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ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน พุทธศักราช 2563  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง 2560) โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 ระเบียบสถานศึกษา  
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 โดยท่ีโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตาม
ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 293 / 2551  ลงวันท่ี  11 กรกฎาคม 2551  เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และค าส่ังท่ี สพฐ. 1239/2560  ลงวันท่ี  7 สิงหาคม  
พ.ศ. 2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกระจายอ านาจให้สถานศึกษาก าหนด
หลักสูตรสถานศึกษาข้ึนใช้เอง  เพื่อให้สอดคล้องกับค าส่ังดังกล่าว 
 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 21  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา  2563  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3   ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับหรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4   ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2563 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 ข้อ 5   ให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวดที่ 1 
หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียน 

 
 ข้อ 6 ให้สถานศึกษามีหน้าท่ีวัดผล ประเมินผล  ตัดสิน  และอนุมัติผลการเรียนทุกระดับช้ัน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา   ในเรื่องของเกณฑ ์ และแนวด าเนินการประเมินผลการเรียน 
 ข้อ 7 การวัดและประเมินผลการเรียน  ต้องสอดคล้อง และครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดในหลักสูตรและจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และ
เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ข้อ 8 การวัดและประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วยการวัดและประเมินผลเพื่ อปรับปรุง
พัฒนาผู้เรียน    การวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และการวัดและ
ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน 
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ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน พุทธศักราช 2563  
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 ข้อ 9  การวัดและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ต้องด าเนินการ
ควบคู่กันไปด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน ท้ังด้าน
ความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ  เหมาะสมกับส่ิงท่ีต้องการวัด ธรรมชาติวิชา และ
ระดับช้ันของผู้เรียน โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานความเท่ียงตรง ยุติธรรม และเช่ือถือได้ 

ข้อ 10 จัดให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  10.1 วัดและประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดในหน่วย
การเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ให้ได้ผลการประเมินตามความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนโดยท าการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปพร้อมกับการจัดการเรี ยนการสอน และต้องให้ให้ความส าคัญกับการ
ประเมินระหว่างภาคเรียน มากกว่าการประเมินปลาย ภาค  

  10.2  วัดและประเมินความสามารถของผู้เรียนในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือ
ความเป็นรายภาคเรียน เพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเล่ือนช้ันเรียนและการจบการศึกษา 

  10.3  วัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามท่ีสถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติม  เป็นรายภาคเรียน  เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประเมินการเล่ือนช้ันเรียนและการจบการศึกษาในระดับต่างๆ  

10.4  วัดและประเมินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นรายภาคเรียนเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประเมินการเล่ือนช้ันเรียนและการจบการศึกษาในระดับต่างๆ 
 ข้อ 11 ให้มีการประเมินเพื่อการเล่ือนช้ัน การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการจบ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ข้อ 12 ให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และ ระดับชาติ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ข้อ 13  การวัดผลประเมินผลต้องมีหลักฐานชัดเจน  ผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  สามารถ           
ตรวจสอบได้ 
 ข้อ 14  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  
 
 

หมวดที่ 2 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน 

 ข้อ 15 การวัดผลประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ถือปฏิบัติดังนี ้
  15.1 ให้มีการวัดผลประเมินผลเป็นรายวิชา โดยแจ้งให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ
จัดการเรียนรู้        และวิธีการวัดผลประเมินผล ก่อนท าการสอน 

  15.2  ให้มีการประเมินความรู้/ทักษะพื้นฐานก่อนเรียนทุกรายวิชา 
  15.3  การวัดและประเมินผลต้องครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และ       
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  15.4  การวัดและประเมินผลต้องใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เป็นการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง เน้นการปฏิบัติ ด าเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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  15.5 ให้มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนเป็นระยะ  เพื่อประเมินพัฒนาการของ          
ผู้เรียน และเพื่อเก็บคะแนนผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ถ้าพบว่าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ของผลการเรียนรู้ ท่ี         
คาดหวังใด ให้ผู้สอนวินิจฉัยข้อบกพร่องของการเรียนรู้ และซ่อมเสริมจนนักเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด      
ท้ังนี้ให้เป็นไปตามแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ของแต่ละกลุ่มสาระ 
  15.6  การวัดและประเมินผลแต่ละครั้ง ให้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถปรับคะแนนให้
เพิ่มขึ้นได้โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในแต่ละกลุ่มสาระ 
  15.7 ในแต่ละรายวิชาต้องมีการประเมินคุณลักษณะ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ            
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีระบุไว้ในผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  โดยมีการประเมินตลอดปีการศึกษาหรือ
ตลอดภาคเรียน หากพบว่าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีการ
พัฒนาขึ้นจนผ่านเกณฑ์ 
  15.8  ให้มีการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนเพื่อตรวจสอบผลการเรียนโดยวัดให้
ครอบคลุมมาตรฐานตัวชี้วัด 
  15.9  การตัดสินผลการเรียน ให้น าคะแนนระหว่างปีหรือระหว่างภาคเรียนรวมกับคะแนน
ปลายปีหรือปลายภาคเรียน ตามอัตราส่วนท่ีก าหนด 
  15.10  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละวิชา ดังนี้ 
 

