา้ ร่วมกจิกรรมไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ80 ใหเ้ป็นผูผ้่านการประเมนิผลการร่วมกจิกรรมผูเ้รยีนทีม่ผีลกาประเมนิบกพร่องใน
เกณฑใ์ดเกณฑห์นึ่งหรอืทัง้สองเกณฑ ์จะเป็นผูไ้ม่ผ่านการประเมนิผลการร่วมกจิกรรม   จะตอ้งซ่อม
เสรมิขอ้บกพร่องใหผ้่านเกณฑ ์ ก่อนจงึจะไดร้บั การตดัสนิใหผ้่านกจิกรรม 

3.2   การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนผ่านช่วงชัน้ 
เป็นการประเมนิสรุปผลการผ่านกจิกรรมตลอดช่วงชัน้ของผูเ้รยีนแต่ละคนเพือ่น าผล 

ไปพจิารณาตดัสนิการผ่านช่วงชัน้ โดยมขีัน้ตอนปฏบิตั ิดงันี้ 
อาจารยท์ีป่รกึษาชุมนุมและนกัเรยีนทีเ่ป็นกรรมการบรหิารชุมนุมผูร้บัผดิชอบในการ 

รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการร่วมกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของผูเ้รยีนทุกคน  ตลอดช่วงชัน้ 
2. คณะกรรมการพฒันา และประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนรบัผดิชอบ สรุป และ 

ประเมนิผลการร่วมกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  เป็นรายบุคคลตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
3. น าเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและวชิาการเพือ่ให ้

ความเหน็ชอบ 
4. เสนอผูบ้รหิารสถานศกึษาพจิารณาตดัสนิ  และอนุมตัผิลการประเมนิ 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนผ่านช่วงชัน้ต่อไป 
 
หมวดท่ี  3   การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์   และเขียนส่ือความ 

1. มาตรฐานการอ่าน  คดิวเิคราะห ์และเขยีนสือ่ความ 
ระดบัโรงเรยีน 

คณะกรรมการด าเนินการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห ์และเขยีนสือ่ความ ก าหนด 
มาตรฐานการอ่าน  คดิวเิคราะห ์และเขยีนสือ่ความของโรงเรยีนเซนตจ์อหน์ท่าบม 
ระดบักลุ่มสาระ 

อนุกรรมการกลุ่มสาระก าหนดมาตรฐานการอ่าน คดิวเิคราะห์     และเขยีนสือ่ความ   
แต่ละกลุ่มสาระ โดยพจิารณาจากมาตรฐานของโรงเรยีนทีส่มัพนัธก์บักลุ่มสาระโดยการด าเนินงานให้
กลุ่มสาระตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน    เพือ่พจิารณาและก าหนดแนวทางประเมนิ  ใหช้ดัเจน  และ
น าเสนอโรงเรยีนพจิารณาอนุมตั ิ และเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2. การพฒันาและการประเมนิความสามารถในการอ่าน  คดิวเิคราะห ์ และ เขยีนสือ่ความ
ของผูเ้รยีน  ผูส้อนกลุ่มสาระการเรยีนรูข้องกลุ่มสาระน ามาตรฐานการอ่าน คดิวเิคราะห ์ และเขยีนสือ่
ความของกลุ่มสาระมาก าหนดเป็นผลการเรยีนรูห้นึ่งของการเรยีน การสอนแยกต่างหากจากแยก
ต่างหากจากผลการเรยีนรูร้ายภาคหรอืรายปี  ด าเนินการสอน ตามแผนการเรยีนรู ้ ประเมนิเป็นระดบั
คุณภาพ 3 ระดบั  ดงันี้ 
-      ดเียีย่ม  หมายถงึ  มคีุณภาพการอ่าน  คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสงูกว่าเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 

- ด ี หมายถงึ  มคีุณภาพการอ่าน  คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 



- ควรปรบัปรุง  หมายถงึ  มคีุณภาพการอ่าน  วเิคราะหแ์ละเขยีนต ่ากว่าเกณฑท์ีส่ถานศกึษา
ก าหนด  แลว้บนัทกึขอ้มลูผลการเรยีนรู ้ในแบบบนัทกึผลการพฒันาคุณภาพการเรยีน 
(ปพ.5)  และบนัทกึลงคอมพวิเตอร ์

