
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 

เรื่อง  ให้ใช้ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม   
        (สามัคคีพิทยา) พุทธศักราช ๒๕๕๓  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖๐) 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พุทธศักราช ๒๕๕๑  
ที่ผ่านมาประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐  เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาคน
ในสังคมไทยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ ๒๑  สถานศึกษาจึงได้มีการ
ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรฯ หลายรายการ  ดังนั้นคณะกรรมการงานวัดและ
ประเมินผลจึงเห็นควรให้มีการทบทวนและแก้ไขระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  ฉบับปรังปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๓  เพ่ือให้
มีความเหมาะสม  ชัดเจนและตรงตามเปูาหมายของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคี
พิทยา) พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  โดยเรียกระเบียบนี้ว่า  “ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖๐)”  โดยได้มีการ
ก าหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียน  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน  เกณฑ์การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้  การเทียบโอนผลการเรียนและเอกสารหลักฐานการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
มีความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ         
 คณะกรรมการงานวัดและประเ มินผลมีความยิน ดีที่คณะผู้บริหาร   ครู  ตลอดจนคณะกรรมกา ร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม  (สามัคคีพิทยา) พุทธศักราช ๒๕๕๓  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖๐)  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนต่อไปปปปปปปปปปป 
 ทั้งนี้ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม      
(สามัคคีพิทยา) พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖๐)  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เม่ือวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  จึงประกาศให้ใช้ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการ
วัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช  ๒๕๖๐)  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป                
 
 

 (นายประกิต  สิริสุวรรณ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 

(นางนิรมล  วิบูลมงคล) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 



ค าน า 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นคุณภาพของผู้ เรียน   ด้วยผู้ปกครอง  สังคมและรัฐ  ต้องการเห็น
หลักฐานอันเป็นผลมาจากการศึกษา  นั่นคือคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  คือ  เป็น
คนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  หน่ วยงานที่รับผิดชอบนับต้ังแต่
สถานศึกษา  ต้นสังกัด  หน่วยงานระดับชาติที่ได้รับมอบหมาย  จึงมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพของ
ผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร 
 ระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน  เป็นการตรวจสอบคุณภาพของผู้ เรียนโดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือตัดสินผลการเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ซ่ึงการที่จะบรรลุ
จุดมุ่งหมายได้  ครูผู้สอนจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง  บันทึก  วิเคราะห์  และแปลความข้อมูล  แล้วน าผลที่ได้มาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  ก่อนจะสรุปผลการเรียนรู้และประเมินการจบหลักสูตรของ
ผู้เรียน  โดยสถานศึกษามีหน้าที่ในการอนุมัติและรายงานผลการเรียนแก้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 ดังนั้น  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  จึงได้จัดท า  “ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัด
และประเมินผลการเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช  ๒๕๖๐)”  ขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  โดยใช้ควบคู่ไปกับหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

        ฝุายงานวัดและประเมินผล 

       โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 
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ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน 
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 

(ฉบับปรังปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐) 
............................................... 

 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่  สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  เรื่องให้ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  และกระจายอ านาจให้สถานศึกษาก าหนดหลักสูตร
สถานศึกษาขึ้นใช้เอง  เพ่ือให้สอดคล้องกับค าสั่งดังกล่าว 
 ฉะนั้ น  อาศัยอ า นา จตา มความในมา ตร า  ๓๙  แห่ งพระร าชบัญญัติ ระเบียบบริ หาร ราชกา ร
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  โรงเรียน
เทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  และได้ใช้  “ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ฉบับปรังปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑” มาครบ  ๖  ปี  จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขและ
วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ 
วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) พุทธศักราช  ๒๕๕๓  (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐) 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
 บรรดาระเบียบ  กฎ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ยกเลิกและใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔  ให้ใช้ระเบียบนี้ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 
พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรังปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักร าช 
๒๕๕๑ 
 ข้อ ๕  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาให้เป็นไปตามระเบียบนี้                   
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๑  ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน 
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) พุทธศักราช ๒๕๕๓   

  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 
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หมวดที่  ๑ 
หลักการวัดและประเมินผลการเรียน 

  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  

เป็นกระบวนการการเก็บรวบรวม  ตรวจสอบ  ตีความผลการเรียนรู้  และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร  น าผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ
ตัดสินผลการเรียน  สถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ  เพ่ือให้การด าเนินการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และให้ผลการประเมินตรงตามสภาพความรู้  ความสามารถที่
แท้จริงของผู้เรียน  ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายใน
และการประเมินภายนอก  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้  สถานศึกษาจึงควรก าหนดหลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา  ดังนี้ 

๑.  สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน   โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่
เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

๒.  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงพัฒนาผู้ เรียน  พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และตัดสินผลการเรียน 

๓.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัดตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  และจัดให้มีการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องด าเนินการ
ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย  เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลผู้ เรียนไ ด้อย่างรอบด้านทั้งด้านความรู้  
ความคิด  กระบวนการ  พฤติกรรมและเจตคติ  เหมาะสมสมกับสิ่งที่ต้องการวัด  ธรรมชาติวิชาและระดับชั้นของ
ผู้เรียน  โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความเที่ยงตรง  ยุติธรรม  และเชื่อถือได้ 

๕.  การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้  การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน  ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับและรูปแบบการศึกษา 

๖.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ 
๗.  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่างๆ 
๘.  ให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  เพ่ือเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้  รายงาน

ผลการเรียน  แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
 
 
 
 

         

          ๓ 



หมวดที่  ๒ 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน 

 
 สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ  ดังนี้ 
  ๑.  สถานศึกษาต้องด าเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง  ๔  ด้าน  ตามแนวทางและ
วิธีการของการวัดและประเมินผลแต่ละองค์ประกอบ  และก าหนดเอกสารบันทึกผลการปร ะเมินให้สอดคล้องกับ
แนวทางการวัดและประเมินผล 
 ๒.  ให้ครูผู้สอนน าผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ  บันทึกลงในแบบบันทึกผลการพัฒนา ผู้ เรียนและ
น าเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๓.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมิน 
 ๔.  ให้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการพัฒนาองค์ประกอบทั้ง  ๔  ด้าน  บันทึกในแบบรายงาน
ประจ าตัวผู้เรียน  ให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ และรายงานสรุปผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค 
 ๕.  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องก าหนดวิธีการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ  ปรับปรุง  พัฒนาผู้ เรียน ที่ได้ผล
การเรียนซ้ ารายวิชาหรือซ้ าชั้น 
 ๖.  สถานศึกษาก าหนดแนวทางในการก ากับ  ติดตามการบันทึกผลการประเมินในเอกสารหลักฐาน
การศึกษา  ทั้งแบบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดและแบบที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

          ๔ 



หมวดที่  ๓ 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้  เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน  ดังนี้ 

๑. ระดับประถมศึกษา 
๑.๑  การตัดสินผลการเรียน 
   ๑.๑.๑)  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   ๑.๑.๒)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด  และทุกตัวชี้วัดผ่านตามเกณฑ์ที่ 

สถานศึกษาก าหนดในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
     ๑.๑.๓)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
     ๑.๑.๔)  ผู้ เรียนต้องไ ด้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตา มเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒.๑  การตัดสินผลการเรียน 
   ๒.๑.๑)  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ 
     ๒.๑.๒)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด  และทุกตัวชี้วัดต้องผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดคือ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ 
     ๒.๑.๓)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
     ๒.๑.๔)  ผู้ เรียนต้องไ ด้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตา มเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

          ๕ 



หมวดที่  ๔ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนจากสถานศึกษาได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่  การย้าย
สถานศึกษา  การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การละทิ้งการศึกษาและการขอกลับเข้ารับ
การศึกษาต่อ  การศึกษาจากต่างประเทศและเข้าศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้ อ่ืนๆ เช่น  สถานประกอบการ  สถาบันทางศาสนา  สถาบันการ
ฝึกอบรมอาชีพ  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียน  ควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรกที่
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน  ทั้งนี้ผู้ เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่อง ใน
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย  ๑  ภาคเรียน  โดยสถานศึกษาที่รับผู้ เรียนจากการเทียบโอนจะก าหนด
รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน  มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา  ซ่ึงจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้  ความสามารถของผู้เรียน 
ในด้านต่างๆ 

๒. พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรง จากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

          ๖ 



หมวดที่  ๕ 
เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐) 

 
 เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารส าคัญที่สถานศึกษาต้องจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ ของการจัดการศึกษา  มีดังนี้ 

๑. บันทึกข้อมูลในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน  ได้แก่  แบบ 
บันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 

๒. ติดต่อสื่อสาร  รายงานข้อมูลและผลการเรียนของผู้เรียน  ได้แก่  แบบรายงานประจ าตัว 
นักเรียน  ระเบียนสะสม 

๓. จัดท าและออกหลักฐานแสดงวุฒิและหรือรับรองผลการเรียนของผู้เรียน  ได้แก่  ระเบียน 
แสดงผลการเรียน  ประกาศนียบัตร  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาและใบรับรองผลการเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ก าหนดเอกสารหลักฐานการศึกษาที่
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการเป็น  ๒  ประเภท  ได้แก่ 

               ๓.๑  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  ได้แก่  ปพ.๑ , ปพ.๒  
และ ปพ.๓ 

               ๓.๒  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  ได้แก่  แบบบันทึกผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  แบบรายงานประจ าตัวผู้เรียน  ใบรับรองผลการศึกษา  ระเบียนสะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

          ๗ 



 

หมวดที่  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
 ระเบียบสถาน ศึกษาว่ าด้วยการ วัดและประเมินผลกา รเรียน โร งเรียน เทศบาล ๑ วัดพระงา ม          
(สามัคคีพิทยา) พุทธศักราช ๒๕๕๓    (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)  ใช้คู่กับหลักสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ 
วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) พุทธศักราช ๒๕๕๙  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)  โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา  
๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
 ทั้งนี้  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  มีอ านาจแก้ไข  
เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  โดยความเห็นชอบร่วมกันกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  และต้องน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน
เพ่ือให้ความเห็นชอบ  หากมีการเปลี่ยนแปลงหลักการเดิม 
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
        
             
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

          ๘ 

(นายประกิต  สิริสุวรรณ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 

(นางนิรมล  วิบูลมงคล) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 
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          ๙ 



หมวดที่  ๑ 
หลักการวัดและประเมินผลการเรียน 

 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม  ตรวจสอบ  ตีความผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ  น าผลไปปรับปรุง  พัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตัดสิน
ผลการเรียน  สถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ  เพ่ือให้การด าเนินการวัดและประเมินผ ลการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และให้ผลการประเมินตรงตามสภาพความรู้   ความสามารถที่
แท้จริงของผู้เรียน  ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายใน
และการประเมินภายนอก  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้  สถานศึกษาจึงควรก าหนดหลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา  ดังนี้ 

๑. สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ 
เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

๒. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน  พัฒนาการจัดการ  
เรียนรู้และตัดสินผลการเรียน 

๓. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  และจัดให้มีการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องด าเนินการ  
ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย  เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลผู้ เรียนได้อย่างรอบด้านทั้งด้านความรู้  
ความคิด  กระบวนการ  พฤติกรรมและเจตคติ  เหมาะสมกับสิ่งที่ ต้องการวัด  ธรรมชาติวิชาและระดับชั้นของ
ผู้เรียน  โดยต้ังอยู่พ้ืนฐานความเที่ยงตรง  ยุติธรรมและเชื่อถือได้ 

๕. การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการ  
เรียนรู้  การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน  ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับและรูปแบบการศึกษา 

๖. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ 
๗. ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่างๆ 
๘. ให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  เพ่ือเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้   

รายงานผลการเรียน  แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 

         

          ๑๐ 



องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ก าหนดจุดหมาย  สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเปูาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  ก าหนดให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนด  ในสาระการเรียนรู้   ๘  กลุ่มสาระ  มีความสามารถด้าน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ท าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายวิชาตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วั ดใน 

รายวิชาพ้ืนฐาน  และตามผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้   ใช้วิธีการที่
หลากหลายจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง  เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความรู้ความสามารถที่แท้จริงของ
ผู้เรียน  โดนท าการวัดและประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน  โดยสังเกต
พัฒนาการแลความประพฤติของผู้เรียน  สังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม  เน้นการประเมินตามสภาพ
จริง  เช่น  การประเมินการปฏิบัติงาน  การประเมินจากโครงงาน  หรือการประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน ฯลฯ  
ควบคู่ไปกับการใช้การทดสอบแบบต่างๆ อย่างสมดุล  ให้ความส าคัญกับการประเมินระหว่างเรียนมากกว่าการ
ประเมินปลายปี/ปลายภาค  และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับต่างๆ 

๒. การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านหนังสือ   

เอกสารและสื่อต่างๆ เพ่ือหาความรู้  เพ่ิมพูนประสบการณ์  เพ่ือความสุนทรีและการน าไปประยุกต์ใช้แล้วน ามาคิด
วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่อ่าน  น าไปสู่การแสดงความคิดเห็น  การสังเคราะห์  สร้างสรรค์  การแก้ปัญหาในเรื่อง
ต่างๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีส านวนภาษาถูกต้อง  มีเหตุผลและล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ  
สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถฝนแต่ละระดับชั้น 
 การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสรุปผลเป็น
รายปี/รายภาค  เพ่ือวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและประเมินการเลื่อนชั้นเรียนตลอดจนการจบ
การศึกษาระดับต่างๆ 
 
 
 

         

          ๑๑ 



๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   เป็นการประเมินคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน   

อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  จิตส านึก  สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  หลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘  คุณลักษณะ  ในการประเมินให้ประเมินแต่ละ
คุณลักษณะ  แล้วรวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกฝุายและแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง  เพ่ือให้ได้ข้อมูลน ามา
สู่การสรุปผลเป็นรายปี/รายภาค  และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับต่างๆ 

๔. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรม 

เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้ เรียนและเวลาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละกิจกรรมและใช้เป็นข้อมูลประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบ
การศึกษาระดับต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

          ๑๒ 



หมวดที่  ๒ 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน 

 
 สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีแนวทางการด าเนินการ  
ดังนี้ 

๑. สถานศึกษาต้องด าเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง  ๔  ด้าน  ตามแนวทางและ 
วิธีการของการวัดและประเมินผลแต่ละองค์ประกอบ  และก าหนดเอกสารบันทึกผลการประเมินให้สอดคล้องกับ
แนวทางการวัดและประเมินผล 

๒. ให้ครูผู้สอนน าผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ  บันทึกลงในแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน  และน าเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

๓. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมิน 
๔. ให้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการพัฒนาองค์ประกอบทั้ง  ๔  ด้าน  ให้ผู้ปกครองทราบเป็น 

ระยะๆ และรายงานสรุปผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค 
๕. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องก าหนดวิธีการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ  ปรับปรุง  พัฒนาผู้เรียนที่ได้ผล 

การเรียนซ้ ารายวิชาหรือซ้ าชั้น 
๖. สถานศึกษาก าหนดแนวทางในการก ากับ  ติดตามการบันทึกผลการประเมินในเอกสารหลักฐานการ 

ศึกษา  ทั้งแบบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดและแบบที่สถานศึกษาก าหนด 

แนวทางการวัดและประเมินผลองค์ประกอบท้ัง  ๔  ด้าน 
๑. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  ๘  กลุ่มสาระ  เป็นการประเมินผลการ 
เรียนรู้ตามตัวชี้วัดในหลักสูตร  ซ่ึงจะน าไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ต่อไป  
ภารกิจของสถานศึกษาในการด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีรายละเอียดดังนี้  

         ๑.๑)  ก าหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค  โดยให้ความส าคัญกับ 
คะแนนระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายปี/ปลายภาค  เท่ากับ  ๗๐:๓๐  และ  ๘๐:๒๐  เป็นต้น 

         ๑.๒)  ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน  เป็นระดับผลการเรียน  ๘  ระดับทั้งในระดับ 
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ส าหรับระดับมัธยมศึกษาก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ของผลการเรียน  เช่น      
การประเมินที่ยังไม่สมบูรณ์ (ร)  การไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบ (มส)  เป็นต้น 

         ๑.๓)  ก าหนดให้มีการสอนซ่อมเสริมระหว่างเรียน  กรณีผู้เรียนมีผลการประเมินมาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