คะแนนร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการประเมิน 
80-100 4 ดีเย่ียม 
75-79 3.5 ดีมาก 
70-74 3 ดี 
65-69 2.5 ค่อนข้างดี 
60-64 2 ปานกลาง 
55-59 1.5 พอใช้ 
50-54 1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
0-49 0 ต่ ากว่าเกณฑ์ 

  
ข้อ 16 การวัดและประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนส่ือความ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

  16.1 ให้ผู้สอนทุกรายวิชาเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  และให้มีการ
ประเมินเป็นระยะเพื่อพัฒนาปรับปรุงผู้เรียน และประเมินเมื่อส้ินภาคเรียน เพื่อพิจารณาการผ่านเกณฑ์ 

  16.2  ให้คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ  น าผลการ
ประเมินของครูผู้สอน  มาตรวจสอบร่องรอย หลักฐาน และพิจารณาตัดสินผลการประเมิน 
  16.3  คณะกรรมประเมินฯ เสนอขออนุมัติผลการประเมิน  ต่อผู้บริหารสถานศึกษา แล้ว
แจ้งผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 
  16.4 ในกรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้คณะกรรมการประเมินฯ ด าเนินการ       
แก้ไข พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนด จนกว่าผู้เรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
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  16.5  ให้ใช้อักษรแสดงผลการประเมินดังนี ้
3  (ดีเย่ียม ) หมายถึง  สามารถจับใจความส าคัญได้ครบถ้วน เขียนวิจารณ์ 

เขียนสร้างสรรค์แสดงความคิดเห็นประกอบอย่างมีเหตุผลได้
ถูกต้องและสมบูรณ์ ใช้ภาษาสุภาพและเรียบเรียงได้สละสลวย 

2 (ดี) หมายถึง  สามารถจับใจความส าคัญได้ เขียนวิพากษ์วิจารณ์ 
และเขียนสร้างสรรค์ได้โดยใช้ภาษาสุภาพ 

1 (ผ่าน) หมายถึง  สามารถจับใจความส าคัญและเขียนวิพากษ์วิจารณ์ได้
บ้าง 

ข้อ 17 การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 17.1 ให้ผู้สอนทุกรายวิชาเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  และให้มีการ

ประเมินเป็นระยะเพื่อพัฒนาปรับปรุงผู้เรียน  ประเมินเมื่อส้ินภาคเรียนเพื่อพิจารณาการผ่านเกณฑ์ 
 17.2 ให้คณะกรรมการประเมินฯ น าผลการประเมินของผู้รับผิดชอบมาตรวจสอบ         

ร่องรอย หลักฐาน แล้วพิจารณาตัดสินผลการประเมิน 
 17.3 คณะกรรมการประเมินฯ  เสนอขออนุมัติผลการประเมินต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

แล้วแจ้งผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 
    17.4 ในกรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้คณะกรรมการประเมินฯด าเนินการแก้ไข 
พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนด จนกว่าผู้เรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

17.5  ให้ใช้อักษรแสดงผลการประเมินดังนี้  
3  (ดีเย่ียม)  หมายถึง   ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัยและ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม 
2  (ดี) หมายถึง    ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
1  (ผ่าน) หมายถึง   ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี

สถานศึกษาก าหนด 
ข้อ 18 การวัดและประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

  18.1 ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้วัดและประเมินผลตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด และให้มีการวัดและประเมินผู้เรียนตามจุดประสงค์ของกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพือ่
พัฒนาปรับปรุงผู้เรียน และประเมินเมื่อส้ินภาคเรียนเพื่อพิจารณาการผ่านเกณฑ์ 
   18.2 ให้คณะกรรมการประเมินฯ น าผลการประเมินของผู้รับผิดชอบมาตรวจสอบ 
ร่องรอย หลักฐาน แล้วพิจารณาตัดสินผลการประเมิน 
 18.3 คณะกรรมการประเมินฯ เสนอขออนุมัติผลการประเมิน ต่อผู้บริหารสถานศึกษาแล้วแจ้งผล
ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
  18.4  ในกรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้คณะกรรมการประเมินฯ  ด าเนินการ       
แก้ไข พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนด   จนกว่าผู้เรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
  18.5  ให้ใช้อักษรแสดงผลการประเมินดังนี ้  
   ผ หมายถึง  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
   มผ หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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หมวดที่ 3 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน  

 
ข้อ 19 การตัดสินผลการเรียน  ให้มีการตัดสินในหลายลักษณะ คือ การผ่านรายวิชา ก าหนดเป็น

ภาคเรียน  การเล่ือนช้ันปี  ก าหนดเป็นปีการศึกษา และการจบระดับช้ัน ก าหนดเป็นระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อตัดสินการ
เรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
   19.1  การตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้นๆ   
  19.2  พิจารณาตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา และให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม โดยได้ระดับผลการเรียน  “1 - 4 " 