3. การประมวลผลการประเมนิการอ่าน   คดิวเิคราะห ์  และเขยีนสือ่ความ 
3.1   ครผููส้อนแต่ละรายวชิาประเมนิการอ่าน  คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ  ของผูเ้รยีนที่

อยู่ในความรบัผดิชอบเป็นระดบัคุณภาพ   3  ระดบั    และบนัทกึผลการประเมนิไวใ้นแบบบนัทกึผลการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รยีน (ปพ. 5)   และบนัทกึลงคอมพวิเตอร ์   รายภาคเรยีนหรอืรายปี 

3.2 คณะกรรมการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความรวบรวม     
ผลการประเมนิของผูส้อนทุกคน  ปรบัผลการประเมนิ   ดงันี้ 

 3 แทน ดเียีย่ม 
 2 แทน ด ี
 1 แทน ควรปรบัปรุง 
น าผลการประเมนิมาหาค่าเฉลีย่และสรุปผลดงันี้ 
 ดเียีย่ม  แทน ค่าเฉลีย่มคี่าอยู่ในช่วง   ( 5 ) 

ด ี  แทน ค่าเฉลีย่มคี่าอยู่ในช่วง   ( 3 - 4 ) 
 ควรปรบัปรุง แทน ค่าเฉลีย่มคี่าอยู่ในช่วง   ( 1 - 2 ) 
ผูเ้รยีนทีผ่่านการประเมนิจะตอ้งไดผ้ลการประเมนิดหีรอืดเียีย่ม 

4. การประเมนิการอ่าน   คดิวเิคราะห ์ และการเขยีนผ่านช่วงชัน้ 
5. การซ่อมเสรมิผูเ้รยีนไม่ผ่านการประเมนิ 

5.1  การซ่อมเสรมิรายภาคเรยีนหรอืรายปี 
5.2  การซ่อมเสรมิการประเมนิผ่านช่วงชัน้ 

 
หมวดท่ี   4   การประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 โรงเรยีนก าหนดใหล้กัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนโรงเรยีนเซนต์จอหน์ท่าบม  ดงันี้ 
1.  เป็นผูม้คีวามซื่อสตัย ์  มรีะเบยีบวนิยั   มคีวามพากเพยีรอดทน มคีวามรบัผดิชอบ เอือ้อาทร และ
ช่วยเหลอืกนัและกนั 
2.  เป็นคนดขีองสงัคม  ด ารงรกัษาคุณงามความดขีองโรงเรยีนและครอบครวั  ภูมใิจในความเป็นคน
ไทยและรกัทอ้งถิน่ของตน 
3.  เป็นผูใ้ฝ่หาความรูต้ลอดชวีติ  มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล  รูเ้ท่าทนัโลก  มคีวามสุขมุและใชส้ตปัิญญา
แกปั้ญหา 
4.  เป็นผูร้กัสนัต ิมคีวามสุภาพเรยีบรอ้ย มสีมัมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างมี
ความสุข 
5.  เคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องทุกคน ไม่ละเมดิ ไม่ชงิสุกก่อนห่าม  



6.  ใสใ่จปัญหาต่างๆในสงัคม และหาวธิกีารแก้ปัญหาและช่วยเหลอืเท่าทพีงึจะท าได ้โดยเฉพาะผู้
ยากไรแ้ละเปราะบาง 
 
แนวทางในการปลูกฝังลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 โรงเรยีนก าหนดแนวทางการปลูกฝังลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ดงันี้ 
 1. ผูบ้รหิารระดบัสงูใหก้ารอบรมนกัเรยีน คร ูและบุคลากรอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ า พรอ้มทัง้
ก าหนดกจิกรรมเพือ่การพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงค ์
 2.  การพฒันาคุณลกัษณะพงึประสงคใ์นฐานะครทูัว่ไปใหผู้ส้อนด าเนินการพฒันาประเมนิผลและ
แกไ้ขปรบัปรุงผูเ้รยีนในระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้่างๆ 
 3.  การพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นฐานะครทูัว่ไปใหบุ้คลากรของสถานศกึษาและ
ผูเ้กีย่วขอ้ง    ทุกฝ่ายร่วมกนัพฒันา ประเมนิผล และปรบัปรุงแกไ้ขผูเ้รยีนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  ทัง้
ในลกัษณะของการร่วมกจิกรรมต่างๆ หรอืการด าเนินชวีติประจ าวนัทัง้ในและนอกสถานศกึษา 
 