         

          ๑๓ 



         ๑.๔)  ก าหนดให้มีการสอนซ่อมเสริม  การสอบแก้ตัว  กรณีผู้เรียนมีระดับผลการเรียน “๐”  หรือ
มีระดับคุณภาพต่ ากว่าเกณฑ์  และแนวด าเนินการกรณีผู้เรียนมีผลการเรียนที่มีเง่ือนไข  คือ  “ร”  หรือ  “มส” 

         ๑.๕)  ก าหนดแนวปฏิบัติในการอนุมัติผลการเรียน 
         ๑.๖)  ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินต่อผู้เก่ียวข้อง 

 

๒. การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
     ๒.๑  ความหมาย 

  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนใน 
การอ่านจากหนังสือ  เอกสารและสื่อต่างๆ เพ่ือหาความรู้  เพ่ิมพูนประสบการณ์  เพ่ือความสุนทรีและการน าไป
ประยุกต์ใช้แล้วน ามาคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่อ่าน  น าไปสู่การแสดงความคิดเห็น  การสังเคราะห์สร้างสรรค์  
การแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีส านวนภาษาถูกต้อง  มีเหตุผลและล าดับ
ขั้นตอนในการน าเสนอ  สามารถสร้างความเข้าใจแก้ผู้ อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละ
ระดับชั้น  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนถือเป็นความสามารถหลักที่ส าคัญซ่ึงจ า เป็นต้องปลูกฝังแลพัฒนาให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  ขณะเดียวกันก็จ าเป็นต้องตรวจสอบว่าความสามารถ
ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วหรือยัง  เนื่องจากการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ผู้ เรียนจะ
ได้รับการพัฒนาตามล าดับอย่างต่อเนื่องในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรมต่างๆ 
ซ่ึงกระบวนการตรวจสอบความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั้งความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติจะด าเนินการไปด้วยกัน 

      ๒.๒  หลักการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
    ๒.๒.๑)  ประเมินเพ่ือการปรับปรุง  พัฒนาผู้เรียนและประเมินเพ่ือการตัดสินการเลื่อนชั้นและ
จบการศึกษาระดับต่างๆ 
    ๒.๒.๒)  ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย  เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงออกซ่ึงความสามารถ
ดังกล่าวอย่างเต็มตามศักยภาพและความเชื่อม่ันจากการประเมินที่ได้ 
    ๒.๒.๓)  การก าหนดภาระงานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ  ควรสอดคล้องกับขอบเขตและประเด็นการ
ประเมินที่ก าหนด 
    ๒.๒.๔)  ใช้รูปแบบ  วิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินที่ได้จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เก่ียวข้อง 
    ๒.๒.๕)  การสรุปผลการประเมินเพ่ือรายงาน  เน้นการายงานคุณภาพของความสามารถในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  เป็น  ๔  ระดับ  คือ  ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน 
 
 

         

          ๑๔ 



      ๒.๓  กระบวนการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
    กระบวนการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  เป็น
กระบวนการอย่างชัดเจน  สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้  การพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน  
คิดวิเคราะห์และเขียน  ด าเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้ 
    ๒.๓.๑)   แต่ง ต้ังคณะกรรมการหรือมอบหมา ยผู้ ท าหน้า ที่ใน การ พัฒนาและประเมิน
ความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนของสถานศึกษา  ซ่ึงอาจประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนครูผู้สอน  ผู้แทนผู้ปกครองหรือผู้แทนนักเรียน  เพ่ือก าหนดแนวทางใน
การพัฒนา  ประเมิน  ปรับปรุงแก้ไข  และตัดสินผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน
ในรายปี/รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดับ 
    ๒.๓.๒)  ศึกษานิยามหรือความหมายของความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  
ก าหนดขอบเขตและตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนให้สอดคล้องกับบริบทและ
จุดเน้นของสถานศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
    ๒.๓.๓)  ผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันศึกษาหลักการประเมินและพิจารณาก าหนดรูปแบบ  วิธีการ
พัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนของสถานศึกษา  
    ๒.๓.๔)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และ
เขียนให้สอดคล้องกับขอบเขตและตัวชี้วัดที่ก าหนดในข้อ  ๒  และก าหนดระดับคุณภาพ  หรือเกณฑ์ในการ
ประเมินเป็น  ๔  ระดับ  คือ  ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน  เพ่ือใช้ในการตัดสินผลรายปี/รายภาค  และการจบ
การศึกษาแต่ละระดับ 
    ๒.๓.๕)  ด าเนินการพัฒนา  ประเมินและปรับปรุงแก้ไขความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์
และเขียนตามรูปแบบและวิธีการที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
    ๒.๓.๖)  สรุปและตัดสินผลการประเมิน  บันทึกและรายงานผลการประเมินความสามารถใน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนต่อผู้เก่ียวข้อง 

      ๒.๔  ขอบเขตการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 

      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๓ 
        การอ่ านจ ากสื่อสิ่งพิมพ์และหรื อสื่อประเภทต่า งๆ ที่ให้ความเพลิด เพลิ น  ความรู้  
ประสบการณ์และมีประเด็นให้คิดและเขียนบรรยายถ่ายทอดประเด็นที่คิดด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม  เช่น  อ่าน
นิยาย  เรื่องสั้น  นิทาน  นิยายปรัมปรา 
    ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 

๑. สามารถอ่านและหาประสบการณ์จากสื่อที่หลากหลาย 
๒. สามารถจับประเด็นส าคัญ  ข้อเท็จจริง  ความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

         

          ๑๕ 



๓. สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ เช่น  ข้อดี  ข้อเสีย  ประโยชน์  โทษ  ความเหมาะสม   
ไม่เหมาะสม 
    ๔.  สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน  โดยมีเหตุผลประกอบ 
    ๕.  สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน 

     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ – ๖ 
       การ อ่า นจา กสื่ อสิ่ งพิมพ์และหรือสื่อประเภทอ่ืนๆ ที่ใ ห้ข้อ มูลสารสน เทศ  ความรู้  
ประสบการณ์ที่เอ้ือให้ผู้อ่านน าไปคิดวิเคราะห์  แสดงความคิดเห็น  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและถ่ายทอด  โดยการ
เขียนเป็นเรียงความเชิงสร้างสรรค์ด้วยถ้อยค าภาษาที่ถูกต้องชัดเจน  เช่น  อ่านหนังสือพิมพ์  วารสาร  หนังสือ
เรียน  บทความ  สุนทรพจน์  ค าแนะน า  ค าเตือน 
    ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
    ๑.  สามารถอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศเสริมประสบการณ์จากสื่อประเภทต่างๆ 
    ๒.  สามารถจับประเด็นส าคัญ  เปรียบเทียบ  เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลจากเรื่องที่อ่าน 
    ๓.  สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องราว  เหตุการณ์ของเรื่องที่อ่าน 
    ๔.  สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านโดยมีเหตุผลสนับสนุน 
    ๕.  สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ  ความคิดเห็น  คุณค่าจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน 

      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ 
         การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ  ข้อคิด  ความรู้
เก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้อ่านน าไปคิดวิเคราะห์  วิจารณ์  สรุปแนวคิดคุณค่าที่ได้  น าไปประยุกต์ใช้
ด้วยวิจารณญาณ  และถ่ายทอดเป็นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือรายงานด้วยภาที่ถูกต้องเหมาะสม  เช่น  อ่าน
หนังสือพิมพ์  วารสาร  หนังสือเรียน  บทความ  สุนทรพจน์  ค าแนะน า  ค าเตือน  แผนภูมิ  ตาราง  แผนที่  
    ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 

๑. สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์  สามารถ 
สร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 

๒. สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน  โต้แย้ง 
๓. สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  ความน่าเชื่อถือ  ล าดับความและความ 

เป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน 
๔. สามารถสรุปคุณค่า  แนวคิด  แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
๕. สามารถสรุป  อภิปราย  ขยายความแสดงคิดเห็น  โต้แย้ง  สนับสนุน  โน้มน้าว  โดยการ  

เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น  ผังความคิด  เป็นต้น 

         

          ๑๖ 



      ๒.๕  วิธีการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
    วิธีการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  จัดในระหว่างการเรียนการ
สอนในห้องเรียนตามปกติเป็นดีที่สุด  โดยผู้ประเมินต้องศึกษาความหมาย  ขอบเขตและตัวชี้วัดของความสามารถ
ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนให้เข้าใจ  ประเมินลักษณะองค์รวมตามเกณฑ์ที่ครอบคลุมความสามารถในการ
อ่าน  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการเขียน  ซ่ึงมีเปูาหมายเพ่ือน าผลการประเมินไปใช้
ในการตัดสินการเลื่อนชั้น  การตัดสินการจบการศึกษาภาคบังคับและการจบศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมทั้งเพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้วางแผนปรับปรุงความสามารถผู้ เรียนไปสู่เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

      ๒.๖  การแก้ไขผู้เรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 
    ในกรณีที่ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับไม่ผ่าน  ครูผู้สอน
และคณะกรรมการประเมินควรเร่งด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในตัวชี้วัดที่ มี
จุดบกพร่อง  สมควรได้รับการแก้ไขในระยะเวลาพอสมควรที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้และสร้างผลงานที่สะท้อน
ความสามารถในตัวชี้วัดที่ต้องปรังปรุงแก้ไขได้อย่างแท้จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เช่น  มอบหมายงานให้ผู้ เรียน
ได้อ่าน  ได้คิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่าน  และสามารถสื่อสารสาระส าคัญจากเรื่องที่ อ่านโดยการเขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  แล้วน าผลงานไปเทียบกับแนวการให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสินที่สถานศึกษาก าหนดต้ังแต่ระดับ
ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  

 ๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  หมายถึง  ลักษณะที่สังคมต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้ เรียนในด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  จิตส านึก  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ทั้งในฐานะพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก  ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ก าหนด  ซ่ึง
ประกอบด้วย  ๘  คุณลักษณะ  ได้แก่  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มีวินัย  ใฝุเรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการ
ท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 

  แนวทางด าเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินเป็นระยะๆ เพ่ือให้มีการสั่งสมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสรุปผลการประเมินเม่ือจบปีสุดท้ายของระดับการศึกษา  โดยมี
แนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

๑) แต่งต้ังคณะกรรมการหรือมอบหมายผู้ท าหน้าที่ในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ของสถานศึกษา  เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนา  แนวทางการประเมิน  เกณฑ์การประเมิน  แนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข  การปรับพฤติกรรม  พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี/ราย

         

          ๑๗ 



ภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดับ  จัดระบบการปรับปรุงแก้ไข  หรือปรับพฤติกรรมด้วยวิธีการ ที่เหมาะสม  
และส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๒) พิจารณานิยามหรือความหมายของแต่ละคุณลักษณะ พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดหรือพฤติกรรม 
บ่งชี้หรือพฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละคุณลักษณะ  และหากสถานศึกษาได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพ่ิมเติม  สถานศึกษาต้องจัดท านิยาม  พร้อมทั้งตัวชี้วัดเพ่ิมเติมด้วย 

๓) ก าหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ก าหนดระดับคุณภาพ 
หรือเกณฑ์ในการประเมินตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  ก าหนดไว้  ๔  
ระดับ  คือ  ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  ไม่ผ่าน  และในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการปรับปรุงพัฒนาและประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๔) แจ้งให้ครูผู้สอน  ครูที่ปรึกษา  ครูประจ าชั้น  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการพัฒนา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ประเมินและส่งผลการประเมินให้ผู้ที่ เก่ียวข้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝุายงานวัดและ
ประเมินผล 

๕) ฝุายงานวัดและประเมินผลท าการประมวลผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด  สรุปผลการประเมินและ 
บันทึกข้อมูลลงใน  ปพ.๑  แล้วส่งครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าชั้น 

๖) ครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าชั้นแจ้งผลการประเมินต้อผู้เรียนและผู้ที่ เก่ียวข้อง 
๗) คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายน าข้อมูลต่างๆ มาพิจารณาวางแผนงานต่อไป 

๔. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง  ๓  กิจกรรม  มีรายละเอียดดังนี้ 

          ๔.๑)  ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซ่ึงแบ่งเป็น  ๓  ลักษณะ  คือ 
                  ๔.๑.๑)  กิจกรรมแนะแนว 
                  ๔.๑.๒)  กิจกรรมนักเรียน 
                             กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชา

ทหาร  โดยผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
             กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม  อีก ๑ กิจกรรม 
    ๔.๑.๓)  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
  ๔.๒)  ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน  คือ  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
  ๔.๓)  ก าหนดให้มีการซ่อมเสริม  กรณีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน 
  ๔.๔)  ก าหนดแนวปฏิบัติในการอนุมัติผลการเรียน 
  ๔.๕)  ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินต่อผู้เก่ียวข้อง 
 

         

          ๑๘ 



การเปล่ียนผลการเรียน 
๑. การเปล่ียนผลการเรียน “๐” 

สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่ผู้ เรียนไม่ผ่านก่อนแล้วจึงสอบแก้ตัวได้  ๒  ครั้ง   
ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะ
พิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน  ๑  ภาคเรียน  ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 

ถ้าผู้เรียนสอบแก้ตัวครบทั้ง  ๒  ครั้ง  แล้วยังได้รับผลการเรียน “๐”  ให้สถานศึกษาแต่งต้ัง 
คณะกรรมการด าเนินการเก่ียวกับการแก้ผลการเรียนของผู้เรียน  โดยปฏิบัติดังนี้ 

          ๑.๑)  ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ าวิชานั้น 
          ๑.๒)  ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้เรียนซ้ าวิชานั้ นหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้ให้อยู่ใน     

ดุลยพินิจของสถานศึกษา  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด 

๒. การเปล่ียนผลการเรียน “ร” 
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”  ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

          ๒.๑)  ให้ผู้เรียนด าเนินการแก้ไขผลการเรียน “ร”  ตามสาเหตุ  เม่ือผู้เรียนได้ท าการแก้ไขเสร็จสิ้น 
แล้วให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ ( ๐ – ๔ ) 

          ๒.๒)  ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน “ร”  ให้ครูผู้สอนน าข้อมูลที่ มีอยู่ ตัดสินผลการ
เรียนยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร”  ออกไปอีกไม่เกิน  ๑  
ภาคเรียน  ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น  เม่ือพ้นก าหนดนี้แล้วหากผลการเรียนเป็น “๐”  
ให้ด าเนินการการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 

๓. การเปล่ียนผลการเรียน “มส” 
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”  มี  ๒  กรณี  ดังนี้ 

          ๓.๑)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส”  เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐  แต่มีเวลาเรียน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด  ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพ่ิมเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริมหรือ
ใช้เวลาว่างหรือใช้วันหยุดหรือมอบหมายงานให้ท า  จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก าหนดไว้ส าหรับรายวิชานั้น  แล้วจึง
ให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ  ผลการแก้ “มส”  ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”  การแก้ “มส”  กรณีนี้
ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น  ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ “มส”  ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้
เรียนซ้ า  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส”  ออกไปอีกไม่เกิน  ๑  
ภาคเรียน  แต่เม่ือพ้นก าหนดนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 
 

         

          ๑๙ 



        ๓.๑.๑)  ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
        ๓.๑.๒)  ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยน
รายวิชาเรียนใหม่ 
  ๓.๒)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส”  และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาเรียน
ทั้งหมดให้สถานศึกษาจัดให้เรียนซ้ าในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ได้ 
(ส าหรับรายวิชาเพ่ิมเติมเท่านั้น) 
 

๔. การเปล่ียนผลการเรียน “มผ” 
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ก าหนดให้ผู้ เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๓  กิจกรรม  คือ  ๑)  กิจกรรมแนะแนว  ๒)  กิจกรรมนักเรียน  ซ่ึงประกอบด้วย  กิจกรรม
ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์หรือนักศึกษาวิชาทหาร  โดยผู้ เรียนเลือกเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง  
๑  กิจกรรม  และเลือกเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม  หรือชมรมอีก  ๑  กิจกรรม  ๓)  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
  ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในส่วนที่
ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน  แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้  ทั้งนี้ด า เนินการ
ให้เสร็จสิ้นภายภาคเรียนนั้นๆ ยกเว้นมีเหจุสุดวิสัย  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลา
ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน  แต่ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 