  19.3  ผู้เรียนท่ีไม่ได้รับการวัดผลปลายภาคเรียน ให้ได้ผลการเรียน “ร” 
  19.4  ผู้เรียนท่ีมีเวลาเรียน ไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้าวัดผลปลายภาคเรียน  ให้ได้ผลการเรียน "มส" 
  19.5  ผู้เรียนท่ีทุจริตในการสอบหรือทุจริตในงานท่ีได้รับมอบหมายให้ท า ในรายวิชาใด 
ครั้งใดก็ตาม ให้ได้คะแนน "0" ในครั้งนั้น 
  19.6  ผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ให้ได้ระดับผลการเรียน 
“0” 
   19.7  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  19.8  ผู้เรียนท่ีประสงค์จะเรียนรายวิชาใดโดยไม่ต้องการผลการเรียนให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาท่ีจะอนุญาตให้เข้าเรียนได้และให้ได้ผลการ
เรียน “มก” 
  19.9  การประเมินผลการร่วมกิจกรรม ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการเรียน “ผ”  ถ้า
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการเรียน “มผ” 
  19.10  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ  ผ่านเกณฑ์การประเมินให้
ได้ผลการประเมิน 1, 2, หรือ 3  ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการประเมิน “0” 
  19.11  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ได้ผลการ
ประเมิน 1, 2 หรือ 3  ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการประเมิน “0” 
 
  

ข้อ 20 การเปล่ียนระดับผลการเรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  20.1  การเปล่ียนระดับผลการเรียน “0” ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมซ่อมเสริมในตัวช้ีวัดท่ี
ผู้เรียนไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวให้และให้สอบแก้ตัวได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ท้ังนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายในปีการศึกษานั้น  ถ้าไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจตามคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน 
   ถ้าสอบแก้ตัว  2  ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “0” อีกให้สถานศึกษาแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติดังนี้  
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    20.1.1 ให้เรียนซ้ ารายวิชาถ้าเป็นวิชาพื้นฐาน 
    20.1.2  ให้เรียนซ้ าหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
   ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด 
  20.2  การเปล่ียนผลการเรียน “ร” แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
                       20.2.1  กรณีได้ผลการเรียน “ร” เพราะเหตุสุดวิสัยท าให้ประเมินผลการเรียน
ไม่ได้ ( เช่น เจ็บป่วย) เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบปลายภาคเรียน หรือส่งผลงานท่ีค้างอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ได้
ระดับผลการเรียนตามปกติคือ ต้ังแต่  “0-4” 
 20.2.2  กรณีได้ผลการเรียน “ร” โดยไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบปลาย
ภาคเรียนแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียน “0” หรือ “1” 
  ท้ังนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  ถ้าผู้เรียนยังไม่มาด าเนินการติดต่อ
ขอแก้ไขตามระยะเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดให้เรียนซ้ ารายวิชา  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจตาม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการขยายเวลาออกไปได้ แต่ไม่เกินอีก 1 ภาคเรียน แต่เมื่อพ้น
ก าหนดนี้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 
    - ให้เรียนซ้ ารายวิชา ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
    - ให้เรียนซ้ าหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานศึกษา 
  ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่ าเรียนแทน
รายวิชาใด 
                      20.3  การเปล่ียนผลการเรียน "มส"  มี 2 กรณี ดังนี้ 
  20.3.1 กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80  แต่มี
เวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนท้ังหมด ให้โรงเรียนจัดให้เรียนเพิ่มเติมใช้ช่ัวโมงสอนซ่อม
เสริม หรือเวลาว่าง หรือวันหยุด  หรือมอบหมายงานให้ท า จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีก าหนดไว้ ส าหรับ
รายวิชานั้นแล้วจึงให้สอบเป็นกรณีพิเศษ ผลการสอบแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1”  การแก้ 
“มส”  กรณีนี้ให้กระท าให้เสร็จส้ินในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ “มส”  
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้นี้ ให้เรียนซ้ า  ยกเว้น  มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยาย
เวลาการแก้ “มส”  ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 
   - ให้เรียนซ้ ารายวิชา ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
    - ให้เรียนซ้ าหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  โดยให้อยู่ในดุลพินิจ
ของสถานศึกษา 
                 20.3.2  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
เวลาเรียนท้ังหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนซ้ าในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม หรือเปล่ียนรายวิชา
ใหม่ได้ ส าหรับรายวิชาเพิ่มเติมเท่านั้น   
  ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด 
  20.4  การเปล่ียนผลการเรียน “มผ” ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมเสริม แล้วจึงประเมินผลว่าผ่าน
เกณฑ์หรือไม่ โดยให้ผลการประเมินได้ไม่เกิน “ ผ ” ท้ังนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายใน ภาคเรียนถัดไป 



8 
 

ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน พุทธศักราช 2563  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง 2560) โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