แนวปฏิบติัการประเมินลกัษณะอนัพึงประสงค ์

1.การประเมนิในฐานะครผููส้อน หรอืผูร้บัผดิชอบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
ครผููส้อนแต่ละรายวชิาและอาจารยท์ีร่บัผดิชอบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเป็น            

ผูป้ระเมนิและแกไ้ขปรบัปรุงลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนในระหว่างการจดักจิกรรม การเรยีนรู้
ต่างๆ  ประเมนิเป็นระดบัคุณภาพ  3   ระดบั   ไดแ้ก่ 
 ดเียีย่ม  หมายถงึ   มพีฤตกิรรมสงูกว่าเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
 ด ี  หมายถงึ   มพีฤตกิรรมตามเกณฑข์ัน้ต ่าทีส่ถานศกึษาก าหนด 
 ควรปรบัปรุง หมายถงึ   มพีฤตกิรรมบางประการทีต่อ้งปรบัปรุง 
             2. การประเมนิในฐานครทูัว่ไป 

คณะกรรมการฝ่ายปกครองก าหนดลกัษณะอนัพงึประสงคย์่อยในแต่ละดา้นและ 
ก าหนดเกณฑใ์นการตดัคะแนนการปฏบิตัขิองผูเ้รยีนทีต่รงกนัขา้มกบัลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดย
บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรยีนประเมนิ     และตดัคะแนนตามแนวปฏบิตัขิองฝ่ายปกครอง 

  3. ครทูีป่รกึษาประเมนิลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผู้เรยีน ทีอ่ยู่ในความ 
รบัผดิชอบเป็นระดบัคุณภาพ 3 ระดบั 

  4. การประมวลผลการประเมนิลกัษณะอนัพงึประสงคร์ายภาคหรอืรายปี 
4.1 ลกัษณะอนัพงึประสงคจ์ะประมวลผลการประเมนิทุกภาคเรยีน  ถา้ผูเ้รยีนไดผ้ลการ

ประเมนิ  “ตอ้งปรบัปรุง”  ผูเ้รยีนตอ้งแกไ้ขตามทีส่ถานศกึษาก าหนด  เช่น กจิกรรม  ท าความดี เป็นตน้ 
4.2 ครผููส้อนรายวชิา และครผููร้บัผดิชอบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนประเมนิคุณลกัษณะอนั

พงึประสงคข์องผูเ้รยีนทีร่บัผดิชอบรายคน แต่ละลกัษณะเป็น ระดบัคุณภาพ 3 ระดบั   และบนัทกึผลการ



ประเมนิไวใ้นแบบบนัทกึผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน (ปพ.5)   พรอ้มทัง้บนัทกึผลลงในคอมพวิเตอรร์าย
ภาคเรยีน 

4.3 ครทูีป่รกึษาประเมนิผูเ้รยีนในความรบัผดิชอบแต่ละลกัษณะ  เป็นระดบัคุณภาพ 3 
ระดบั โดยใชข้อ้มลูผลการประเมนิจากขอ้ 4.1 มาประกอบการประเมนิ ถา้ผลการประเมนิของอาจารยท์ี่
ปรกึษาขดัแยง้กบัผลของขอ้  4.2 ตอ้งแสดงเหตุผลประกอบ และบนัทกึผลการประเมนิไวใ้นแบบ
แสดงผลการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์(ปพ.5) และบนัทกึผลลงคอมพวิเตอร ์

4.4. ครูทีป่รกึษารวบรวมผลการตดัคะแนนของผูเ้รยีนทีร่บัผดิชอบจากฝ่ายปกครอง 
บนัทกึลง ปพ.5 และบนัทกึลงคอมพวิเตอร ์

5. การประมวลผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคผ์่านช่วงชัน้ 
5.1 ครทูีป่รกึษารวบรวมผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ของผูเ้รยีน ทีต่นเอง