การเล่ือนชั้น  
 การพิจารณาเลื่อนชั้น  ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยและสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถ
พัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนขั้นได้ 
 เม่ือสิ้นปีการศึกษา  ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น  เม่ือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๒.  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ ากว่า ๑.๐๐ 
 ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขในภาค
เรียนถัดไป 
 
 
 

         

          ๒๐ 



การเรียนซ้ าชั้น 
 ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
สถานศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การเรียนซ้ าชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ 
 ๑.  ผูเ้รียนมีระดับผลการเยนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า ๑.๐๐  และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการ
เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 ๒.  ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส  เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น 
 ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือทั้ง ๒ ลักษณะ  ให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา  
หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าชั้น  โดยยกเลิกผลกาเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน  หาก
พิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าชั้น  ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา  ในการแก้ไขผลการเรียน  

การสอนซ่อมเสริม 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ก าหนดให้สถานศึกษาจัดสอนซ่อมเสริม
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 การสอนซ่อมเสริม  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ เรียนได้มีเวลา
เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพ่ิมขึ้น  จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้  การสอนซ่อมเสริมเป็น
การสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ปกติเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในผู้ เรียน  โดย
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน 
 การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ผู้เรียนมีความรู้ / ทักษะพ้ืนฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น  ควรจัดการสอนซ่อมเสริม  
ปรับความรู้/ทักษะพ้ืนฐาน 
 ๒.  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้   ทักษะกระบวนการ  หรือเจตคติ / คุณลักษณะที่ก าหนดไว้ ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ในการประเมินผลระหว่างเรียน 
 ๓.  ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “๐” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว 
 ๔.  กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน  สามารถจัดสอนซ่อมเสริมเพ่ือแก้ไขผลการเรียน  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษา 
 
 
 
 

         

          ๒๑ 



หมวดที่ ๓ 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้  เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน  ดังนี้ 

๑. ระดับประถมศึกษา 
 ๑.๑  การตัดสินผลการเรียน 
  ๑.๑.๑)  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  ๑.๑.๒)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด  และทุกตัวชี้วัดผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
  ๑.๑.๓)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
  ๑.๑.๔)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ผู้สอนต้องตรวจสอบความรู้   ความสามารถที่แสดง
พัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  อีกทั้งต้องสร้างให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนด้วยการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองอย่างสม่ าเสมอเช่นกัน  ตัวชี้วัด  ซ่ึงมีความส าคัญในการน ามาใช้
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้นั้นยังเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนและผู้เรียนใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับว่าผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้หรือยัง  การประเมินในชั้นเรียนซ่ึงต้องอาศัยทั้งการประเมินผลย่อยเพ่ือการพัฒนา  และการประเมินผล
รวมเพ่ือสรุปการเรียนรู้จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน  สถานศึกษา
โดยผู้สอนก าหนดเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในการผ่านตัวชี้วัดทุกตัวให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  กล่าวคือ  ให้
ท้าทายการเรียนรู้  ไม่ยากหรือง่ายเกินไป  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินว่าสิ่งที่ผู้เรียนรู้  เข้าใจ  ท าได้นั้น   เป็น
ที่น่าพอใจ  บรรลุตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้  หากยังไม่บรรลุ  จะต้องหาวิธีการช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
สูงสุดการก าหนดเกณฑ์นี้ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนร่วมก าหนดด้วยได้  เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน  การประเมินเพ่ือการพัฒนาส่วนมากท าอย่างไม่เป็นทางการ  เช่น  สังเกต  หรือซักถาม  
หรือการทดสอบย่อย  ในการประเมินเพ่ือการพัฒนานี้  ควรให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ผู้เรียนแต่ละคนอาจใช้เวลาเรียนและวิธีการเรียนที่แตกต่างกัน  ฉะนั้นผู้สอนควรน าข้อมูลที่ได้มาใช้ปรั บวิธีการสอน
เพ่ือผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  อันจะน าไปสู่การบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ในท้ายที่สุดอย่างมีคุณภาพ  
การประเมินเพ่ือการพัฒนาจึงไม่จ าเป็นต้องตัดสินให้คะแนนเสมอไป  การตัดสินให้คะแนนหรือให้เป็นระดับ
คุณภาพควรด าเนินการโดยใช้การประเมินสรุปผลรวมเม่ือจบหน่วยการเรียนรู้และจบรายวิชาเท่านั้น 

         

          ๒๒ 



 การตัดสินผลการเรียน  ตัดสินเป็นรายวิชา  โดยใช้ผลการประเมินระหว่างปีและปลายปีตามสัดส่วนที่
สถานศึกษาก าหนด  และทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินให้ผลการเรียนตามแนวทางการให้ระดับผลการเรียน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  และผู้เรียนต้องผ่านทุกรายวิชาพ้ืนฐาน 
 ๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 
        การประเมินรายวิชา  ให้ระดับผลการเรียน ๘ ระดับและความหมายของแต่ละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
๔ ดีเยี่ยม ๘๐-๑๐๐ 

๓.๕ ดีมาก ๗๕-๗๙ 
๓ ดี ๗๐-๗๔ 

๒.๕ ค่อนข้างดี ๖๕-๖๔ 
๒ ปานกลาง ๖๐-๖๔ 

๑.๕ พอใช้ ๕๕-๕๙ 
๑ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ๕๐-๕๔ 
๐ ต่ ากว่าเกณฑ์ ๐-๔๙ 

 
        การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นั้นให้ผลการ
ประเมินเป็นผ่านหรือไม่ผ่าน  กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี  และผ่าน 
        การสรุปผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  เพ่ือการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา  
ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 
  ดีเยี่ยม หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน   

ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
  ดี หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
     ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
  ผ่าน หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
     ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 
  ไม่ผ่าน หมายถึง  ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
     หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุง 
     แก้ไขหลายประการ 
 
 

         

          ๒๓ 



        การสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษา  ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ  และความหมายของแต่ละระดับดังนี้ 
  ดีเยี่ยม หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและน าไปใช้ในชีวิต 

ประจ าวันเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคมโดยพิจารณาผลการ 
ประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

  ดี  หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับ 
ของสังคม  โดยพิจารณาจาก 
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑-๔ คุณลักษณะ และไม่มี 
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่า ระดับดีหรือ  
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มี 
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่านหรือ 
๓. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มี 
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

  ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไขที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยพิจารณาจาก 

     ๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะและไม่ 
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน ๔ คุณลักษณะและไม่มี 
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

  ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้มีครบตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไข ที่สถานศึกษา 
ก าหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่านต้ังแต่ ๑  
คุณลักษณะ 

        การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติ
กิจกรรม และผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการประเมินเป็นผ่าน  และไม่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี ๓ ลักษณะ คือ 

๑)  กิจกรรมแนะแนว 
       ๒)  กิจกรรมนักเรียน  ซ่ึงประกอบด้วย 
                  - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โดยผู้เรียนเลือกอย่างใด
อย่างหนึ่ง ๑ กิจกรรม 
                  - กิจกรรมชุมนุม หรือชมรม 
       ๓)  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมินดังนี้ 
 

         

          ๒๔ 



    “ผ”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติ 
       กิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา 

ก าหนด 
“มผ”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติ 

กิจกรรมแต่มีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามที่ 
สถานศึกษาก าหนด 

 ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” ครูผู้สอนต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในส่วนที่ผู้ เรียนไม่ได้
เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน  แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้  ทั้งนี้ด า เนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในปีการศึกษานั้น  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 

 ๑.๓  การเล่ือนชั้น 
        ก าหนดเกณฑ์การเลื่อนชั้นไว้  ดังนี้ 
        ๑.๓.๑)  ผู้เรียนมีเวลาตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
        ๑.๓.๒)  ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านทุกรายวิชาพ้ืนฐาน 
        ๑.๓.๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  

ทั้งนี้  ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเล็กน้อย  และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้  ให้
อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันได้ให้เลื่อนชั้นได้ 
 อนึ่ง  ในกรณีที่ผู้เรียนมีหลักฐานการเรียนรู้ที่แสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ  สถานศึกษาอาจให้โอกาส
ผู้เรียนเลื่อนชั้นกลางปีการศึกษา  โดยสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการประกอบด้วยฝุายวิชาการของสถานศึกษา
และผู้แทนของส านักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม  ประเมินผู้ เรียนและตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนตาม
เง่ือนไขทั้ง ๓ ประการ ต่อไปนี้  
                   มีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีที่ก าลังศึกษาอยู่        
ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
                   มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น 
                   ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของชั้นปีที่เรียนปัจจุบันและความรู้
ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่จะเลื่อนขึ้น 
 การอนุมัติให้เลื่อนชั้นกลางปีการศึกษาไปเรียนชั้นสูงขึ้นได้ ๑ ระดับชั้นนี้  ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ เรียน
และผู้ปกครอง  และต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒  ของปีการศึกษานั้น 
 
 

         

          ๒๕ 



 ๑.๔  การเรียนซ้ าชั้น 
        ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
สถานศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        ผู้เรียนที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนชั้น  สถานศึกษาควรให้เรียนซ้ าชั้น  ทั้งนี้  สถานศึกษาใช้
ดุลยพินิจให้เลื่อนชั้นได้  หากพิจารณาว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
        ๑.๔.๑)  มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ อันเนื่องมาจากสาเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย  แต่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นในข้ออ่ืนๆ ครบถ้วน 
        ๑.๔.๒)  ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดไม่ถึงเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละรายวิชา  แต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษานั้น  และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การ
เลื่อนชั้นในข้ออ่ืนๆ ครบถ้วน 
        ๑.๔.๓) ผู้ เรี ยนมีผลการประเมินร ายวิชา ในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ภา ษาไทย   คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  อยู่ในระดับผ่าน 
 ก่อนที่จะให้ผู้เรียนซ้ าชั้น  สถานศึกษาต้องแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบเหตุผลของการเรียนซ้ าชั้น  

 ๑.๕  การสอนซ่อมเสริม 
        การสอนซ่อมเสริม  เป็นการสอนเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะกระบวนการ
หรือ  เจตคติ / คุณลักษณะ  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณี
พิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  / ตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้  เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 ๑.๖  เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
        ๑.๖.๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ๕,๐๔๐ ชั่วโมง  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๒๒๐  ชั่วโมง 
        ๑.๖.๒)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน  ระดับ ๑ ขึ้นไปทุกรายวิชา 
        ๑.๖.๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ ดีเยี่ยม / ดี / ผ่าน 
        ๑.๖.๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ ดีเยี่ยม / ดี / ผ่าน 
        ๑.๖.๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมปีละ ๑๒๐ ชั่วโมง  และ
ได้ผลการประเมิน “ผ” ทุกกิจกรรม 
 
 

         

          ๒๖ 



๒.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๒.๑ การตัดสินผลการเรียน 
       ๒.๑.๑)  ตัดสินผลการเรียนรายวิชา  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ 
       ๒.๑.๒)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
       ๒.๑.๓)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
       ๒.๑.๔)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดให้
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรพัฒนาผู้เรียน 
 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ผู้สอนต้องตรวจสอบความรู้   ความสามารถที่แสดง
พัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  อีกทั้งต้องสร้างให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนด้วยการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองอย่างสม่ าเสมอเช่นกัน  ตัวชี้วัด  ซ่ึงมีความส าคัญในการน ามาใช้
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้นั้นยังเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนและผู้เรียนใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับว่าผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้หรือยัง  การประเมินในชั้นเรียนซ่ึงต้องอาศัยทั้งการประเมินผลย่อยเพ่ือการพัฒนา  และการประเมินผล
รวมเพ่ือสรุปการเรียนรู้จะเป็นเครื่องมือส าคัญการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้ เรียน  สถานศึกษา
โดยผู้สอนก าหนดเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในการผ่านตัวชี้วัดทุกตัวให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  กล่าวคือ  ให้
ท้าทายการเรียนรู้  ไม่ยากหรือง่ายเกินไป  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินว่าสิ่งที่ผู้เรียนรู้  เข้าใจ  ท าได้นั้น   เป็น
ที่น่าพอใจ  บรรลุตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้  หากยังไม่บรรลุ  จะต้องหาวิธีการช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
สูงสุดการก าหนดเกณฑ์นี้ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนร่วมก าหนดด้วยได้  เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน  การประเมินเพ่ือการพัฒนาส่วนมากท าอย่างไม่เป็นทางการ  เช่น สังเกต  หรือซักถาม หรือ
การทดสอบย่อย  ในการประเมินเพ่ือการพัฒนานี้  ควรให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้  ผู้ เรียน
แต่ละคนอาจใช้เวลาเรียนและวิธีการเรียนที่แตกต่างกัน  ฉะนั้นผู้สอนควรน าข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับ วิธีการสอนเพ่ือ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  อันจะน าไปสู่การบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ในท้ายที่สุดอย่างมีคุณภาพ  การ
ประเมินเพ่ือการพัฒนาจึงไม่จ าเป็นต้องตัดสินให้คะแนนเสมอไป  การตัดสินให้คะแนนหรือให้เป็นระดับคุณภาพ
ควรด าเนินการโดยใช้การประเมินสรุปผลรวมเม่ือจบหน่วยการเรียนรู้และจบรายวิชาเท่านั้น 
 การตัดสินผลการเรียน  ตัดสินเป็นรายวิชา  โดยใช้ผลการประเมินระหว่างปีและปลายปีตามสัดส่วนที่
สถานศึกษาก าหนด  และทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินให้ผลการเรียนตามแนวทางการให้ระดับผลการเรียน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  และผู้เรียนต้องผ่านทุกรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

         

          ๒๗ 



 ๒.๒  การให้ระดับผลการเรียน 
        การประเมินรายวิชา  ให้ระดับผลการเรียน ๘ ระดับและความหมายของแต่ละระดับดังนี้ 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
๔ ดีเยี่ยม ๘๐-๑๐๐ 

๓.๕ ดีมาก ๗๕-๗๙ 
๓ ดี ๗๐-๗๔ 

๒.๕ ค่อนข้างดี ๖๕-๖๔ 
๒ ปานกลาง ๖๐-๖๔ 

๑.๕ พอใช้ ๕๕-๕๙ 
๑ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ๕๐-๕๔ 
๐ ต่ ากว่าเกณฑ์ ๐-๔๙ 

        ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับได้  ให้ใช้ตัวอักษรระบุเง่ือนไขแสดงผลการ
เรียน  ดังนี้ 
        “มส”  หมายถึง  ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง
ร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาและไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
        “ร”    หมายถึง  รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้  เนื่องจากผู้ เรียนไม่ มีข้อมูลผลการ
เรียนรายวิชานั้นครบถ้วน  เช่น  ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน / ปลายภาคเรียน  ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ท า ซ่ึง
งานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน  หรือมีเหตุสุดวิสัยทีท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 

        การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นให้ผลการประเมิน
เป็นผ่านไม่ผ่าน  กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน 
        การสรุปผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน  เพ่ือการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา  
ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ  และความหมายของแต่ละระดับ  ดังนี้ 

ดีเยี่ยม หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์   
และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

ดี หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์   
และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

   ผ่าน หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์   
และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ย อมรับ  แต่ยั งมีข้อบกพร่อ ง    
บางประการ 
 

         

          ๒๘ 



   ไม่ผ่าน หมายถึง  ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียนหรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้อง 
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

         การสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษา  ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ  และความหมายของแต่ละระดับดังนี้ 
   ดีเยี่ยม หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและน าไปใช้ใน 

ชีวิตประจ าวันเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคมโดย 
พิจารณาผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๕-๘  
คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่า 
ระดับดี 

   ดี  หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็น 
การยอมรับของสังคม  โดยพิจารณาจาก 
๑.ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑-๔ คุณลักษณะ  
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่า ระดับดีหรือ  
๒.ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๔ คุณลักษณะ และ 
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่านหรือ 
๓.ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะและ   
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

   ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไขที่สถานศึกษา 
ก าหนดโดยพิจารณาจาก 

      ๑.ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะและ 
ไม่คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 
๒.ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน ๔ คุณลักษณะและไม่มี 
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

   ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้มีครบตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไข ที่ 
สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับ   
ไม่ผ่านต้ังแต่ ๑ คุณลักษณะ 

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติ
กิจกรรม และผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการประเมินเป็นผ่าน  และไม่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี ๓ ลักษณะ คือ 
      ๑. กิจกรรมแนะแนว 
      ๒. กิจกรรมนักเรียน  ซ่ึงประกอบด้วย 