ถ้าผู้เรียนยังไม่มาด าเนินการติดต่อขอแก้ตัวตามระยะเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด หรือยังด าเนินการไม่เรียบร้อย
โดยมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาขยายเวลาออกไปได้แต่ไม่เกินอีก 1 ภาคเรียน 
   ข้อ 21   การเล่ือนช้ัน สถานศึกษาสามารถก าหนดเกณฑ์การเล่ือนช้ัน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์  การตัดสินผลการเรียน  ตลอดจนก าหนดเกณฑ์เกี่ยวกับการผ่านตัวช้ีวัดให้ชัดเจนและประกาศให้
ทราบ   ท่ัวกัน สถานศึกษาสามารถก าหนดเกณฑ์การเล่ือนช้ันได้ดังนี้ 
   1)  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
   2)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   3)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
   4)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
     
   การพิจารณาเล่ือนช้ัน  ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงบางตัวชี้วัด ซึ่งสถานศึกษาพิจารณา
เห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้ 
   ในกรณีท่ีผู้เรียนมีสติปัญญาและความสามารถดีเลิศ  สามารถเรียนรู้ได้เร็วเป็นพิเศษ 
สถานศึกษาอาจให้โอกาสผู้เรียนเล่ือนช้ันระหว่างปีการศึกษา โดยสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการและผู้แทนของเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือต้นสังกัด
อย่างน้อย 1 คน  เมื่อผู้เรียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท้ัง 3 ประการ ต่อไปนี้ 
   1.   มีผลการเรียนปีการศึกษาท่ีผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
   2.  มีวุฒิภาวะเหมาะสมท่ีจะเรียนในช้ันท่ีสูงขึ้น 
   3.  ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถตามตัวช้ีวัดรายปีท้ังหมดในภาคเรียนที่2  
ปีปัจจุบันและภาคเรียนท่ี 1 ของปีการศึกษาถัดไป 
   การอนุมัติให้เล่ือนไปเรียนช้ันสูงได้ 1 ระดับช้ันนี้  ต้องได้รับการยินยอมจากนักเรียน   
และผู้ปกครองและต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี   1 เมษายนของปีการศึกษานั้น 
   ส าหรับในกรณีท่ีพบว่ามีผู้เรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่างๆ ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ ให้
สถานศึกษาด าเนินงานร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด/ศูนย์การศึกษา
พิเศษเขตการศึกษาหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา 
 
 ข้อ  22 การเรียนซ้ า    
   สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียน เรียนซ้ าใน  2  กรณี  ดังนี้ 
   กรณีท่ี 1  เรียนซ้ ารายวิชา หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้วไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น  ท้ังนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้ า
ในช่วงใดช่วงหนึ่งท่ีสถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม  เช่น  พักกลางวัน  วันหยุด  ช่ัวโมงว่างหลังเลิกเรียน  ภาค
ฤดูร้อน เป็นต้น 
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 กรณีท่ี 2  เรียนซ้ าช้ัน มี 2 ลักษณะ คือ 
  -  ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า 1.00  และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
  -  ผู้เรียนมีผลการเรยีน  0 , ร , มส  เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนใน ปีการศึกษานั้น 
 ท้ังนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือท้ัง 2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณา  หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าช้ัน โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและ ให้ใช้ผลการเรียนใหม่
แทน  หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าช้ัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ในการแก้ไขผลการเรียน 
 
 ข้อ 23   การสอนซ่อมเสริม   เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นการให้โอกาสแก่
ผู้เรียนได้มีเวลาเรียนรู้ส่ิงต่างๆ เพิ่มขึ้น  จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้  การ
สอนซ่อมเสริมเป็นการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ปกติเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องท่ีพบในผู้เรียน  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน 
  การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 1)  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น  ควรจัด การสอน
ซ่อมเสริม  ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน   
 2)  การประเมินระหว่างเรียน  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ / 
คุณลักษณะท่ีก าหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด   
 3)  ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ และ/หรือต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน  โดยผู้เรียนได้ระดับผลการเรียน  
“0”  ต้องจัดการสอนซ่อมเสริมก่อนจะให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว 
 
 ข้อ 24 การตัดสินผลการเรียน ในระดับมัธยมศึกษามีการตัดสินในหลายลักษณะ คือ การผ่าน
รายวิชาก าหนดเป็นภาคเรียน  การเล่ือนช้ันปีก าหนดเป็นปีการศึกษา และการจบระดับช้ัน ก าหนดเป็น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551      
มีดังนี ้
 1)  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้นๆ 
 2)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 3)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 4)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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 ข้อ 25 เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา มีดังนี้ 
 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   1)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม โดยเป็นวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพิ่มเติม จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   2)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นวิชาพื้นฐาน  
66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
   3)  ผู้เรียนมีผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
   4)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
   5)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมิน ในระดับ “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   1)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม โดยเป็นวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพิ่มเติม จ านวนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
   2)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นวิชาพื้นฐาน  
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
   3)  ผู้เรียนมีผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
   4)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
   5)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมิน ในระดับ “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
 