รบัผดิชอบทุกภาคเรยีน 
5.2 คณะกรรมการพฒันาและประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ตดัสนิผล การประเมนิ 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงคผ์่านช่วงชัน้   โดยผูเ้รยีนทีผ่่านจะตอ้ง 
  -  มผีลการประเมนิผ่านทุกภาคเรยีน 

6.  การซ่อมเสรมิผูเ้รยีนทีไ่ม่ผ่านการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
          6.1 การซ่อมเสรมิรายภาคหรอืรายปี 
          6.2 การซ่อมการประเมนิผ่านช่วงชัน้ 
 

หมวดท่ี  5   การตดัสินผลการเรียนผ่านช่วงชัน้ 
เกณฑม์าตรฐานการเรยีนรู ้ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  1 – 6 

1.1 ผูเ้รยีนตอ้งผ่านการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นระดบั “ดเียีย่ม”  หรอื “ด”ี ทุกปี  
ตลอดหลกัสตูร 

1.2 ผูเ้รยีนทีไ่ม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ประการใดประการหนึ่ง  ให้
ผูเ้รยีนเขา้รบัการอบรม และปฏบิตักิจิกรรมคุณความด ีชดเชยตามสถานศกึษาก าหนดจนครบถว้น
สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 



แผนภมิูแสดงการประเมินเพื่อตดัสินการเรียนผ่านช่วงชัน้ 
 

               
 

5. แนวทางการพิจารณาตดัสินและอนุมติัผลการผ่านช่วงชัน้ 
การพจิารณาตดัสนิใหผู้เ้รยีนผ่านช่วงชัน้นัน้ผูเ้รยีนจะต้องมคีุณสมบตัติามเกณฑ์ 

มาตรฐานครบถว้นทุกเกณฑ ์จะบกพร่องประการใดประการหนึ่งมไิด ้ถา้ผูเ้รยีนคนใดมขีอ้บกพร่องใน
เกณฑใ์ดเกณฑห์นึ่ง   นายทะเบยีนผูร้วบรวมขอ้มูลผลการประเมนิผลการเรยีนของผูเ้รยีน  จะแจง้ให้
ผูเ้รยีนแกไ้ขขอ้บกพร่องใหม้คีุณสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑด์งันี้ 

5.1   ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิการเรยีนสาระการเรยีนรูไ้ม่ครบถว้นทุกรายวชิาตามโครงสรา้ง
หลกัสตูรของสถานศกึษา จะตอ้งแกไ้ข  ซ่อมเสรมิรายวชิาทีย่งัไม่ผ่านการประเมนิ  หรอืเรยีนซ ้า
รายวชิานัน้ใหไ้ดก้่อน สว่นผูเ้รยีนทีย่งัเรยีนไม่ครบรายวชิาตอ้งเรยีนต่อใหไ้ดค้รบทุกรายวชิาตาม
โครงสรา้งหลกัสตูรของสถานศกึษา  

5.2   ผูเ้รยีนทีม่ผีลการประเมนิการเขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไม่ครบถว้นตามโครงสรา้ง    
หลกัสตูรของสถานศกึษา จะตอ้งแกไ้ขซ่อมเสรมิกจิกรรมทีไ่ม่ผ่านการประเมนิหรอืปฏบิตักิจิกรรมนัน้
ซ ้าจนมผีลการประเมนิผ่านกจิกรรมสว่นผูเ้รยีนทีป่ฏบิตักิจิกรรมยงัไม่ครบ   ถว้นตอ้งสมคัรเข้าร่วม
กจิกรรมต่อใหค้รบถว้นตามโครงสรา้งหลกัสตูรของสถานศกึษา 

5.3   ผูเ้รยีนทีไ่ม่ผ่านการประเมนิความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีนสือ่ความ 
หรอืไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิในภาคเรยีนสุดทา้ย ใหท้ าการซ่อมเสรมิในสว่นทีบ่กพร่องตามแนวทาง
ทีส่ถานศกึษาก าหนดจนกว่าจะผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 

 ผูเ้รยีนทีไ่ม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคป์ระการใดประการหนึ่ง
ใหผู้เ้รยีนเขา้รบัการอบรมและปฏบิตักิจิกรรมคุณความดชีดเชยตามทีส่ถานศกึษาก าหนด  จน
ครบถว้นสมบูรณ์     ผูเ้รยีนทีแ่กไ้ขขอ้บกพร่องจนมคีุณสมบตัติามเกณฑม์าตรฐานการผ่าน  ช่วงชัน้