         

          ๒๙ 



          กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โดยผู้ เรียนเลือกอย่างใด     
อย่างหนึ่ง ๑ กิจกรรม 
          กิจกรรมชุมนุม หรือชมรม 
      ๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมินดังนี้ 

“ผ”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติ 
กิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา 
ก าหนด 

“มผ”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติ 
กิจกรรมแต่มีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามที่ 
สถานศึกษาก าหนด 

 ๒.๓  การเปล่ียนผลการเรียน 
  ๒.๓.๑)  การเปล่ียนผลการเรียน “๐” 
       สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด ที่ผู้ เรียนสอบไม่ผ่าน
แล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง  ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด  ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรียน  ส าหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องด าเนินการให้
เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
       ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว  ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก  ให้สถานศึกษาแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน  โดยปฏิบัติดังนี้ 
    ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  ให้เรียนซ้ าชั้นรายวิชานั้น 
    ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของสถานศึกษา 
       ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
วิชาใด 

          ๒.๓.๒)  การเปล่ียนผลการเรียน “ร” 
         ให้ผู้เรียนด าเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เม่ือผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ระดับผลการ
เรียนตามปกติ (ต้ังแต่ ๐-๔) 
        ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการแก้ไข “ร”  กรณีส่งงานไม่ครบ  แต่มีผลการประเมินระหว่างภาค
เรียนและปลายภาคเรียนให้ผู้สอนน าข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน  ยกเว้นเหตุสุดวิสัย  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่ขยายเวลาการแก้ “ร”  ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน  ส าหรับภาคเรียนที่ ๒  ต้องด าเนินการให้

         

          ๓๐ 



เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น  เม่ือพ้นก าหนดแล้วให้เรียนซ้ าหากผลการเรียนเป็น “๐”  ให้ด าเนินการแก้ไขตาม
หลักเกณฑ์ 

  ๒.๓.๓)  การเปล่ียนผลการเรียน “มส”  มี ๒ กรณี  ดังนี้ 
       กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส”  เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐  แต่มีเวลาเรียน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  ของเวลาเรียนในรายวิชาน้ัน  ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพ่ิมเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อม
เสริม หรือใช้เวลาว่าง หรือใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ท า  จนมีเวลาเรียนตลบตามที่ก าหนดไว้ส าหรับ
รายวิชานั้น  แล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ  ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑” การ
แก้ “มส”  กรณีนี้ให้กระท าให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น  ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ “มส”  ตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้นี้เรียนซ้ า  ยกเว้นเกตุสุดวิสัย  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไป
อีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน  แต่เม่ือพ้นก าหนดแล้ว  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

  ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
     ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบัน  ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชา
เรียนใหม่ 
       กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐  ของการเรียน
ท้ังหมด  ให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
     ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  ให้เรียนซ้ าวิชานั้น 
     ถ้าเป็นวิชาเพ่ิมเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยน
รายวิชาเรียนใหม่ 
  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาใหม่  ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด 
  การเรียนซ้ ารายวิชา  ผู้ เรียนที่ได้รับการสอนเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน  ให้เรียนซ้ าวิชานั้น  ทั้งนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้ า ในช่วงใดช่วงหนึ่งที่
สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม  เช่น  พักกลางวัน  วันหยุด  ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน  ภาคฤดูร้อน  เป็นต้น  
  ในกรณีภาคเรียนที่ ๒  หากผู้เรียนมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส”  ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน
เปิดภาคเรียนปีการศึกษาถัดไป  สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขผลการเรียนของ
ผู้เรียนได้  ทั้งนี้สถานศึกษาใดไม่สามารถด าเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้  ให้ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา / ต้น
สังกัดเป็นผู้พิจารณาประสานงานให้มีการด าเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน  
 
 
 
 

         

          ๓๑ 



  ๒.๓.๔)  การเปล่ียนผล “มผ” 
  กรณีที่ผู้เรียนได้ผล “มผ”  สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้ เรียนจัดกิจกรรมในส่วนที่ผู้ เรียน
ไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน  แล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้  ทั้งนี้ด า เนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในภาคเรียนนั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายออกอีกไม่เกิน ๑ 
ภาคเรียน  ส าหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 

 ๒.๔  การเล่ือนชั้น 
  เม่ือสิ้นการศึกษา  ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น  เม่ือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๔.๑)  รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 
  ๒.๔.๒)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒.๔.๓)  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ ากว่า ๑.๐๐ 
  ทั้งนี้  รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้ เรียนให้ได้รับการ
แก้ไขในภาคเรียนถัดไป  ทั้งนี้ส าหรับภาคเรียนที่ ๒  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 

 ๒.๕  การสอนซ่อมเสริม 
  การสอนซ่อมเสริม  เป็นการสอนเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง   กรณีที่ผู้ เรียนมีควา มรู้   ทักษะ
กระบวนการหรือเจตคติ / คุณลักษณะ  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริม
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากกรณีการสอนตามปกติ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  / 
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๕.๑)  ผู้เรียนมีความรู้ / ทักษะพ้ืนฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาแต่ละรายวิชานั้น  ควรจัดการสอน
ซ่อมเสริม  ปรับปรุงความรู้ / ทักษะพ้ืนฐาน 
  ๒.๕.๒)  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  หรือ  เจตคติ / คุณลักษณะที่
ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด ในการประเมินผลระหว่างเรียน 
  ๒.๕.๓)  ผู้เรียนที่ได้รับผลการเรียน “๐” ให้จัดการสอนเสริมก่อนสอบแก้ตัว 
  ๒.๕.๔)  กรณีผู้เรียนมีผลการเรียน ไม่ผ่าน  สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขผล
การเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 
 

         

          ๓๒ 



 ๒.๖  การเรียนซ้ าชั้น 
  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
สถานศึกษาอาจจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าได้  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  การเรียนซ้ าชั้นมี ๒ กรณี  คือ 
  ๒.๖.๑)  ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาต่ ากว่า ๑.๐๐  และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
  ๒.๖.๒)  ผู้ เรียนมีผลการเรียน ๐ , ร , มส  เกินครึ่งหนึ่ งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน            
ในปีการศึกษานั้น 
  ทั้งนี้  หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือทั้ง ๒ ลักษณะ  ให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาหากเห็นว่าไม่มีผลอันใดอันสมควรก็ให้ซ้ าชั้น  โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ ใช้ผลการเรียนใหม่แทน  
หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าชั้น  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน  

 ๒.๗  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  ๒.๗.๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน  ๘๑  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
๖๖ หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม ๑๕  หน่วยกิต 
  ๒.๗.๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๘๑ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน ๖๖ หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
  ๒.๗.๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ ดีเยี่ยม / ดี / ผ่าน  
  ๒.๗.๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ ดีเยี่ยม / ดี / ผ่าน 
  ๒.๗.๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรพัฒนาผู้เรียน  โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมปีละ ๑๒๐ ชั่วโมง และ
ได้ผลการประเมิน “ผ” ทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

          ๓๓ 



หมวดที่  ๔ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนจากสถานศึกษาได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่  การย้าย
สถานศึกษา  การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การละทิ้งการศึกษาและการขอกลับเข้ารับ
การศึกษาต่อ  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้ อ่ืนๆ เช่น  สถานประกอบการ  สถาบันทางศาสนา   สถาบันการ
ฝึกอบรมอาชีพ  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เป็นต้น 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรกที่สถานศึกษา
รับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน  ทั้งนี้ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องมนสถานศึกษาที่รับ
เทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน  โดยสถานศึกษาที่รับการเทียบโอนควรก าหนดรายวิชา  จ านวนหน่วยกิตที่จะรับ
เทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา  ซ่ึงจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้  ความสามารถของผู้เรียนด้านต่างๆ 
 ๒.  พิจารณาจากความรู้  ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง  การทดสอบ  การสัมภาษณ์  เป็นต้น 
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถ  และการปฏิบัติจริง 
 ๔.  ในกรณีมีเหตุผลจ าเป็นระหว่างเรียน  ผู้ เรียนสามารถแจ้งความจ านงขอไปศึกษาบางรายวิชาใน
สถานศึกษา / สถานประกอบการอ่ืน  แล้วน ามาเทียบโอนได้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรม การบริหาร
หลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 
 ๕.  การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการเทียบโอนจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  
แต่ไม่ควรเกิน ๕ คน 
 ๖.  การเทียบโอนให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๖.๑  กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน  ให้น ารายวิชาหรือหน่ว ยกิตที่มี
ตัวชี้วัด / มาตรฐานการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / จุดประสงค์ / เนื้อหา ที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
  ๖.๒  กรณีการเทียบโอนความรู้  ทักษะและประสบการ ณ์  ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน    
(ถ้ามี)  โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและให้ระดับผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน  
  ๖.๓  กรณีกรเทียบโอนที่นักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  ให้ด าเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน 

         

          ๓๔ 



  ทั้งนี้  วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน  
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ระดับต่ ากว่าปริญญา  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  และแนวปฏิบัติที่ เก่ียวกับ
การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

          ๓๕ 



แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แนวทางการ
พิจารณา 

การเทียบโอนจาก
การศึกษาในระบบเข้าสู่

การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษา
นอกระบบเข้าสู่การศึกษาใน

ระบบ 

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยศูนย์การเรียน

ตามหลักสูตรระยะส้ันหลักสูตร
เฉพาะประสบการณ์การ

ท างานการฝึกอาชีพ เข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษาตาม
หลักสูตรต่างประเทศเข้าสู่

การศึกษาในระบบ 

วิธีปฏิบัติในการจัด
เข้าชั้นเรียน 

๑. เทียบโอนรายวิชา/สาระ/
กิจกรรมท่ีผ่านการตัดสินผลการ
เรียนจากสถานศึกษาเ ดิมไ ด้
ท้ัง หม ดและ จัด เข้ าช้ันเ รียน
ต่อเนื่องจากท่ีเรียนอยู่เดิม เช่น 
จบ  ป. ๑  จัด เ ข้ าเ รี ยน ป .๒
สถานศึกษาอาจประเมินบาง
ร าย วิ ชา ท่ี จ า เ ป็ น เ พ่ื อกา ร
ตรวจสอบความรู้พ้ืนฐาน 
๒. รายวิชา/สาระ/กิจกรรมท่ียัง
ไม่ ไ ด้ตัด สินผลกา ร เ รียน ใ ห้
ประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนดหากไม่ผ่านตามเกณฑ์ให้
ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติม 

เที ยบ โอนหม วดวิชา /สา ระ /
กิจกรรมท่ีผ่านการตัดสินผลการ
เรียนจากสถานศึกษาเดิม 
๑. เรียนผ่านอย่างน้อย ๓ หมวด
วิชาจั ด ใ ห้ เ รี ยน ปี ท่ี  ๒  ขอ ง
ระดับช้ันและลงทะเบียนเรียน
ต่อไปตามปกติ 
๒. เรียนผ่านอย่างน้อย ๖ หมวด
วิชา  จั ด ใ ห้ เ รี ยน ปี ท่ี  ๓  ของ
ระดับช้ันและลงทะเบียนเรียนต่อ
ในรายวิชาท่ีจ าเป็น  ต้องเรียน
เพ่ือ ให้ ครบตามเ กณฑ์ กา รจบ
ระ ดับ ช้ัน ต าม ห ลั ก สูต รขอ ง
สถานศึกษาใหม่ท่ีรับเข้าเรียน 

๑ .  ใ ห้น า ผ ลกา ร วัดแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ข อ ง เ ข ต พ้ื น ท่ี
การ ศึกษามาประ กอบกา ร
พิจารณา 
๒. ใ ห้สถาน ศึกษาประเมิ น
ความรู้ ทักษะประสบการณ์
เพ่ือการจัดเข้าช้ันเรียน 

พิ จ า ร ณ า ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ 
ประสบการณ์ท่ีขอเทียบโอนว่าตรง
กับรายวิชา/สาระ/กิจกรรมใด จึงท า
การประเมิน หากปรากฏว่าช่ือไม่
ตร ง กับ ท่ีปร ากฏใ น โ ครง ส ร้ า ง
หลักสูตรให้ก าหนดและบรรจุ ช่ือนั้น
ไว้ในหลักสูตร 

๑. ส าเร็จการศึกษาภาคเรียนใด ช้ันปีใด 
ให้พิจารณาเทียบโอนภาคเรียนต่อภาค
เรียน ปีต่อปี โดยน าพ้ืนความรู้สามัญเดิม
มาประกอบกา ร พิจ ารณาหรืออาจ
ประเมินเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบความ รู้
พ้ืนฐาน 
๒. รายวิชา/สาระ/กิจกรรมท่ียังไม่ไ ด้
เทียบโอนเนื่องจากยังไม่ตัดสินผลการ
เ รี ยน  ใ ห้ ปร ะ เ มิ น ต า ม เ กณ ฑ์ ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

จ านวนหน่วยกิต/
หน่วยการเรียน/
หน่วยน้ าหนัก 

พิจารณาแล้วเห็นว่าเทียบโอน
ผลการเรียนได้จ านวนหน่วยให้
เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร
ของสถานศึกษาเดิม 

พิจารณาแล้วเห็นว่าเทียบโอนผล
การเรียนได้จ านวนหน่วยให้เป็นไป
ตาม โคร ง สร้ า ง หลัก สูตรของ
สถานศึกษาใหม่ 

จ านวนหน่วยให้เป็นไปตาม
เ กณฑ์ ท่ี สถาน ศึกษา ใ ห ม่
ก าหนด 

    ให้จ านวนหน่วยของรายวิชา/
สาระตามเกณฑ์ของสถานศึกษาใหม่
ส าหรับกิจกรรมไม่ให้จ านวนหน่วย 

จ านวนหน่วยให้เป็นไปตามโครงสร้าง
หลักสูตรของสถานศึกษาท่ีรับเข้าเรียน 

ผลการเรียน/ผลการ
ประเมิน 

ยอ ม รั บ ผล ก า ร เ รี ย นข อ ง
สถานศึกษาเดิม 

    ไม่ ต้อง ใ ห้ ผลกา ร เ รี ยน ใ น
รายวิชา/สาระ/กิจกรรม ท่ีไ ด้จาก
การเทียบโอน 

    ยอมรับผลการประเมินของ
เขตพ้ืนท่ี มาเป็นส่วนประกอบ
ในการพิจารณา 

    ผลการประเมินความ รู้ทักษะ 
ประ สบการ ณ์ ใ ห้ เ ป็น ไ ปตาม ท่ี
สถานศึกษาใหม่ก าหนด 

   ผลการประเมินเพ่ิมเติมให้เป็นไป
ตามท่ีสถานศึกษาท่ีรับเข้าเรียนก าหนด 

         

          ๓๖ 



แนวทางการ
พิจารณา 

การเทียบโอนจาก
การศึกษาในระบบเข้าสู่

การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษา
นอกระบบเข้าสู่การศึกษาใน

ระบบ 

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยศูนย์การเรียน

ตามหลักสูตรระยะส้ันหลักสูตร
เฉพาะประสบการณ์การ

ท างานการฝึกอาชีพ เข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษาตาม
หลักสูตรต่างประเทศเข้าสู่

การศึกษาในระบบ 

การบันทึกผลการ
เรียนในใบแสดงผล

การเรียน 

  ๑.ไม่ต้องน ารายวิชาและผลการ
เรียนเดิมกรอกในใบแสดงผลการ
เรียนของสถานศึกษาใหม่ แต่ให้
แนบใบแสดงผลการเรียนเดิมไว้
กับใบแสดงผลการเรียนใหม่และ
บันทึกจ านวนหน่วยที่ ได้รับการ
เทียบโอนตามโครงสร้างหลักสูตร
ของสถานศึกษ าเดิมไว้ในช่อ ง
หมายเหตุ 
  ๒.รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่ยัง
ไม่ได้ตัดสินผลการเรียนและได้รับ
การประเมินให้น าผลการประเมิน
กรอกในช่องหมายเหตุ 

   ไม่ต้องน าหมวดวิชาและผลการ
เรียนเดิมกรอกในใบแสดงผลการ
เรียนของสถานศึกษาใหม่ แต่ให้
แนบใบแสดงผลการเรียนเดิมไว้กับ
แสดงผลการเรียนใหม่และบันทึก
จ านวนหน่วยที่ได้รับการเทียบโอน
ต า ม โค ร งส ร้ า งห ลั ก สู ต ร ข อ ง
สถานศึกษาใหม่ไว้ในช่องหมายเหตุ 