หมวดที่ 4 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 
  ข้อ 25   การเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนท่ี
เรียนรู้จากสถานศึกษาได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่  การย้ายสถานศึกษา  การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา  การย้าย
หลักสูตร  การละท้ิงการศึกษาและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อ
ในประเทศ  นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ  เช่น  
สถานประกอบการ  สถาบันทางศาสนา  สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว    
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรกท่ี
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นนักเรียน  ท้ังนี้นักเรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่อง  
ในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับการเทียบโอนควรก าหนดรายวิชา  
จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
 1.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลท่ีแสดงความรู้ ความสามารถของนักเรียนใน
ด้านต่างๆ  
 2.  พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 3.  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 
 4.  ในกรณีมีเหตุผลจ าเป็นระหว่างเรียน  นักเรียนสามารถแจ้งความจ านงขอไปศึกษาบางรายวิชาใน
สถานศึกษา/สถานประกอบการอื่น  แล้วน ามาเทียบโอนได้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 
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ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน พุทธศักราช 2563  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง 2560) โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 5.  การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจ านวน ไม่น้อย
กว่า  3 คน แต่ไม่ควรเกิน 5 คน 
 6.  การเทียบโอนให้ด าเนินการดังนี้ 
  6.1  กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ให้น ารายวิชาหรือหน่วยกิตท่ีมี
ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง/จุดประสงค์/เนื้อหาท่ีสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีรับเทียบโอน 
  6.2  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์  ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)  
โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลายและให้ระดับผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีรับเทียบโอน 
          6.3  กรณีการเทียบโอนท่ีนักเรียนเข้าโครงการแลกเปล่ียนต่างประเทศ  ให้ด าเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบช้ันการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการแลกเปล่ียน           
 ท้ังนี้  วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและ แนว
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
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ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน พุทธศักราช 2563  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง 2560) โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

แนวทาง 
การพิจารณา 

การเทียบโอน 
จากการศึกษาในระบบ 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอน 
จากการศึกษานอกระบบ 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอน 
จากการจัดการศึกษา 

โดยครอบครัว 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษา 
โดยศูนย์การเรียนการศึกษาตาม
หลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรเฉพาะ
ประสบการณ์การท างาน  การฝึก
อาชีพเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจาก
การศึกษาตามหลักสูตร

ต่างประเทศ 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

วิธีปฏิบัติใน 
การจัดเข้าช้ัน
เรียน 

1.  เทียบโอนรายวิชา/สาระ/กิจกรรมท่ี
ผ่านการตัดสินผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดิมได้ท้ังหมดและจัด
เข้าช้ันเรียนต่อเนื่องจากท่ีเรียนอยู่
เดิม เช่น จบ ม.1 จัดเข้าเรียน ม.2  
สถานศึกษาอาจประเมินบางรายวิชา
ท่ีจ าเป็นเพื่อการตรวจสอบความรู้
พื้นฐาน 
    2.  รายวิชา/สาระ/กิจกรรมท่ี
ยังไม่ได้ตัดสินผลการเรียนให้ประเมิน
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ให้ลงทะเบียน
เรียนเพิ่มเติม 

     เ ทียบโอนหมวดวิชา/สาระ/
กิจกรรมท่ีผ่านการตัดสินผลการ
เรียนจากสถานศึกษาเดิม 
    1.  เรียนผ่านอย่างน้อย 2 หมวด
วิชา จัดให้เรียนปีท่ี 2 ของระดับช้ัน
แ ละ ล ง ทะ เ บี ย น เ รี ย น ต่อไป
ตามปกต ิ
    2.  เรียนผ่านอย่างน้อย 6 หมวด
วิชา จัดให้เรียนปีท่ี 3 ของ
ระดับช้ันและลงทะเบียนเรียน
ต่อในรายวิชาท่ีจ าเป็น ต้องเรียน
เพื่อให้ครบตามเกณฑ์การจบ
ระดับช้ันตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาใหม่ท่ีรับเข้าเรียน 

  1. ให้น าผลการวัดและ
ประเมินของเขตพื้นท่ี
การศึกษามาประกอบ การ
พิจารณา 
   2.  ให้สถานศึกษา
ประเมินความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์เพื่อการจัดเข้า
ช้ันเรียน 

พิจารณาความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ท่ีขอเทียบโอนว่าตรง
กับรายวิชา/สาระ/กิจกรรมใด  จึงท า
การประเมิน  หากปรากฏว่าช่ือไม่ตรง
กับท่ีปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรให้
ก าหนดและบรรจุช่ือนั้นไว้ใน
หลักสูตร 

1.  ส าเร็จการศึกษาภาคเรียนใด  
ช้ันปีใด  ให้พิจารณาเทียบ
โอนภาคเรียนต่อภาคเรียน  
ปีต่อปี  โดยน าพื้นความรู้
สามัญเดิมมาประกอบการ
พิจารณาหรืออาจประเมิน
เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบ
ความรู้พื้นฐาน 
    2.  รายวิชา/สาระ/
กิจกรรม  ท่ียังไม่ได้เทียบ
โอนเนื่องจากยังไม่ตัดสินผล
การเรียน  ให้ประเมินตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน พุทธศักราช 2563  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง 2560) โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

แนวทาง 
การพิจารณา 

การเทียบโอน 
จากการศึกษาในระบบ 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอน 
จากการศึกษานอกระบบ 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอน 
จากการจัดการศึกษา 