 การประเมนิผล 
การเรยีนกลุ่ม 
สาระการเรยีนรู ้

การประเมนิ 
การอ่าน 

คดิวเิคราะห ์

การประเมนิ 
คุณลกัษณะ 
อนัพงึประสงค์ 

การประเมนิ 
กจิกรรมพฒันา 

ผูเ้รยีน 

 

ผลการประเมนิ 
“ผ่าน” 

ทุกรายวชิา 

 
 

ผลการประเมนิ 
“ผ่าน” 

ผ่านผลการประเมนิของ
คณะกรรมการประเมนิ
คุณลกัษณะและถูกหกั
คะแนนความประพฤติ

ไมเ่กนิ...คะแนน 
 

 

ผลการประเมนิผล
การเรยีนกลุ่ม
สาระการเรยีนรู้ 

การตดัสนิผลการเรยีนผ่านช่วงชัน้ 



ครบถว้นสมบูรณ์แลว้  จะไดร้บัการเสนอชื่อใหห้วัหน้าสถานศกึษาพจิารณาตดัสนิ  และอนุมตัผิลการ
เรยีนต่อไป 
 
หมวดท่ี  6   การเทียบผลการศึกษา 
 การเทยีบโอนผลการเรยีนเป็นการท าผลการเรยีนซึ่งเป็นความรู ้ ทกัษะ และประสบการณ์ของ
ผูเ้รยีน  ทีเ่กดิจากการศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศยัมาประเมนิเป็น
สว่นหน่ึงของการศกึษาตามหลกัสตูรใดหลกัสตูรหน่ึง 
 แนวด าเนินการเทยีบโอนผลการเรยีน  ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการ
เทยีบโอนผลการเรยีน  ดงันี้ 
1.  ผูข้อเทยีบโอนตอ้งขึน้ทะเบยีนเป็นผูเ้รยีนหรอืนกัศกึษาของสถานศกึษาใดสถานศกึษาหนึ่ง  โดย
สถานศกึษาดงักล่าวด าเนินการเทยีบโอนผลการเรยีนในภาคเรยีนแรก ทีข่ึน้ทะเบยีนเป็นผูเ้รยีนหรอื
นกัศกึษา  ยกเวน้กรณีมเีหตุผลจ าเป็น 
 2.  จ านนวนวชิา รายวชิา จ านวนหน่วยการเรยีนทีจ่ะรบัเทยีบโอนและอายุของผลการเรยีนที่
จะน ามาเทยีบโอน ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และวชิาการของสถานศกึษา 
ทัง้นี้เมื่อเทยีบโอนแลว้ผูข้อเทยีบโอนตอ้งมเีวลาเรยีนอยู่ในสถาน ศกึษาที่รบัเทยีบโอนไม่น้อยกว่า 1  
ภาคเรยีน 
3.  ในกรณีมเีหตุผลจ าเป็นระหว่างเรยีนผูเ้รยีนสามารถแจง้ความจ านงขอไปศกึษาบางรายวชิาใน
สถานศกึษาอื่น แลว้น าผลมาเทยีบโอนได ้โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และ
วชิาการของสถานศกึษา 
 4.  การเทยีบโอนผลการเรยีนใหด้ าเนินการในรปูของคณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรยีน  
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  แต่ไม่เกนิ 5 คน 
 5.  การเทยีบโอนใหด้ าเนินการ  ดงันี้ 
    5.1   กรณีผูข้อเทยีบโอนมผีลการเรยีนมาจากหลกัสูตรต่างๆ ใหน้ าหมวดวชิา รายวชิาทีม่ี
จุดประสงคแ์ละเนื้อหาสอดคลอ้งกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  60 มาเทียบโอนผลการเรยีนได ้และพจิารณา
ใหร้ะดบัผลการเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรทีร่บัเทยีบโอน 
    5.2   กรณีการเทยีบโอนความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ ใหพ้จิารณาจากเอกสาร  หลกัฐาน 
(ถา้ม)ี  โดยใหม้กีารประเมนิดว้ยเครื่องมอืทีห่ลากหลาย และใหร้ะดบัผล การเรยีนตามเกณฑก์าร
ประเมนิผลการเรยีนของหลกัสตูรทีร่บัเทยีบโอน 
 