  ไม่ต้ องน ารา ยวิช าผล กา ร
เรียน/ผลการวัดและประเ มิน
เดิมของเขตพ้ืนที่กรอกในใบ
แ ส ด ง ผ ล ก า ร เ รี ย น ข อ ง
สถานศึกษาใหม่ แต่ให้แนบ
เอกสารเดิมไว้กับใบแสดงผล
การเรียนใหม่ลันทึกข้อมูลและ
จ านวนหน่วยที่ได้รับการเทียบ
โอนไว้ในช่องหมายเหตุ 

   น าผลการประเมินความรู้  
ทักษะ ประสบการณ์กรอกในใบ
แสดงผลการเรียน 

  ๑.ให้กรอกรายชื่อและจ านวนหนว่ยตาม
รายวิชาของสถานศึกษาที่รับเข้าเรียนใน
ใบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่
รับเข้าเรียนโดยไม่ต้องกรอกผลการเรียน
จากสถานศึกษาเดิมและสถานศึกษาที่รับ 
เข้าเรียนไว้ด้วยกัน  และบันทึกผลการ
เทียบโอนไว้ในช่องหมายเกตุ 
   ๒.รายวิชาที่ยังไม่ได้ตัดสินผลการเรียน
แล ะสถ า นศึ ก ษา  ที่ รับ เ ข้า เ รีย น ได้
ประเมินผล การเรียนแล้วให้น าผล การ
ประเมินกรอกไว้ในช่องหมายเหตุ 

การคิดผลการเรียน
เฉลี่ย 

   การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให้น า
ผลการเรียนและจ านวนหน่วย
จากสถานศึกษาเดิมมาคิดรวมกับ
ผลการเรียนและจ านวนหน่วยที่
ได้จากการเรียนในสถานศึกษา
ใหม่และคิดผลการเรียนเฉลี่ยรวม
ตลอดระดับชั้น     

   การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให้คิด
จากรายวิชาที่มีจ านวนหน่วยและ
ระดั บ ผ ล ก า ร เรี ย น ที่ ไ ด้ เ รี ย น
สถานศึกษาใหม่ 

   การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให้
คิดจากรายวิชาที่ ได้จากการ
เรียนในสถานศึกษาใหม่ โดยน า
ผลการประเมินของเขตพ้ืนที่ทีมี่
ระดับผลการเรียนมาคิดรวม 

การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให้คิดจาก
ร า ย วิ ช า ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร เ รี ย น ใ น
สถานศึกษาใหม่ โดยไม่ต้องน าผลการ
ประเมินความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
มาคิดรวม 

๑.ให้คิดผลการเรียนเฉลี่ยจากรายวิชาที่
จ านวนหน่วยและระดับผลการเรียนที่ ได้
จากการเรียนในสถานศึกษาใหม่ 
   ๒.รายวิชาที่ยังไม่ได้ตัดสินผลการเรียน
จากหลักสูตรต่างประเทศที่สถานศึกษาที่
รับเข้าเรียนได้ประเมินแล้วและได้ระดับ
ผลการเรียน ให้น ามาคิดผลการเรียนเฉลีย่
รวมกับผลการเรียนที่ได้จากการเรียนใน
สถานศึกษาที่รับเข้าเรียนตลอดระดับชั้น 

         

          ๓๗ 



หมวดที่  ๕ 
เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

 
 เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารส าคัญที่สถานศึกษาต้องจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ ของการจัดการศึกษา  ดังนี้ 
  ๑.  บันทึกข้อมูลในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน  ได้แก่  แบบ
บันทึกผลการเรียนประจ าวิชา 
  ๒.  ติดต่อสื่อสาร  รายงานข้อมูล  และผลการเรียนของผู้เรียน  ได้แก่  แบบรายงานประจ าตัว
นักเรียน  ระเบียนสะสม 
  ๓.  จัดท าและออกหลักฐานแสดงวุฒิและหรือรับรองผลการเรียนของผู้ เรียน  ได้แก่  ระเบียน
แสดงผลการเรียน  ประกาศนียบัตร  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  และใบรับรองผลการเรียน  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ก าหนดเอกสารหลักฐานการศึกษาที่
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
  ๑.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด 
 เอกสารแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการด าเนินการ  ดังนี้ 

เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 เป็นเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุม  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ  ยืนยันและรับรอง
ผลการเรียนของผู้เรียน  สถานศึกษาต้องใช้แบบพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
ได้แก่  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) และแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

 ๑.  ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑) 
 เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช๒๕๕๑  ได้แก่  ผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาจะต้องจัดท าและ
ออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เม่ือผู้เรียนจบการศึกษาแต่ละระดับหรือเม่ือผู้ เรียนออกจากสถานศึกษา  
เพ่ือใช้แสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

         

          ๓๘ 



 ๒.  ประกาศนียบัตร(ปพ.๒) 
 เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาที่มอบให้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับและผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เพ่ือประกาศและรับรองวุฒิการศึกษาของผู้ส า เร็จ
การศึกษาตามวุฒิแห่งประกาศนียบัตรนั้น 

 ๓.  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
 เป็นเอกสารส าหรับอนุมัติการจบหลักสูตรของผู้เรียนในแต่ละรุ่นการศึกษา  โดยบันทึกรายชื่อและข้อมูล
ทางการศึกษาของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นป ระถมศึกษาปีที่ ๖)  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ         
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓)  และผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)  ใช้เป็นเอกสารตัดสินและอนุมัติผล
การเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา  และใช้ในการตรวจสอบยืนยัน  และรับรองความส าเร็จและวุฒิการ ศึกษา
ของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละคนตลอดไป 

เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการ  ผลการเรียนรู้  และข้อมูลส าคัญเก่ียวกับผู้ เรียน  
เช่น  แบบบันทึกผลการเรียนประจ าวิชา  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน  ระเบียนสะสม  ใบรับรองผลการเรียน 

 ๑.  แบบบันทึกผลการเรียนประจ าวิชา 
 เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น  เพ่ือให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและการประเมินผลการเรียนตาม
แผนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน  และใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่ละ
วิชา  เอกสารนี้ควรจัดท าเพ่ือบันทึกข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายห้อง 
 เอกสารบันทึกผลการเรียนประจ าวิชา  น าไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
       ๑.๑)  ใช้เป็นเอกสารเพ่ือการด าเนินงานของผู้สอนแต่ละคนในการวัดและประเมินผลการเรียนของ
ผู้เรียนแต่ละรายวิชา  คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญเป็นรายห้อง 
       ๑.๒)  ให้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบรายงานและรับรองข้อมูลเก่ียวกับวิธีการและกระบวนการวัด
และประเมินผลการเรียน 
       ๑.๓)  เป็นเอกสารที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ในการอนุมัติผลการเรียนประจ าภาคเรียน / ปีการศึกษา  

 ๒.  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
 เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้  และพัฒนาการด้านต่างๆ 
ของผู้เรียนแต่ละคนตามเกณฑ์การตัดสินการผ่านระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมทั้ง
ข้อมูลด้านอ่ืนๆ ของผู้เรียนทั้งที่บ้านและโรงเรียน  เป็นเอกสารรายบุคคล  ส าหรับสื่อสารให้ผู้ปกครองของผู้ เรียน
แต่ละคนได้รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนและร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

         

          ๓๙ 



 ๓.  ใบรับรองผลการเรียน 
 เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือรับรองสถานภาพความเป็นผู้เรียนในสถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่
หรือรับรองผลการเรียนหรือวุฒิของผู้เรียนเป็นการชั่วคราวตามที่ผู้เรียนร้องขอ  ทั้งกรณีที่ผู้ เรียนก าลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนหรือเม่ือจบการศึกษาไปแล้วแต่ก าลังรอรับหลักฐานการศึกษาระเบียนแสดงผลการเรียน  เป็นต้น 
 ใบรับรองผลการเรียนมีอายุการใช้งานชั่วคราว  โดยปกติประมาณ ๓๐ วัน  ซ่ึงผู้เรียนสามารถน าไปใช้เป็น
หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ  สมัครเข้าท างาน  หรือเมือมีกรณีอ่ืนใดที่ผู้ เรียนแสดง
คุณสมบัติเก่ียวกับวุฒิความรู้   หรือสถานภาพการเป็นผู้เรียนของตน 

 ๔.  ระเบียนสะสม 
 เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการของผู้ เรียนในด้านต่างๆ เป็น
รายบุคคลอย่างต่อเนื่อง  ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๒ ปี  
ระเบียนสะสมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้ เรียน  การ
พัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ  การปรับตัวของผู้เรียน  และผลการเรียนตลอดจนรายงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษากับบ้าน  และใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ เรียนตามความ
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

          ๔๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป) 

และค าอธิบายการกรอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

          ๔๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่างด้านหน้า)  การกรอกข้อมูลระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ : ป ตามค าสั่ง ศธ. ที่ สพฐ.๖๑๙/๒๕๕๒ 

         

          ๔๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่างด้านหลัง)  การกรอกข้อมูลระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ : ป ตามค าสั่ง ศธ. ที่ สพฐ.๖๑๙/๒๕๕๒ 

         

          ๔๓ 



ค าอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน  ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป) 
 การกรอกข้อมูลในระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประถมศึกษา  ให้กรอกข้อมูลต่างๆ ด้วยวิธีการเขียน
หรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง  เม่ือเลิกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอดทั้งแผ่น  
โดยให้กรอกหมึกสีด าหรือสีน้ าเงินเท่านั้น  ตัวเลขที่กรอกใช้เลขฮินดูอารบิกเท่านั้น  ห้ามลบหรือขูดข้อมูลที่กรอก
ไปแล้ว  กรณีเขียนผิดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  ให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิดหรือข้อความที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลง  แล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องหรือข้อความที่ต้องการไว้ข้างบนและให้นายทะเบียนลงนามก ากับไว้  
วิธีการกรอกข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อมูลโรงเรียนและผู้เรียน 
๑.๑  โรงเรียน ให้กรอกชื่อเต็มของโรงเรียนอย่างชัดเจน 
๑.๒  สังกัด  ให้กรอกชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนระดับกรมหรือหน่วยงานจัดการศึกษาตาม 

การปกครองรูปแบบพิเศษ  เช่น  ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ส านักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ส านักการศึกษากรุงเทพมหานครและส านักการศึกษาเมืองพัทยา  เป็นต้น 

๑.๓  ต าบล/แขวง , เขต/อ าเภอ , จังหวัด  ให้กรอกชื่อเต็มของสถานที่อันเป็นที่ต้ังของโรงเรียน 
อย่างชัดเจน 

๑.๔  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ให้โรงเรียนทุกสังกัดกรอกชื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ 
โรงเรียนต้ังอยู่ 

๑.๕  วันเข้าเรียน  ให้กรอกเลขวันที่  ชื่อเดือน  และเลข  พ.ศ.  ที่โรงเรียนรับผู้เรียนเข้าเรียนตามวัน 
รับเข้าในทะเบียนนักเรียน  เช่น  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๒ 

๑.๖  โรงเรียนเดิม  ให้กรอกชื่อโรงเรียน/สถานศึกษาเดิมของผู้เรียน  ตามที่ระบุในหลักฐาน 
การศึกษาของผู้เรียนที่น ามาใช้สมัครเข้าเรียน 
    กรณีท่ี  ๑  กรณีผู้เรียนเข้าเรียนโดยไม่เคยเรียนในสถานศึกษาใดมาก่อน   ไม่ต้องกรอกชื่อ
โรงเรียนเดิม  ให้ขัดด้วยเครื่องหมาย  “-” 
    กรณีท่ี  ๒  กรณีผู้เรียนเคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนอ่ืนๆ มาก่อน   ให้กรอกชื่อโรงเรียนล าดับ
สุดท้ายที่ผู้เรียนลาออก  ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  ที่น ามาแสดง 
    กรณีท่ี  ๓  ผู้เรียนศึกษาจากต่างรูปแบบ  ถ้าศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ  ให้กรอกชื่อ
สถานศึกษานอกระบบที่เรียน  และถ้าผู้เรียนศึกษาตามอัธยาศัย  ให้กรอกว่า  “ศึกษาตามอัธยาศัย” 
 
 
 

         

          ๔๔ 



๑.๗  จังหวัด  ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ต้ังของโรงเรียนเดิม  กรณีศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให้ 
กรอกชื่อจังหวัดที่ผู้เรียนได้รับการเทียบระดับตามที่ปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา  ส่วนนักเรียนที่
ศึกษาตามอัธยาศัยแต่ยังไม่ได้รับเอกสารการเทียบระดับการศึกษาใดๆ ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ผู้ เรียนได้ลงทะเบียน
เป็นผู้ศึกษาตามอัธยาศัย 

๑.๘  ชั้นเรียนสุดท้าย  ให้กรอกระดับชั้นเรียนที่ผู้เรียนก าลังเรียนหรือจบการเรียนจากสถานศึกษา  
เดิมตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผู้เรียนน ามาแสดงเม่ือสมัครเข้าเรียน  ดังนี้ 
    กรณีท่ี  ๑  โรงเรียนเดิมออกเอกสาเมื่อผู้เรียนจบระดับการศึกษา  ให้กรอกระดับชั้นสุดท้าย
ของระดับการศึกษานั้น  
    กรณีท่ี  ๒  โรงเรียนเดิมออกเอกสารเมื่อผู้เรียนเรียนจบการศึกษา   (ไม่จบระดับการศึกษา)  
ให้กรอกชั้นปีที่ผู้เรียนเรียนจบการศึกษา 
    กรณีท่ี  ๓  โรงเรียนเดิมออกเอกสารให้ผู้เรียนท่ีออกจากโรงเรียนระหว่างปีการศึกษา   ให้
กรอก  “ก าลังเรียนชั้น.........”  (ระบุระดับชั้นปีที่ก าลังเรียนอยู่  ขณะที่ลาออก) 
    กรณีท่ี  ๔  ผู้เรียนท่ีไม่มีโรงเรียนเดิม  ให้กรอก  “-” 

๑.๙  ชื่อ – ชื่อสกุล  ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของผู้เรียนอย่างชัดเจน  พร้อมค าน าหน้าชื่อที่ถูกต้อง 
ด้วยอักษรตัวบรรจง  เช่น  เด็กชายสุภาพ  เรียบร้อย , นางสาวมารยาท  ดีงาม  เป็นต้น  

๑.๑๐  เลขประจ าตัวนักเรียน  ให้กรอกเลขประจ าตัวของผู้เรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของ 
โรงเรียน 

๑.๑๑  เลขประจ าตัวประชาชน  ให้กรอกเลขประจ าตัวประชาชนของผู้เรียนจ านวน  ๑๓  หลัก   
โดยน ามาจากเลขในทะเบียนบ้านของผู้เรียน  เช่น  ๑ ๘๔๙๗ ๐๐๐๒๒ ๒๐ ๗  เป็นต้น  

๑.๑๒  เพศ  ให้กรอก  “ชาย”  หรือ  “หญิง”  ตามเพศของผู้เรียนให้ตรงตามที่ระบุในทะเบียน 
นักเรียน 

๑.๑๓  เกิดวันท่ี......เดือน............พ.ศ. ..........  ให้กรอกเลขวันที่  ชื่อเดือน  และเลข พ.ศ.  ที่ผู้เรียน 
เกิดให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 

๑.๑๔  สัญชาติ  ให้กรอกสัญชาติของผู้เรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 
๑.๑๕  ศาสนา  ให้กรอกชื่อศาสนาที่ผู้เรียนนับถือ  เช่น  พุทธ  อิสลาม  หรือคริสต์ 
๑.๑๖  ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา , ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา  ให้กรอกชื่อบิดาและมารดาโดยก าเนิดของผู้เรียน 

พร้อมนามสกุล  และค าน าหน้าที่ถูกต้องอย่างชัดเจน  ตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน  กรณีไม่มีชื่อบิดา และ/
หรือชื่อมารดาในทะเบียนนักเรียน  ให้ขัดเครื่องหมาย “-”  ห้ามกรอกชื่อบิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรม  หรือผู้
ที่มิใช่บิดา – มารดาผู้ให้ก าเนิดผู้เรียน 
 
 

         

          ๔๕ 



๒. ผลการเรียนรายวิชา 
การกรอกผลการเรียนรายวิชา  จะกรอกครั้งเดียวเม่ือต้องการออกเอกสารทั้งกรณีผู้เรียนจบระดับ 

ประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)  หรือขอลาออกจากโรงเรียน  ข้อมูลผลการเรียนที่กรอก  เป็นข้อมูลปัจจุบัน
ในวันจัดท าเอกสารทั้งหมด  ในขณะเดียวกันข้อมูลในเอกสารที่มอบให้ผู้เรียนจะต้องสมบูรณ์  ครบถ้วนและถูกต้อง  
การกรอกข้อมูลในช่องตาราง  ให้กรอกดังนี้ 
      ๒.๑  รหัส / รายวิชา  ให้กรอก “ปีการศึกษา”  ที่เริ่มเรียนก่อนแล้วจึงกรอกรหัสและชื่อรายวิชา
พ้ืนฐานที่ผู้เรียนเรียนในแต่ละปีเรียงตามล าดับลงมา (กรณีที่ไม่มีรายวิชาเพ่ิมเติมให้เว้นว่างไว้)  แต่ล ะรายวิชาให้
กรอกเลขรหัสก่อนตามด้วยชื่อรายวิชา  การกรอกรหัสและรายวิชาต่างๆ ให้กรอกเรียงรายวิชาพ้ืนฐานตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตามด้วยรายวิชาเพ่ิมเติมที่เรียนในปีนั้นๆ และให้กรอกเรียงตามล าดับจากสดมภ์ซ้ายมือไปขวามือ  
      ๒.๒  เวลา (ชั่วโมง)  ให้กรอกจ านวนเวลาเรียนเป็นชั่วโมงตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๒.๓  ผลการเรียน  ให้กรอกผลการเรียนในสดมภ์ให้ตรงกับรหัส / รายวิชานั้นๆ ผลการเรียนที่น ามา
กรอกจะต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันในขณะที่จัดท าเอกสาร  เช่น  รายวิชาใดที่ ตัดสินผลการเรียนไม่ผ่านและยังไม่ได้
แก้ไขให้กรอกผลการเรียนเดิม  แต่ถ้าได้ซ่อมเสริมจนผ่านแล้วให้กรอกผลการเรียนที่ซ่อมเสริม 

 ๓.  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ๓.๑  กิจกรรม  ให้กรอกปีการศึกษาที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามด้วยชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมในปีนั้นเรียงลงมาตามล าดับ  โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ/เนตร
นารี/ยุวกาชาด ฯลฯ  ตามด้วยชุมนุม/ชมรม )  และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโ ยชน์  กรณีที่โรงเรียน
ก าหนดรหัสของกิจกรรมไว้ด้วยก็สามารถน ามากรอกได้  โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการกรอกรหัสรายวิชา  
      ๓.๒  เวลา (ชั่วโมง)  ให้กรอกจ านวนเวลาเรียน (ชั่วโมง)  ของแต่ละกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนตามที่
สถานศึกษาก าหนด  และตรงกับชื่อกิจกรรมนั้นๆ 
      ๓.๓  ผลการประเมิน  ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรมโดยกรอก  “ผ”  
ส าหรับกิจกรรมที่ไดรับการประเมิน  “ผ่าน”  และกรอก  “มส”  ส าหรับกิจกรรมที่ได้รับการประเมิน  “ไม่ผ่าน” 

 ๔.  สรุปผล / ตัดสิน / อนุมัติผลการประเมิน 
      ๔.๑  สรุปผลการประเมิน 
    ๔.๑.๑  ผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน  ให้กรอกผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน  “ผ่านทุก
รายวิชา”  ในช่องสรุปผลการประเมิน  ส าหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์การจบระดับ
ประถมศึกษาของสถานศึกษา  และกรอก  “ผ่าน”  ในช่องผลการตัดสิน  ส าหรับผู้ เรียนที่ยังไม่จบระดับ
ประถมศึกษาให้เว้นว่างไว้ 
 

         

          ๔๖ 



    ๔.๑.๒  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ให้กรอกผลการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์และเขียนของชั้นปีสุดท้าย  “ดีเยี่ยม”  หรือ  “ดี”  หรือ  “ผ่าน”  ในช่องสรุปผลการประเมิน  ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา  
และกรอก  “ผ่าน”  ในช่องผลการตัดสินส าหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับประถมศึกษาให้เว้นว่างไว้ 
    ๔.๑.๓  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของชั้นปีสุดท้าย  “ดีเยี่ยม”  หรือ  “ดี”  หรือ  “ผ่าน”  ในช่องสรุปผลการประเมิน  ส าหรับผู้เรียนที่มีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา  แลกรอก  “ผ่าน”  
ในช่องผลการตัดสินส าหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับประถมศึกษาให้เว้นว่างไว้ 
    ๔.๑.๔  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  
“ผ่าน”  ในช่องสรุปผลการประเมิน  ส าหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนผ่านเกณฑ์การจบ
ระดับการศึกษาของสถานศึกษาและกรอก  “ผ่าน”  ในช่องผลการตัดสิน  ส าหรับผู้ เรียนที่ยังไม่จบระดับ
ประถมศึกษาให้เว้นว่างไว้ 
      ๔.๒  ผลการตัดสิน  ให้กรอกผลการตัดสินตามเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาแต่ละเกณฑ์  ดังนี้ 
    ๔.๒.๑)  กรอก  “ผ่าน”  เม่ือเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินได้  “ผ่าน” 
    ๔.๒.๒)  กรอก  “ไม่ผ่าน”  เม่ือเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินได้  “ไม่ผ่าน” 
    ๔.๒.๓)  เว้นว่างไว้เม่ือเกณฑ์นั้นยังไม่มีการตัดสิน 
      ๔.๓  วันอนุมัติการจบ  ให้กรอกเลขวันที่  ชื่อเดือน  และเลข พ.ศ.  ที่โรงเรียนอนุมัติให้ผู้ เรียนจบ  
ได้แก่  วันที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  
กรณีผู้เรียนออกจากโรงเรียนก่อนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ให้ขีดเครื่องหมาย  “-” 
      ๔.๔  วันออกจากโรงเรียน  ให้กรอกเลขวันที่  ชื่อเดือน  และเลข พ.ศ.  ที่ผู้ เรียนออกจากโรงเรียน
ตาม  “วันจ าหน่าย”  ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 
      ๔.๕  สาเหตุท่ีออกจากโรงเรียน  ให้กรอกดังนี้ 
    ๔.๕.๑)  กรณีจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  แต่ไม่ได้ออกจากโรงเรียนให้กรอก “-” 
    ๔.๕.๒)  ผูเ้รียนที่ออกจากโรงเรียนกรณีอ่ืนๆ ให้กรอก  “ศึกษาต่อสถานศึกษาอ่ืน” 

 ๕.  ผลการประเมินระดับชาติ 
      ให้กรอกผลการทดสอบระดับชาติของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  หรือหน่วยงานระดับชาติอ่ืนๆ  โดยกรอกชื่อแบบทดสอบ  ชั้นที่สอบ  รายวิชาและผล
การทดสอบให้ครบทุกวิชาที่เข้าสอบอย่างชัดเจน 
 
 

         

          ๔๗ 



๖. ค าอธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
    ให้กรอกระดับผลการเรียนหรือรูปแบบการตัดสินที่โรงเรียนใช้ในการตัดสินผลการเรียนรายวิชา   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
    เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

         ๖.๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ๕,๐๔๐ ชั่วโมง และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๒๒๐  ชั่วโมง 
         ๖.๒)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน  ระดับ ๑ ขึ้นไปทุกรายวิชา 
         ๖.๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ ดีเยี่ยม / ดี / ผ่าน  
         ๖.๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ ดีเยี่ยม / ดี / ผ่าน 
  ๖.๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมปีละ ๑๒๐ ชั่วโมง  และ
ได้ผลการประเมิน “ผ” ทุกกิจกรรม 

ค าอธิบายระดับผลการประเมินรายวิชา 

คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 
๘๐ – ๑๐๐ ๔ ดีเยี่ยม ๗๕ – ๗๙ ๓.๕ ดีมาก 
๗๐ – ๗๔ ๓ ดี ๖๕ – ๖๙ ๒.๕ ข้นข้างดี 
๖๐ – ๖๔ ๒ ปานกลาง ๕๕ – ๕๙ ๑.๕ พอใช้ 
๕๐ – ๕๔ ๑ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ๐ – ๔๙ ๐ ต่ ากว่าเกณฑ์ 

หมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลจ านวนหน่วยน้ าหนักหรือจ านวนชั่วโมงการเทียบโอนผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

          ๔๘ 

         

          ๔๙ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ระดับมัธยมศึกษา (ปพ.๑ : บ) 

และค าอธิบายการกรอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่างด้านหน้า)  การกรอกข้อมูลระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ : บ ตามค าสั่ง ศธ. ที่ สพฐ.๖๑๙/๒๕๕๒ 

         

          ๕๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่างด้านหลัง)  การกรอกข้อมูลระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ : บ ตามค าสั่ง ศธ. ที่ สพฐ.๖๑๙/๒๕๕๒ 

         

          ๕๑ 



ค าอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ปพ.๑ : บ) 
 ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นเอกสารเพ่ือแสดงผลการเรียนและรับรองผลการ
เรียนของนักเรียน  ให้กรอกด้วยวิธีการเขียนหรือพิมพ์  (พิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์)  เม่ือเลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้
วิธีการนั้นตลอดทั้งแผ่น  โดยให้กรอกด้วยหมึกสีด าหรือสีน้ าเงินเท่านั้น  ตัวเลขที่ใช้กรอกให้ใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก  
ห้ามลบหรือขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้ว  กรณีเขียนผิดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิดหรือ
ต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องไว้ข้างบนและให้นายทะเบียนลงนามก ากับไว้   วิธีการกรอกข้อมูล
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อมูลโรงเรียนและผู้เรียน 
๑.๑  โรงเรียน ให้กรอกชื่อเต็มของโรงเรียนอย่างชัดเจน 
๑.๒  สังกัด  ให้กรอกชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนระดับกรมหรือหน่วยงานจัดการศึกษาตาม 

การปกครองรูปแบบพิเศษ  เช่น  ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ส านักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ส านักการศึกษากรุงเทพมหานครและส านักการศึกษาเมืองพัทยา  เป็นต้น 

๑.๓  ต าบล/แขวง , เขต/อ าเภอ , จังหวัด  ให้กรอกชื่อเต็มของสถานที่อันเป็นที่ต้ังของโรงเรียน 
อย่างชัดเจน 

๑.๔  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ให้โรงเรียนทุกสังกัดกรอกชื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ 
โรงเรียนต้ังอยู่ 

๑.๕  วันเข้าเรียน  ให้กรอกเลขวันที่  ชื่อเดือน  และเลข  พ.ศ.  ที่โรงเรียนรับผู้เรียนเข้าเรียนตามวัน 
รับเข้าในทะเบียนนักเรียน  เช่น  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๒ 

๑.๖  โรงเรียนเดิม  ให้กรอกชื่อโรงเรียน/สถานศึกษาเดิมของผู้เรียน  ตามที่ระบุในหลักฐาน 
การศึกษาของผู้เรียนที่น ามาใช้สมัครเข้าเรียน 
    กรณีท่ี  ๑  กรณีผู้เรียนเข้าเรียนโดยไม่เคยเรียนในสถานศึกษาใดมาก่อน   ไม่ต้องกรอกชื่อ
โรงเรียนเดิม  ให้ขัดด้วยเครื่องหมาย  “-” 
    กรณีท่ี  ๒  กรณีผู้เรียนเคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนอ่ืนๆ มาก่อน   ให้กรอกชื่อโรงเรียนล าดับ
สุดท้ายที่ผู้เรียนลาออก  ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  ที่น ามาแสดง 
    กรณีท่ี  ๓  ผู้เรียนศึกษาจากต่างรูปแบบ  ถ้าศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ  ให้กรอกชื่อ
สถานศึกษานอกระบบที่เรียน  และถ้าผู้เรียนศึกษาตามอัธยาศัย  ให้กรอกว่า  “ศึกษาตามอัธยาศัย” 
 
 
 

         

          ๕๒ 



๑.๗  จังหวัด  ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ต้ังของโรงเรียนเดิม  กรณีศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให้ 
กรอกชื่อจังหวัดที่ผู้เรียนได้รับการเทียบระดับตามที่ปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา  ส่วนนักเรียนที่
ศึกษาตามอัธยาศัยแต่ยังไม่ได้รับเอกสารการเทียบระดับการศึกษาใดๆ ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ผู้ เรียนได้ลงทะเบียน
เป็นผู้ศึกษาตามอัธยาศัย 

๑.๘  ชั้นเรียนสุดท้าย  ให้กรอกระดับชั้นเรียนที่ผู้เรียนก าลังเรียนหรือจบการเรียนจากสถานศึกษา  
เดิมตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผู้เรียนน ามาแสดงเม่ือสมัครเข้าเรียน  ดังนี้ 
    กรณีท่ี  ๑  โรงเรียนเดิมออกเอกสาเมื่อผู้เรียนจบระดับการศึกษา  ให้กรอกระดับชั้นสุดท้าย
ของระดับการศึกษานั้น  
    กรณีท่ี  ๒  โรงเรียนเดิมออกเอกสารเมื่อผู้เรียนเรียนจบการศึกษา   (ไม่จบระดับการศึกษา)  
ให้กรอกชั้นปีที่ผู้เรียนเรียนจบการศึกษา 
    กรณีท่ี  ๓  โรงเรียนเดิมออกเอกสารให้ผู้เรียนท่ีออกจากโรงเรียนระหว่างปีการศึกษา       
ให้กรอก  “ก าลังเรียนชั้น.........”  (ระบุระดับชั้นปีที่ก าลังเรียนอยู่  ขณะที่ลาออก) 
    กรณีท่ี  ๔  ผู้เรียนท่ีไม่มีโรงเรียนเดิม  ให้กรอก  “-” 

๑.๙  ชื่อ – ชื่อสกุล  ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของผู้เรียนอย่างชัดเจน  พร้อมค าน าหน้าชื่อที่ถูกต้อง 
ด้วยอักษรตัวบรรจง  เช่น  เด็กชายสุภาพ  เรียบร้อย , นางสาวมารยาท  ดีงาม  เป็นต้น  

๑.๑๐  เลขประจ าตัวนักเรียน  ให้กรอกเลขประจ าตัวของผู้เรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของ 
โรงเรียน 

๑.๑๑  เลขประจ าตัวประชาชน  ให้กรอกเลขประจ าตัวประชาชนของผู้เรียนจ านวน  ๑๓  หลัก   
โดยน ามาจากเลขในทะเบียนบ้านของผู้เรียน  เช่น  ๑ ๘๔๙๗ ๐๐๐๒๒ ๒๐ ๗  เป็นต้น  

๑.๑๒  เพศ  ให้กรอก  “ชาย”  หรือ  “หญิง”  ตามเพศของผู้เรียนให้ตรงตามที่ระบุในทะเบียน 
นักเรียน 

๑.๑๓  เกิดวันท่ี....... เดือน........... พ.ศ. ..........  ให้กรอกเลขวันที่  ชื่อเดือน  และเลข พ.ศ.   
ที่ผู้เรียนเกิดให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 

๑.๑๔  สัญชาติ  ให้กรอกสัญชาติของผู้เรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 
๑.๑๕  ศาสนา  ให้กรอกชื่อศาสนาที่ผู้เรียนนับถือ  เช่น  พุทธ  อิสลาม  หรือคริสต์ 
๑.๑๖  ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา , ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา  ให้กรอกชื่อบิดาและมารดาโดยก าเนิดของผู้เรียน 

พร้อมนามสกุล  และค าน าหน้าที่ถูกต้องอย่างชัดเจน  ตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน  กรณีไม่มีชื่อบิดาและ/
หรือชื่อมารดาในทะเบียนนักเรียน  ให้ขัดเครื่องหมาย “-”  ห้ามกรอกชื่อบิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรม  หรือผู้
ที่มิใช่บิดา – มารดาผู้ให้ก าเนิดผู้เรียน 
 
 

         

          ๕๓ 



๒. ผลการเรียนรายวิชา 
การกรอกผลการเรียนรายวิชา  จะกรอกครั้งเดียวเม่ือต้องการออกเอกสารทั้งกรณีผู้เรียนจบระดับ  

การศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓)  หรือขอลาออกจากโรงเรียน  ข้อมูลผลการเรียนที่กรอกเป็นข้อมูลปัจจุบันในวัน
จัดท าเอกสารทั้งหมด  ในขณะเดียวกันข้อมูลในเอกสารที่มอบให้ผู้เรียนจะต้องสมบูรณ์  ครบถ้วนและถูกต้อง  การ
กรอกข้อมูลในช่องตาราง  ให้กรอกดังนี้ 
      ๒.๑  รหัส / รายวิชา  ให้กรอก “ปีการศึกษา”  และ “ภาคเรียนที่”  ที่เริ่มเรียนก่อนแล้วจึงกรอก
รหัสรายวิชาพ้ืนฐาน / รายวิชาเพ่ิมเติมที่ผู้เรียนเรียนในแต่ละภาคเรียนเรียงตามล าดับลงมา  แต่ละรายวิชาให้
กรอกเลขรหัสก่อนแล้วตามด้วยชื่อรายวิชาพ้ืนฐาน / รายวิชาเพ่ิมเติม  การกรอกให้กรอกเรี ยงตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และเรียงตามล าดับจากสดมภ์ซ้ายมือไปขวามือ 
      ๒.๒  หน่วยกิต  ให้กรอกเลขจ านวนหน่วยกิตให้ตรงกับรายวิชานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๒.๓  ผลการเรียน  ให้กรอกผลการเรียนในสดมภ์ให้ตรงกับรหัส / รายวิชานั้นๆ ผลการเรียนที่น ามา
กรอกจะต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันในขณะที่จัดท าเอกสาร  เช่น  รายวิชาใดที่ตัดสินผลการเรียนแล้วไม่ผ่านถ้ายังไม่ได้
แก้ไขให้กรอกผลการเรียนเดิม  แต่ถ้าได้ซ่อมเสริมจนผ่านแล้วให้กรอกด้วยผลการเรียนที่ ซ่อมเสริมแล้ว   หรือ
รายวิชาใดต้องเรียนซ้ าขณะที่จัดท าเอกสารถ้านักเรียนได้เรียนซ้ าแล้วก็น าผลการเรียนซ้ ามากรอก  ส าหรับรายวิชา
ที่ผ่านให้กรอกด้วยผลการเรียนที่ได้ตามปกติ 
       ๒.๔  ผลการเรียนเฉล่ียรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ๒.๔.๑  หน่วยกิตรวม  ให้กรอกจ านวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาที่นักเรียนได้เรียนแล้ว  
โดยจ าแนกการรวมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ๒.๔.๒  ผลการเรียนเฉล่ีย  ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่นักเรียนได้เรียนแล้ว  
โดยจ าแนกการเฉลี่ยเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ๒.๔.๓  ผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตร   ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่
นักเรียนได้เรียนแล้ว  โดยรวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 หน่วยกิต  เป็นหน่วยตัวเลขบอกค่าปริมาณภาระงานในการเรียนแต่ละรายวิชาซ่ึงสะท้อนถึงปริมาณ
ของมาตรฐานการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติในแต่ละรายวิชา  หน่วยกิตค านวณได้จากการ
น าจ านวนเวลาเรียนของรายวิชาหารด้วยจ านวนเวลา  ๔๐  ชั่วโมง  (๑  หน่วยกิตมีค่าเท่ากับ  ๔๐  ชั่วโมง)  

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 จ านวนหน่วยกิต  = จ านวนเวลาเรียนของรายวิชา (นับเป็นชั่วโมง) 

                                                                       ๔๐  ชั่วโมง 

         

          ๕๔ 



 ๓.  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ๓.๑  กิจกรรม  ให้กรอกปีการศึกษาและภาคเรียนที่ผู้ เรียนปฏิบัติกิจกรรม  ตามด้วยชื่อกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมในปีนั้นเรียงลงมาตามล าดับ  โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  
(ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ฯลฯ  ตามด้วย กิจกรรมชุมนุม / ชมรม)  และกิจก รรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  กรณีที่โรงเรียนก าหนดรหัสของกิจกรรมไว้ด้วยก็สามารถน ามากรอกได้โดยปฏิบัติเช่นเดียวกัน
กับการกรอกรหัสวิชา 
      ๓.๒  เวลา  ให้กรอกจ านวนเวลาเรียน  (ชั่วโมง)  ของแต่ละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่สถานศึกษา
ก าหนดและตรงกับชื่อกิจกรรมนั้นๆ 
      ๓.๓  ผลการประเมิน  ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรมโดยกรอก  “ผ”  
ส าหรับกิจกรรมที่ได้รับการประเมิน “ผ่าน” และกรอก “มผ” ส าหรับกิจกรรมที่ได้รับผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” 

 ๔.  สรุปผล / ตัดสิน / อนุมัติผลการประเมิน 
      ๔.๑  จ านวนหน่วยกิตรายวิชาพ้ืนฐานท่ีเรียน.......ได้..........  ให้กรอกตัวเลขจ านวนหน่วยกิตรวมทุก
รายวิชาพ้ืนฐานที่เรียนมาแล้วกับจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาพ้ืนฐานที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
      ๔.๒  จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีเรียน.......ได้.........  ให้กรอกตัวเลขจ านวนหน่วยกิตรวมทุก
รายวิชาเพ่ิมเติมที่เรียนมาแล้วกับจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาเพ่ิมเติมที่ มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
      ๔.๓  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน   ให้กรอกผลการประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์และเขียนของชั้นปีสุดท้าย  “ดีเยี่ยม”  หรือ  “ดี”  หรือ  “ผ่าน”  ในช่องสรุปผลการประเมินส าหรับ
ผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์การจบของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  และเว้นว่างไว้ส าหรับผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
      ๔.๔  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของชั้นปีสุดท้าย  “ดีเยี่ยม”  หรือ  “ดี”  หรือ  “ผ่าน”  ในช่องสรุปผลการประเมินส าหรับผู้ เรียนที่มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การจบของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และเว้ นว่างไว้
ส าหรับผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
      ๔.๕  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  “ผ่าน”  
ในช่องสรุปผลการประเมินส าหรับผู้ เรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนผ่านเกณฑ์การจบของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และเว้นว่างไว้ส าหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 
 

         

          ๕๕ 



      ๔.๖  ผลการตัดสิน  ให้กรอกผลการตัดสิน  ดังนี้ 
    ๔.๖.๑)  กรอก  “ผ่าน”  เม่ือเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้ว  ได้  “ผ่าน” 
    ๔.๖.๒)  กรอก  “ไม่ผ่าน”  เม่ือเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้ว  ได้  “ไม่ผ่าน” 
    ๔.๖.๓)  เว้นว่างไว้เม่ือเกณฑ์นั้นยังไม่มีการตัดสิน 
      ๔.๗  วันอนุมัติการจบ  ให้กรอกเลขวันที่  ชื่อเดือนและเลข พ.ศ.  ที่ผู้เรียนอนุมัติให้ผู้เรียนจบ  ได้แก่  
วันที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  กรณี
ผู้เรียนออกจากโรงเรียนก่อนจบระดับชั้น  ให้ขีดเครื่องหมาย  “-” 
      ๔.๘  วันออกจากโรงเรียน  ให้กรอกเลขวันที่  ชื่อเดือนและเลข พ.ศ.  ที่ผู้เรียนออกจากโรงเรียนตาม  
“วันจ าหน่าย”  ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 
      ๔.๙  สาเหตุท่ีออกจากโรงเรียน  ให้กรอกดังนี้ 
    ๔.๙.๑)  กรณีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  แต่ไม่ได้ออกจากโรงเรียนให้กรอก  “-” 
    ๔.๙.๒)  ผู้เรียนที่ออกจากโรงเรียนในกรณีอ่ืนๆ ให้กรอก  “ศึกษาต่อสถานศึกษาอ่ืน” 
    ๔.๙.๓)  กรณีผู้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและออกจากโรงเรียน  ให้กรอก  
“จบการศึกษาภาคบังคับ” 

  ๕.  ผลการประเมินระดับชาติ  ให้กรอกผลการทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ที่ผู้เรียนเข้าสอบโดยกรอกชื่อรายวิชา.......คะแนนเต็ม........คะแนนที่ได้.........  ให้ครบ
ทุกวิชาที่เข้าสอบ 

 ๖.  ค าอธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
      ให้กรอกระดับผลการเรียนหรือรูปแบบการตัดสินผลการเรียนที่โรงเรียนใช้ในการตัดสินผลการเรียน
รายวิชาที่โรงเรียนก าหนด 
      เกณฑ์การจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
       ๖.๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน  ๘๑  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
๖๖ หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม ๑๕  หน่วยกิต 
  ๖.๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
๖๖ หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
  ๖.๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ ดีเยี่ยม / ดี / ผ่าน  
  ๖.๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ ดีเยี่ยม / ดี / ผ่าน 
  ๖.๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรพัฒนาผู้เรียน  โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมปีละ ๑๒๐ ชั่วโมง และ
ได้ผลการประเมิน “ผ” ทุกกิจกรรม 
 

         

          ๕๖ 



คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 
๘๐ – ๑๐๐ ๔ ดีเยี่ยม ๗๕ – ๗๙ ๓.๕ ดีมาก 
๗๐ – ๗๔ ๓ ดี ๖๕ – ๖๙ ๒.๕ ข้นข้างดี 
๖๐ – ๖๔ ๒ ปานกลาง ๕๕ – ๕๙ ๑.๕ พอใช้ 
๕๐ – ๕๔ ๑ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ๐ – ๔๙ ๐ ต่ ากว่าเกณฑ์ 

 
แนวปฏิบัติในการจัดท าประกาศนียบัตร  (ปพ.๒) 
 ประกาศนียบัตร  (ปพ.๒)  เป็นเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่โรงเรียนออกให้กับผู้ เรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ซ่ึงเป็นการจบ
การศึกษาภาคบังคับ  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ซ่ึงเป็นการจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือแสดงวุฒิการศึกษาและ
รับรองศักด์ิและสิทธ์ิของผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้เรียนสามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของตน  เพ่ือ
สมัครเข้าศึกษาต่อ  สมัครเข้าท างานหรือเพ่ือการอ่ืนใดที่ ต้องแสดงวุฒิการศึกษา  โดยใช้แบบพิมพ์เอกสารที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเท่านั้น  ทัง้นี้ในการออกประกาศนียบัตรต้องปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ให้สถานศึกษาออกประกาศนียบัตรให้ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับและผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนทันทีที่ส า เร็จการศึกษาตามแบบ  ปพ.๒:บ  หรือ  ปพ.๒:พ  
พร้อมก าหนดวัน  เวลาในการรับประกาศนียบัตร 

๒.  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้ลงนาม 
ในประกาศนียบัตรร่วมกัน  (กรณีสถานศึกษาล้มเลิกกิจการ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซ่ึงเก็บ
หลักฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นไว้  เป็นผู้ลงนามแทนในประกาศนียบัตร) 

๓. กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ได้รับประกาศนียบัตรตามก าหนดเวลาที่สถานศึกษาก าหนด  ผู้ส าเร็จการ 
ศึกษาต้องยื่นค าขอรับประกาศนียบัตรด้วยตนเองตามแบบค าร้อง  (ดูตัวอย่างจากภาคผนวก ค) 
การขอใบแทนประกาศนียบัตร  (กรณีสูญหายหรือช ารุด) 
 กรณีประกาศนียบัตรที่ผู้ส าเร็จการศึกษารับไปแล้วเกิดช ารุดหรือสูญหาย  ให้สถานศึกษาออกใบแทน
ประกาศนียบัตรให้และเก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ  ๒๐  บาท  ถ้าผู้ส าเร็จการศึกษาขอรับเม่ือพ้นก าหนด  ๑๐  ปี
นับต้ังแต่วันที่ออกประกาศนียบัตรให้เก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ  ๓๐  บาท 
 การขอใบแทนประกาศนียบัตร  ให้ผู้ส า เร็จการศึกษาเป็นผู้ยื่นค าร้องและขอรับใบแทนด้วยตนเองที่
สถานศึกษา  (กรณีสถานศึกษาล้มเลิกกิจการให้ไปยื่นค าร้องที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่โรงเรียนแห่งนั้นเคย
ต้ังอยู่  พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบค าร้องดังนี้ 

๑. กรณีประกาศนียบัตรสูญหาย  ให้ไปแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วน าใบแจ้งความไปประกอบ 
ค าร้องขอรับใบแทน 

๒. กรณีประกาศนียบัตรช ารุด  ให้น าประกาศนียบัตรที่ช ารุดไปยื่นประกอบค าร้องขอรับใบแทน 

หมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลจ านวนหน่วยน้ าหนักการเทียบโอนผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม 

         

          ๕๗ 

ประกาศนียบัตร  โดยให้ใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่างประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ ปพ.๒ : บ) 

         

          ๕๘ 



การกรอกประกาศนียบัตร  (ปพ.๒) 
 การกรอกรายการประกาศนียบัตรให้เขียนหรือพิมพ์ด้วยหมึกสีด าให้ชัดเจน  ห้ามใช้ปากกาลูกลื่น  
ตัวอักษรที่กรอกต้องเป็นตัวอักษรที่บรรจงและสวยงาม  ตัวเลขที่กรอกทุกแห่งให้ใช้ตัวเลขไทย  ประกาศนียบัตร
ทุกฉบับต้องไม่มีรอยขูด  ลบ  แก้หรือเติม  ต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนหรือเกิดความสกปรกจากเหตุใดเหตุ
หนึ่งจากการเขียนหรือการพิมพ์  การกรอกรายการประกาศนียบัตรให้กรอกดังนี้ 

๑. แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรด้านหน้า 
๑.๑  เลขท่ี  ให้กรอกเลขที่ล าดับของประกาศนียบัตรที่ออกให้ผู้ เรียน  โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนของ 

โรงเรียนเป็นผู้ออกและให้เขียนเฉพาะเลขล าดับตามทะเบียนประกาศนียบัตร  ไม่ต้องลง พ.ศ. ก ากับ 
หมายเหตุ  เม่ือออกประกาศนียบัตรครั้งใด  ให้เริ่มล าดับที่ประกาศนียบัตรใหม่ทุกครั้ง 
      ๑.๒  ชื่อ – ชื่อสกุล / ค าน าหน้าชื่อ / ยศ / ฐานันดรศักด์ิ  อาทิเช่น  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง  
นางสาว  ร้อยต ารวจตรีหญิง  ร้อยเอก  นาวาตรี  หม่อมหลวง  หม่อมราชวงศ์หรือหม่อมเจ้า  ให้เขียนเต็มไม่ให้ใช้
อักษรย่อ  ส าหรับการเขียนค าน าหน้าชื่อที่เป็นฐานันดรศักด์ิให้เขียนติดกันไปกับชื่อหรือพระนาม  ส่วนการเขียน
ยศกับชื่อ  หรือยศกับฐานันดรศักด์ิ  หรือชื่อกับชื่อสกุลให้เว้นระยะห่างพองาม  ส าหรับนามสกุลที่มีค าต่อท้าย  
เช่น  ณอยุธยา  ไม่ให้เว้นระยะห่างระหว่าง “ณ”  กับค าต่อท้ายและต้องไม่ใช้  “ฯ”  (ไปยาลน้อย) 
      ๑.๓   เกิดวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  ให้กรอกเลขวันที่  ชื่อเดือนและเลขปี พ.ศ.  ที่ผู้เรียนเกิด  โดยเขียนค า
และตัวเลขเต็มไม่ให้ใช้อักษรย่อหรือตัวเลขปี พ.ศ. แบบย่อ 
      ๑.๔   ส าเร็จการศึกษา  ให้กรอก  “ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน”  หรือ  “ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 
      ๑.๕  เมื่อวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  ให้กรอกเลขวันที่  ชื่อเดือนและเลข พ.ศ.  ที่ผู้บริหารสถานศึกษาลง
นามอนุมัติการจบหลักสูตรตามที่ระบุในแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  และในระเบียนแสดงผลการการ
เรียน  (ปพ.๑) 
      ๑.๖  โรงเรียน  ให้กรอกชื่อโรงเรียนที่ตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนจบการศึกษา 
      ๑.๗  อ าเภอ / เขต  และจังหวัด  ให้กรอกชื่ออ าเภอ / เขต  และจังหวัดที่ต้ังของโรงเรียน 
      ๑.๘  การลงรายมือชื่อ  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ซ่ึงด ารง
ต าแหน่งขณะที่ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ลงนาม 
      ๑.๙  การประทับตราโรงเรียน  ให้ประทับตราโรงเรียนบนลายมือชื่อของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้
สีแดงชาด 
 
 
 

         

          ๕๙ 



 ๒.  แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรด้านหลัง 
      ให้กรอกรายการในประกาศนียบัตรโดยให้เขียนด้วยหมึกสีด าให้ชัดเจน  ห้ามใช้ปากกาลูกลื่น  
รายละเอียดของรายการมีดังนี้ 
      ๒.๑  ผู้รับประกาศนียบัตร 
      ๒.๒  วันรับประกาศนียบัตร 
      ๒.๓  ผู้เขียน 
      ๒.๔  ผู้ทาน 
      ๒.๕  ผู้ตรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

          ๖๐ 



(ตัวอย่างแบบฟอร์มใบแทนประกาศนียบัตร) 
 
 
 
 

ใบแทนประกาศนียบัตร 

กระทรวงศึกษาธิการ  โดยโรงเรียน.................................................................................................................. ........... 
อ าเภอ / เขต..............................................................................  จังหวัด................................................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................................................................................................... ................................... 
 