โดยครอบครัว 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษา 
โดยศูนย์การเรียนการศึกษาตาม
หลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรเฉพาะ
ประสบการณ์การท างาน  การฝึก
อาชีพเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจาก
การศึกษาตามหลักสูตร

ต่างประเทศ 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

จ านวนหน่วยกิต/
หน่วยการเรียน/
หน่วยน้ าหนัก 

พิจารณาแล้วเห็นว่าเทียบโอน  ผล
การเรียนได้จ านวนหน่วยให้เป็นไป
ตามโครงสร้างหลักสูตรของ
สถานศึกษาเดิม 

พิจารณาแล้วเห็นว่าเทียบโอนผล
การเรียนได้จ านวนหน่วยให้
เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร
ของสถานศึกษาใหม่ 

จ านวนหน่วยให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาใหม่
ก าหนด 

ใหจ้ านวนหน่วยของรายวิชา/สาระตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษาใหม่  ส าหรับ
กิจกรรมไม่ให้จ านวนหน่วย 

จ านวนหน่วยให้เป็นไปตาม
โครงสร้างหลักสูตรของ
สถานศึกษาท่ีรับเข้าเรียน 

ผลการเรียน/ 
ผลการประเมิน 

ยอมรับผลการเรียนของสถานศึกษา
เดิม 

ไม่ต้องให้ผลการเรียนในรายวิชา/
สาระ/กิจกรรม ท่ีได้จากการเทียบ
โอน 

ยอมรับผลการประเมินของ
เขตพื้นท่ี มาเป็น
ส่วนประกอบใน       การ
พิจารณา 

ผลการประเมินความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ให้เป็นไปตามท่ี
สถานศึกษาใหม่ก าหนด 

   ผลการประเมินเพิ่มเติมให้
เป็นไปตามท่ีสถานศึกษาท่ี
รับเข้าเรียนก าหนด 

การบันทึกผล
การเรียนใน 
ใบแสดงผล 
การเรียน 

1. ไม่ต้องน ารายวิชาและผลการเรียน
เดิมกรอกในใบแสดงผลการเรียน
ของสถานศึกษาใหม่  แต่ให้แนบ 
ใบแสดงผลการเรียนเดิมไว้กับ     
ใบแสดงผลการเรียนใหม่และบันทึก 

ไม่ต้องน าหมวดวิชาและผลการเรียน
เดิมกรอกในใบแสดงผลการเรียน
ของสถานศึกษาใหม่  แต่ให้แนบ
ใบแสดงผลการเรียนเดิมไว้กับ
แสดงผล 

ไม่ต้องน ารายวิชา ผลการ
เรียน/ผลการวัดและ
ประเมินเดิมของเขตพื้นท่ี
กรอกในใบแสดง ผลการเรียน
ของสถานศึกษาใหม่ 

   น าผลการประเมินความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์กรอกในใบแสดงผล
การเรียน 

1.  ใหก้รอกรายช่ือและจ านวน
หน่วยตามรายวิชาของ
สถานศึกษาท่ีรับเข้าเรียนในใบ
แสดงผลการเรียนของ
สถานศึกษาท่ีรับเข้าเรียน
โดยไม่ต้องกรอก 
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ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน พุทธศักราช 2563  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง 2560) โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

แนวทาง 
การพิจารณา 

การเทียบโอน 
จากการศึกษาในระบบ 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอน 
จากการศึกษานอกระบบ 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอน 
จากการจัดการศึกษา 

โดยครอบครัว 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษา 
โดยศูนย์การเรียนการศึกษาตาม
หลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรเฉพาะ
ประสบการณ์การท างาน  การฝึก
อาชีพเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษา
ตามหลักสูตรต่างประเทศ 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

 จ านวนหน่วยที่ได้รับการเทียบโอน
ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
เดิมไว้ในช่องหมายเหตุ 
   2.  รายวิชา/สาระ/กิจกรรมท่ี
ยังไม่ได้ตัดสินผลการเรียนและได้รับ
การประเมินให้น าผลการประเมิน
กรอกในช่องหมายเหตุ 

การเรียนใหม่และบันทึกจ านวน
หน่วยท่ีได้รับการเทียบโอนตาม
โครงสร้างหลักสูตรของ
สถานศึกษาใหม่ไว้ใน 
ช่องหมายเหตุ 

แต่ให้แนบเอกสารเดิมไว้
กับใบแสดงผลการเรียน
ใหม่และบันทึกข้อมูลและ
จ านวนหน่วยที่ได้รับการ
เทียบโอนไว้ในช่องหมาย
เหตุ 

 ผลการเรียนและแนบใบแสดง 
ผลการเรียนจากสถานศึกษา
เดิมและสถานศึกษาท่ีรับ    
เข้าเรียนไว้ด้วยกัน และบันทึก
ผลการเทียบโอนไว้ในช่อง
หมายเหตุ 
  2.  รายวิชาท่ียังไม่ได้ตัดสิน
ผลการเรียนและสถานศึกษา 
ท่ีรับเข้าเรียนได้ประเมินผล   
การเรียนแล้วให้น าผล        
การประเมินกรอกไว้ในช่อง
หมายเหตุ 
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แนวทาง 
การพิจารณา 