 
 
 
 
 



หมวดท่ี  7   บทเฉพาะกาล 
 
 แนวปฏิบติัในการเรียนซ า้ชัน้  
 แนวทางการประเมนิผลการเรยีนของผูเ้รยีน  ซึง่พจิารณาจากพฒันาการของนกัเรยีน  ความ
ประพฤต ิ พฤตกิรรมการเรยีน  การร่วมกจิกรรม และการทดสอบควบคู่กนัไปนัน้ พบว่านกัเรยีนทีม่ผีล
การประเมนิไม่ผ่านเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด    และมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที ่  จะ  ตอ้งไดร้บัการ
พฒันาเพิม่เตมิในดา้นต่างๆ เป็นอย่างมากโรงเรยีนสามารถใหเ้รยีนซ ้าชัน้ได ้โดยกระทรวงศกึษาธกิาร
ก าหนดแนวปฏบิตัใินการเรยีนซ ้าชัน้ ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   พุทธศกัราช 2544   ดงันี้  
 1. ในการจดัการเรยีนการสอนใหม้กีารประเมนิผลการเรยีนเป็นระยะๆ ระหว่างเรยีน  เพือ่
ปรบัปรุง  พฒันา    ถา้พบปัญหาหรอืขอ้บกพร่องในตวัผูเ้รยีนตอ้งซ่อมเสรมิทนัท ี   และประเมนิผล
ปลายปี/ปลายภาค  เพือ่ตดัสนิผลการเรยีน  ซึง่ในการด าเนินการดงักล่าวจะท าใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันา
ครบถว้น   และใหค้วามสนใจการเรยีนในชัน้เรยีนอย่างจรงิจงั 
 2. เรยีนซ่อมเสรมิและสอบแกต้วั ในกรณีทีผู่เ้รยีนไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิรายวชิา  โดยมี
ขอ้บกพร่องเพยีงเลก็น้อย 

3. เรยีนซ ้ารายวชิา ในกรณีทีเ่รยีนซ่อมเสรมิและสอบแกต้วัแลว้ ผูเ้รยีนไม่ผ่านเกณฑ ์การ
ประเมนิรายวชิาใด  ใหเ้รยีนซ ้ารายวชิานัน้ 
 4. ใหม้กีารเรยีนซ ้าชัน้  ในกรณีทีพ่บว่า  ผูเ้รยีนมรีะดบัผลการเรยีนเฉลีย่ของปีทีผ่่าน  มาต ่ากว่า 
“1”   และไม่ใหค้วามเอาใจใสใ่นการเรยีนและคณะอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบเหน็สมควรใหเ้รยีนซ ้าชัน้เนื่องจาก
จะเป็นปัญหาต่อผูเ้รยีนในการเรยีนระดบัสงูขึ้นกจ็ะจดัใหเ้รยีนซ ้าชัน้แลว้ใหย้กเลกิผลการเรยีนเดมิและให้
ใชผ้ลการเรยีนใหม่แทน 
 
เกณฑ์การผ่านช่วงชัน้ 
 1.  มเีวลาเรยีนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  80  ของเวลาทัง้หมด 
 2.  ผ่านการประเมนิทุกกลุ่มสาระทัง้  8  กลุ่มสาระ   และไดร้บัการตดัสนิผลการเรยีน         
                ใหไ้ดต้ามเกณฑท์ีโ่รงเรยีนก าหนด  (ไม่ตดิ “0”  “ร”  “มส”   ทุกรายวชิา) 
 3.  ผ่านการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามเกณฑท์ีโ่รงเรยีนก าหนด 
 4.  ผ่านการประเมนิการอ่าน  คดิวเิคราะห ์ และเขยีนสื่อความ 
 5.  ผ่านการเขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามทีโ่รงเรยีนก าหนด 
 



 
 
นโยบายเร่ืองนักเรียนสอบตก  

ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง แนวปฏบิตัใินการเรยีนซ ้าชัน้ ตามหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544   วนัที ่2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2548 ดงันี้ 