เอกสารส าคัญน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

............................................................................................................................. ....................................................... 
เกิดวันที่..............................................  เดือน....................................................  พ.ศ. ............................................. . 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
เม่ือวันที่..............................................  เดือน....................................................  พ.ศ. .............................................. 
และได้รับประกาศนียบัตรเลขที่.................................ไปแล้ว  แต่เนื่องจากประกาศนียบัตรนั้น......................... ......... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

จึงออกใบแทนประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เป็นส าคัญ 
 

วันที่......................  เดือน...................................  พ.ศ. ............... 
 
 

......................................................... 
(.....................................................) 

                                                                                             ผู้อ านวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่ 
 
........................................................... 
            นายทะเบียน         

         

          ๖๑ 



การกรอกใบแทนประกาศนียบัตร 
 การปกรอกใบแทนประกาศนียบัตร  ให้กรอกด้วยการเขียนหรือพิมพ์ด้วยหมึกสีด า  ห้ามใช้ปากกาลูกลื่น  
ใช้ตัวอักษรแบบตัวบรรจงสวยงาม  ตัวเลขที่กรอกทุกแห่งให้ใช้เลขไทย  ใบแทนประกาศนียบัตรทุกฉบับต้องไม่มี
รอยขูด  ลบ  แก้ไขหรือเติม  ต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนหรือเกิดความสกปรกจากเหตุใดเหตุหนึ่งจากการ
เขียนหรือการพิมพ์  การกรอกรายการในใบแทนประกาศนียบัตรให้กรอกดังนี้ 

๑. โรงเรียน  ให้กรอกชื่อโรงเรียนที่ตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนจบการศึกษาและที่ต้ังโรงเรียน 
๒.  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ให้กรอกชื่อเขตพ้ืนที่การศึกษาที่โรงเรียนต้ังอยู่ 
๓.  เอกสารน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของผู้เรียนที่ขอรับใบแทนประกาศนียบัตร  โดย

ปฏิบัติตามวิธีการกรอกชื่อและชื่อสกุลในประกาศนียบัตร 
๔.  เกิดวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  ให้กรอกเลขวันที่  ชื่อเดือนและเลข พ.ศ.  ที่ผู้ เรียนเกิด  โดยเขียนค าและ

ตัวเลขเต็มไม่ให้ใช้อักษรย่อหรือตัวเลขปี พ.ศ. แบบย่อ 
๕.  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ให้กรอกตัวเลขระดับชั้นที่ผู้เรียนจบการศึกษา 
๖.  เมื่อวันท่ี  เดือน  พ.ศ.   ให้กรอกเลขวันที่  ชื่อเดือนและเลข พ.ศ.  ที่ผู้ เรียนได้รับอนุมัติให้จบ

หลักสูตรตามที่ระบุในแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  และในระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑) 
๗.  ได้รับประกาศนียบัตรเลขท่ี  ให้กรอกเลขที่ประกาศนียบัตรที่ผู้ เรียนเคยรับไปแล้วตามที่กรอกไว้ ใน

แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) 
๘.  แต่เน่ืองจากประกาศนียบัตรน้ัน  ให้กรอก  “ช ารุด”  ในกรณีที่ออกใบแทนประกาศนียบัตร เนื่องจาก

ประกาศนียบัตรช ารุด  หรือกรอก  “สูญหาย”  ในกรณีที่ออกใบแทนประกาศนียบัตรเนื่องจากประกาศนียบัตร
เดิมสูญหาย 

๙.  วัน  เดือน  พ.ศ.  ให้กรอกเลขวันที่  ชื่อเดือนและเลข พ.ศ.  ที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนามใน ใบ
แทนประกาศนียบัตร 

๑๐.  ผู้อ านวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่  ให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่ ใน
ระหว่างที่ออกใบแทนประกาศนียบัตรเป็นผู้ลงนาม 

๑๑.  นายทะเบียน  ให้นายทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งในระหว่างที่ออกใบแทนประกาศนียบัตรเป็นผู้ลงนาม 
๑๒.  ด้านหลัง   ให้พิมพ์รายการเพ่ือให้ผู้ มีหน้าที่จัดท า ใบแทนประกาศนียบัตรและผู้รับใบแทน

ประกาศนียบัตรเป็นผู้ลงนาม 
 
 
 
 
 

         

          ๖๒ 



การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) 
 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓:ป)  เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตร  โดยบันทึกรายชื่อและ
ข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นเอกสารส าหรับอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา  เป็นเอกสาร
ส าหรับตรวจสอบ  ยืนยัน  รับรองความส าเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละคน  
 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓:บ)  เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตร  โดยบันทึกรายชื่อและ
ข้อมูลของผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นเอกสารส าหรับอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา  เป็นเอกสารส าหรับ
ตรวจสอบ  ยืนยัน  รับรองความส าเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละคน 

การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) 
 การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  ให้โรงเรียนด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  ๑.  แต่งต้ังนายทะเบียนของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ  เพ่ือรับผิดชอบการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษา  (ปพ.๓)  และเอกสารส าคัญอ่ืนๆ ของสถานศึกษา 

๒.  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  เป็นคราวๆ ไป  
ประกอบด้วย  ผู้เขียน / ผู้พิมพ์  ผู้ทาน  และผู้ตรวจ  ด าเนินงานภายใต้การก ากับของนายทะเบียน  

๓.  คณะกรรมการตามข้อ ๒  ต้องด าเนินการจัดท าโดยปฏิบัติตามค าชี้แจงการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษา  (ปพ.๓)  แนบท้ายค าสั่งนี้อย่างถูกต้อง 

๔.  เม่ือจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการทุกคนและ
นายทะเบียนลงนามไว้ท่ีด้านหน้าของเอกสารในช่องที่ก าหนดไว้ทุกแผ่น  ก่อนเสนอให้ผู้อ านวยการ/อาจารย์ใหญ่/
ครูใหญ่พิจารณาอนุมัติการจบหลักสูตร 

๕.  ผู้อ านวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่ควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  ที่จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือความ
ถูกต้อง  สมบูรณ์และรอบคอบก่อนลงนาม  อนุมัติผลการจบหลักสูตร 

๖.  สถานศึกษาต้องจัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  ตามแนวปฏิบัติข้างต้นเพ่ือใช้เป็น
หลักฐานส าหรับตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้จบการศึกษาต่อไป 

         

          ๖๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตัวอย่างหน้าคี่  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา  ปพ.๓:ป) 
 

กระทรวงศึกษาธิการ  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา                                  ปพ.3 : ป 

         

          ๖๔ 



 

 

 

 

(ตัวอย่างหน้าคู่  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา  ปพ.๓:ป) 
 

         

          ๖๕ 



 
 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา                             ปพ.3 : บ 

(ตัวอย่างหน้าคี่  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษา  ปพ.๓:บ) 
 

         

          ๖๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่างหน้าคู่  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษา  ปพ.๓:บ) 
 

         

          ๖๗ 



การส่ังซ้ือ  ควบคุมและการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑) 
 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ปพ.๑)  เป็นเอกสารหลักฐานที่
โรงเรียนทุกแห่งทุกสังกัดในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องด าเนินการจัดท าให้เป็นแนวทางเดียวกัน  โดย
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดซ้ือให้โรงเรียนทุกแห่ง  ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่รับผิดชอบ  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการส่ังซ้ือ  ควบคุมและการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑) 

โรงเรียนท าหนังสือขอซ้ือแบบพิมพ์ต่อส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กรณีท่ี ๑  :  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
        เป็นผู้ด าเนินการจัดซ้ือ 

กรณีท่ี ๒  :  โรงเรียนได้รับมอบหมาย 
                 เป็นผู้ด าเนินการจัดซ้ือเอง* 

ผอ.สพท. ท าหนังสือส่ังซ้ือแบบพิมพ์ถึง     
องค์การค้าของ  สกสค. 

ผอ.สพท. ท าหนังสือส่ังซ้ือแบบพิมพ์ถึง     
องค์การค้าของ  สกสค. 

 
โดยระบุช่ือ – นามสกุลบุคลากรของ สพท. 

ท่ีได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ด าเนินการ
จัดซ้ือ  ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับมอบฉันทะน าบัตร
ประจ าตัวประชาชน / บัตรข้าราชการไป

แสดงต่อองค์การค้าของ สกสค. ด้วย 

โดยระบุช่ือ – นามสกุลบุคลากรของ สพท. 
ท่ีได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ด าเนินการ

จัดซ้ือ  ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับมอบฉันทะน าบัตร
ประจ าตัวประชาชน / บัตรข้าราชการไป

แสดงต่อองค์การค้าของ สกสค. ด้วย 
 

เมื่อได้รับแบบพิมพ์แล้ว 

ผู้รับมอบฉันทะของ สพท. น าแบบพิมพ์
ลงบัญชีรับ – จ่าย  แบบพิมพ์ของ สพท. 

ผู้รับมอบฉันทะของโรงเรียนน าแบบพิมพ์
ลงบัญชีรับ – จ่าย  แบบพิมพ์ของ สพท. 

สพท. แจ้งให้โรงเรียนมารับแบบพิมพ์      
ท่ีได้ส่ังซ้ือไว้ 

ผู้รับมอบฉันทะของโรงเรียนน าแบบพิมพ์
ลงบัญชีรับแบบพิมพ์ของโรงเรียนต่อไป 

โรงเรียนน าแบบพิมพ์ลงบัญชีรับแบบพิมพ์
ของโรงเรียนต่อไป 

เมื่อได้รับแบบพิมพ์แล้ว 

 *ถ้าโรงเรียนต้องการด าเนินการสั่งซ้ือเองให้ระบุชื่อครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน

หนังสือขอซ้ือแบบพิมพ์ด้วย 

         

          ๖๘ 



การส่ังซ้ือ  ควบคุมและการจัดเก็บรักษาประกาศนียบัตร  (ปพ.๒) 
 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตร  (ปพ.๒)  เป็นเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนทุกแห่งทุกสังกัด
ในระดับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องด าเนินการจัดท าให้เป็นแนวทางเดียวกัน  โดยผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดซ้ือให้โรงเรียนทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบ  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการจ าแนกเป็น ๒ กรณี  ตามแผนภาพ 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนท าหนังสือขอซ้ือแบบพิมพ์ต่อส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กรณีท่ี ๑  :  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
        เป็นผู้ด าเนินการจัดซ้ือ 

กรณีท่ี ๒  :  โรงเรียนได้รับมอบหมาย 
                 เป็นผู้ด าเนินการจัดซ้ือเอง* 

ผอ.สพท. ท าหนังสือส่ังซ้ือประกาศนียบัตร
ถึงองค์การค้าของ  สกสค. 

ผอ.สพท. ท าหนังสือส่ังซ้ือประกาศนียบัตร
ถึงองค์การค้าของ  สกสค. 

 
โดยระบุช่ือ – นามสกุลบุคลากรของ สพท. 

ท่ีได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ด าเนินการ
จัดซ้ือ  ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับมอบฉันทะน าบัตร
ประจ าตัวประชาชน / บัตรข้าราชการไป

แสดงต่อองค์การค้าของ สกสค. ด้วย 

โดยระบุช่ือ – นามสกุลบุคลากรของ สพท. 
ท่ีได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ด าเนินการ

จัดซ้ือ  ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับมอบฉันทะน าบัตร
ประจ าตัวประชาชน / บัตรข้าราชการไป

แสดงต่อองค์การค้าของ สกสค. ด้วย 
 

เมื่อได้รับแบบพิมพ์แล้ว 

ผู้รับมอบฉันทะของ สพท. น าแบบพิมพ์
ลงบัญชีรับ – จ่าย  แบบพิมพ์ของ สพท. 

ผู้รับมอบฉันทะของโรงเรียนน าแบบพิมพ์
ลงบัญชีรับ – จ่าย  แบบพิมพ์ของ สพท. 

สพท. แจ้งให้โรงเรียนมารับแบบพิมพ์      
ท่ีได้ส่ังซ้ือไว้ 

ผู้รับมอบฉันทะของโรงเรียนน าแบบพิมพ์
ลงบัญชีรับแบบพิมพ์ของโรงเรียนต่อไป 

โรงเรียนน าแบบพิมพ์ลงบัญชีรับแบบพิมพ์
ของโรงเรียนต่อไป 

เมื่อได้รับแบบพิมพ์แล้ว 

         

          ๖๙ 



การส่ังซ้ือ  ควบคุมและการจัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) 
 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  เป็นเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนทุกแห่งทุกสังกัดในระดับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องด าเนินการจัดท าให้เป็นแนวทางเดียวกัน  โรงเรียนสามารถสั่งซ้ือโดยตรงได้ที่
องค์การค้าของ สกสค.  โดยหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดซ้ือ 
 ให้โรงเรียนทุกสังกัดและหน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  ส าหรับ
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้จัดท าครั้งละ ๓ ชุด  โดยเก็บรักษาไว้ที่โรงเรียน ๑ ชุด  ส่งไป
เก็บรักษาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษา ๑ ชุด  และส่งไปเก็บรักษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ๑ ชุด  ภายในเวลา ๓๐ วันนับจากวันที่อนุมัติผลการ
เรียนให้ผู้เรียนจบการศึกษา  โดยจะต้องเก็บรักษาแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  ให้ปลอดภัยตลอดไป
อย่าให้ช ารุดเสียหายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ 
 
หมายเหตุ 

๑.  กรณีโรงเรียนจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  ส าหรับผู้เรียนจบไม่พร้อมรุ่นไม่ว่ากรณีใด
ก็ตาม  โรงเรียนต้องจัดท ารายงานเป็น ๓ ชุด  โดยเก็บรักษาไว้ท่ีโรงเรียน ๑ ชุด  ส่งไปเก็บรักษาที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษา ๑ ชุด  และส่งไปเก็บรักษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ๑ ชุด  เช่นเดียวกัน 

๒.  กรณีข้อมูลในแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  ที่ เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานต่างๆ มีข้อมูลไม่
ตรงกันให้ยึดข้อมูลในเอกสารหลักฐานฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 

๓.  การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  ที่ได้ส่งไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว  ให้สถานศึกษาด าเนินการตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.๒๔๓/
๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ เรื่องการจัดท า จัดส่งและจัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

          ๗๐ 



คณะท างาน 
 

จัดท าระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน 
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 

(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐) 
 

คณะท่ีปรึกษา 
 ๑.  นางนิรมล  วิบูลมงคล      ประธานที่ปรึกษา 
 ๒.  นางรัชนี  วรรณศิริ      ที่ปรึกษา 
 ๓.  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม      ที่ปรึกษา 
 ๔.  จ่าเอกหญิงวัชรี  โชติรัตน์     ที่ปรึกษา 
 
คณะท างาน 
 ๑.  นางสาวรุจิรา  วรประชา     หัวหน้างานวัดและประเมินผล 
 ๒.  นางสาวสุพินยา  ใจรื่น     กรรมการ 
 ๓.  นายวัชระวิชญ์  พสิษฐ์กุลเวช     กรรมการ 
 ๔.  นางสาววิภาพรรณ  ทัศยาพันธุ์     กรรมการ 
 ๕.  นางสุภาภรณ์  ศรีวรนันท์     กรรมการ 
 ๖.  นางสาวภูษณิศา  ค าสิงห์     กรรมการ 
 ๗.  นางสาวจิราภรณ์  บุญณรงค์     กรรมการ 
 ๘.  นายสรพจน์  วรประชา     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 