การเทียบโอน 
จากการศึกษาในระบบ 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอน 
จากการศึกษานอกระบบ 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอน 
จากการจัดการศึกษา 

โดยครอบครัว 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษา 
โดยศูนย์การเรียนการศึกษาตาม
หลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรเฉพาะ
ประสบการณ์การท างาน  การฝึก
อาชีพเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจาก
การศึกษาตามหลักสูตร

ต่างประเทศ 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การคิด 
ผลการเรียนเฉล่ีย 

   การคิดผลการเรียนเฉล่ียให้น า 
ผลการเรียนและจ านวนหน่วยจาก
สถานศึกษาเดิมมาคิดรวมกับผล 
การเรียนและจ านวนหน่วยที่ได้
จากการเรียนในสถานศึกษาใหม่
และ คิดผลการเรียนเฉล่ียรวม
ตลอดระดับช้ัน 

   การคิดผลการเรียนเฉล่ียให้คิด
จากรายวิชาท่ีมีจ านวนหน่วย
และระดับผลการเรียนท่ีได้เรียน
ในสถานศึกษาใหม่ 

   การคิดผลการเรียนเฉล่ียให้
คิดจากรายวิชาท่ีได้จากการ
เรียนในสถานศึกษาใหม่  โดย
น าผลการประเมินของเขต
พื้นท่ีท่ีมีระดับผลการเรียน
มาคิดรวม 

การคิดผลการเรียนเฉล่ียให้คิดจาก
รายวิชาท่ีได้จากการเรียนใน
สถานศึกษาใหม่  โดยไม่ต้องน าผลการ
ประเมินความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
มาคิดรวม 

1.  ให้คิดผลการเรียนเฉลี่ยจาก
รายวิชาท่ีมีจ านวนหน่วยและ
ระดับผลการเรียนท่ีได้จากการ
เรียนในสถานศึกษาใหม่ 
  2.  รายวิชาท่ียังไม่ได้ตัดสิน
ผลการเรียนจากหลักสูตร
ต่างประเทศท่ีสถานศึกษาท่ี
รับเข้าเรียนได้ประเมินแล้ว
และได้ระดับผลการเรียน  ให้
น ามาคิดผลการเรียนเฉลี่ยรวม
กับผลการเรยีนท่ีได้จากการเรียน
ในสถานศึกษาท่ีรับเข้าเรียน
ตลอดระดับช้ัน 



16 
 

ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน พุทธศักราช 2563  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง 2560) โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

หมวดที่  5 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 
 ข้อ 26 ให้สถานศึกษาจัดให้มีเอกสารการประเมินผลการเรียนต่าง ๆ ดังนี ้
   26.1  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  เป็นเอกสารเพื่อแสดงผลการเรียนและรับรอง             
ผลการเรียนของผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้อง
บันทึกข้อมูล และออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็น จบการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) 
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6)  หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี 
  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) น าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
               -  แสดงผลการเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
  -  รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามข้อมูลท่ีบันทึกในเอกสาร 
  -  ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
  -  ใช้เป็นหลักฐานการศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์อื่น
ใด ท่ีพึงมีพึงได้ตามวุฒิการศึกษานั้น  
   26.2  ประกาศนียบัตร (ปพ.2) เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักด์ิและสิทธิ์
ของผู้จบการศึกษาท่ีสถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) และผู้ส าเร็จ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  ประกาศนียบัตร (ปพ.2)ใช้เป็นหลักฐานแสดงและตรวจสอบวุฒิการศึกษา เพื่อสมัครเข้า
ศึกษาต่อ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ีพึงมีพึงได้ตามวุฒิการศึกษาแห่งประกาศนียบัตรนั้น  
  26.3  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตร โดย
บันทึกรายช่ือและข้อมูลของ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) และผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6)                
  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.3)  น าไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 
  -  ใช้ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน 
  -  แสดงรายช่ือผู้จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละระดับการศึกษาท่ีได้รับ
การรับรองวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ 
  -  ใช้ส าหรับตรวจสอบ  ค้นหา  พิสูจน์  ยืนยันและรับรองวุฒิหรือผลการศึกษาของผู้จบ
หลักสูตรการศึกษา  
   26.4  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)  เป็นเอกสารรายงาน
พัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ี
สถานศึกษาก าหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษ เพื่อการแก้ปัญหาหรือสร้างเอกลักษณ์ให้ผู้เรียนตาม
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา เป็นการรายงานผลการประเมินท่ีแสดงถึงสภาพ หรือระดับ  คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละช่วงช้ัน สถานศึกษาต้องจัดท าเอกสารนี้ให้ผู้เรียน
ทุก ๆ คน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียน เพื่อน าไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของ
ผู้เรียนเพื่อประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรือสมัครท างาน 
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  26.5  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) เป็นเอกสารส าหรับผู้สอนใช้
บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน  ข้อมูลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนส่ือความ  และข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนท่ีเรียนในห้องหรือกลุ่ม
เดียวกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และตัดสินผลการ
เรียนของผู้เรียน รวมท้ังใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน 
  23.6  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)  เป็นเอกสารส าหรับ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้เรียน 
  26.7  ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาออกให้ผู้เรียนเป็นการ
เฉพาะกิจเพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียน  เป็นการช่ัวคราว ท้ังกรณีผู้เรียนยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา และส าเร็จการศึกษาแล้ว 
  26.8  ระเบียนสะสม (ปพ.8) เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ พัฒนาการและ
ผลงานด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนท้ังท่ีสถานศึกษาและท่ีบ้าน เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียน 
ในทุก ๆ ด้าน 
  26.9  สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ ( ปพ.9 ) เป็นเอกสารท่ีบันทึกรายการรายวิชาต่าง ๆ ท่ี
นักเรียนต้องเรียนในแต่ละช่วงช้ันตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา พร้อมผลการประเมินผลการเรียนของ
แต่ละรายวิชา 
  ท้ังนี้ เอกสารตามข้อ  23.1, 23.2 และ  23.3 ให้ใช้แบบพิมพ์ เอกสารตามรูปแบบท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 
 