1. เรยีนซ่อมเสรมิ ในการจดัการเรยีนการสอนโรงเรยีนไดม้กีารประเมนิผลการเรยีนในระหว่าง
เรยีนเป็นระยะๆ ถา้พบว่าผูเ้รยีนมปัีญหาในการเรยีนรู ้   ครกูจ็ดัใหม้กีารสอนซ่อมเสรมิทนัท ีเพือ่ให้
ผูเ้รยีนเรยีนซ่อมเสรมิแลว้เกดิการพฒันาการเรยีนรูไ้ดค้รบถว้น และมคีวามสนใจอย่างจรงิจงั   

2. เรยีนซ่อมเสรมิและสอบแกต้วั   เมื่อปลายภาคหรอืปลายปี   จะมกีารประเมนิผล ปลาย
ภาคหรอืปลายปี    เมื่อมผีูเ้รยีนไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิรายวชิา   โดยมขีอ้บกพร่องเลก็น้อย 
โรงเรยีนกไ็ดจ้ดัใหเ้รยีนซ่อมเสรมิและสอบแกต้วั 

3. เรยีนซ ้ารายวชิาในกรณีทีเ่รยีนซ่อมเสรมิและสอบแกต้วัแลว้   ผูเ้รยีนไม่สามารถผ่านเกณฑ์
การประเมนิรายวชิาใดกใ็หเ้รยีนซ ้ารายวชิานัน้ 

4. เรยีนซ ้าชัน้   ในกรณีทีพ่บว่า  ผูเ้รยีนมรีะดบัผลการเรยีนเฉลีย่ของปีทีผ่่านมาต ่ากว่าเกณฑ ์ 
“1” และไม่ใหค้วามเอาใจใส่ในการเรยีนและคณะอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบเหน็สมควร ใหเ้รยีนซ ้าชัน้ 

1. ประเมนิผลการเรยีนรูต้าม
กลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ

ประเมนิก่อนเรยีน

ประเมนิระหว่างเรยีน

ประเมนิหลงัเรยีน

2. ประเมนิกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน(แนะแนว, ลูกเสอื
และกจิกรรมชุมนุม)

ประเมนิจากการเขา้รว่ม
กจิกรรมและเวลาเขา้รว่ม
กจิกรรม รายภาค รายปี

ประเมนิจากการผ่าน
จุดประสงค์ของกจิกรรม
และสรปุผลเป็นรายบุคคล
เพือ่สรปุการผ่านช่วงชัน้

ผลประเมนิ
1, 2, 3, 4

ผลการประเมนิ
“ผ่าน”

ทุกกจิกรรม

3. การประเมนิคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค์

ประเมนิคุณลกัษณะผูเ้รยีน
ตามทีโ่รงเรยีนก าหนด

รายภาค รายปี

ตดัสนิคุณลกัษณะ
ผ่านช่วงชัน้

ประเมนิความสามารถการ
อ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน
สือ่ความ รายภาค รายปี

ประเมนิเป็นรายช่วงชัน้

ผลการประเมนิ
“ดเียีย่ม / ด”ี

4. ประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์
และเขยีนสือ่ความ

5. ประเมนิผลสมัฤทธิผ์ล
การเรยีนระดบัชาติ

แบบวดัผลสมัฤทธิท์ีเ่ป็น
มาตรฐานระดบัชาติ

ผลการประเมนิสถานศกึษา/
ประเทศมคีุณภาพ

ผลการประเมนิ
“ผ่าน”

การตดัสนิ
ผลการเรยีน
ผ่านช่วงชัน้

การวดัและประเมินผล (ตามหลกัสตูรขัน้พื้นฐาน)



เนื่องจากจะเป็นปัญหาต่อผูเ้รยีนในการเรยีนระดบัสงูขึน้ กจ็ะจดัใหเ้รยีนซ ้าชัน้ แลว้ยกเลกิผลการเรยีน
เดมิ และใหใ้ชผ้ลการเรยีนใหม่แทน 
             ในการด าเนินการขัน้ที ่4 นี้ โรงเรยีนจะเชญิผูป้กครองมารบัทราบนโยบายการเรยีน  ซ ้าชัน้  และ
ก่อนทีจ่ะถงึมาตรการใหเ้รยีนซ ้าชัน้  กจ็ะจดัใหเ้รยีนซ่อมเสรมิอกีครัง้ 
 