หมวดที่  6 
บทเฉพาะกาล 

  

 ข้อ 27 ในกรณีนักเรียนท่ีเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ซึ่งควรจะ
จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2553 หรือก่อนปีการศึกษา 2553 แต่ไม่สามารถจบหลักสูตรได้ตามก าหนด ให้
ใช้ระเบียบฉบับนี้ 
 ข้อ 28 การแก้ไขระเบียบนี้ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาเป็น
ผู้พิจารณาด าเนินการแก้ไข แล้วเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก่อน
ประกาศใช้ 
 ข้อ 29 การใดท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แต่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ด าเนินการดังนี้ 
  29.1  กรณีเร่งด่วน ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 
เป็นผู้ก าหนดและพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการไปก่อน แล้วด าเนินการตามข้อ 28 
  29.2  กรณีไม่เร่งด่วน ให้ด าเนินการตามข้อ 28 
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 ข้อ 30 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการต่าง  ๆ  ตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อด าเนินงานตามระเบียบนี้ ซึ่งได้
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
 
 
  ประกาศ ณ  วันท่ี 1 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
      (ลงช่ือ)          สงกรานต์   บุญมี 
            (นายสงกรานต์   บุญมี) 
                                            ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



19 
 

ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน พุทธศักราช 2563  
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ตอนที่ 2  ค าอธิบายระเบยีบสถานศึกษาว่าด้วยการวดัและประเมินผลการเรยีน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
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หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560)  เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้าน
ต่างๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร  น าผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินผลการเรียน  สถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการท่ีเป็นระบบ เพื่อ ให้
การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ผลการประเมินตรง
ตามสภาพความรู้ ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน  ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
รวมท้ังสามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอก  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ได้ สถานศึกษาจึงควรก าหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ดังนี้ 
 1.  สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย            
ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 2.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดในหลักสูตรและจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3.  การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 4.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน                       
ต้องด าเนินการด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้านท้ัง
ด้านความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับส่ิงท่ีต้องการวัด ธรรมชาติวิชา และ
ระดับช้ันของผู้เรียน โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานความเท่ียงตรง ยุติธรรม และเช่ือถือได้ 
 5.  การประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการจัดการเรียนรู้
และตัดสินผลการเรียน 
 6.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่างๆ  
 8.  ให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้             
รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
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องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดจุดหมาย สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มี
ปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดท่ีก าหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  มีความสามารถด้านการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้มีองค์ประกอบต่างๆ ดังแผนภาพท่ี 1.1 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภาพที่ 1.1  แสดงองค์ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 1.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ผู้สอนท าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นรายวิชาตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดใน       
หน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ให้ได้ผลการประเมินตามความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน  โดย
ท าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การสังเกตพัฒนาการและ
ความประพฤติของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ  ซึ่งผู้สอนต้อง
น านวัตกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การประเมินสภาพจริง การประเมิน     
การปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงานและการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ไปใช้ในการประเมินผล  การ
เรียนรู้ควบคู่ไปกับการใช้แบบทดสอบแบบต่างๆ และต้องให้ความส าคัญกับการประเมินระหว่างปี/ภาค 
มากกว่าการประเมินปลายปี/ภาค  ดังแผนภาพท่ี 1.2 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
การเรียนรู้ 

ใน 8 กลุ่มสาระ 

การอ่าน   
คิดวิเคราะห์และเขียน 

คุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

คุณภาพผู้เรียน 
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คิดวิเคราะห์ 

การเขียน 
(สื่อสาร) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 1.2  แสดงองค์ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 2.  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่าน   
การฟัง การดูและการรับรู้  จากหนังสือ เอกสารและส่ือต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  แล้วน ามาคิดวิเคราะห์เนื้อหา
สาระท่ีน าไปสู่การแสดงความคิดเห็น  การสังเคราะห์สร้างสรรค์ในเรื่องต่างๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วย
การเขียนซึ่งสะท้อนถึงสติปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์จินตนาการอย่างเหมาะสมและมีคุณค่าแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ พร้อมด้วยประสบการณ์ 
และทักษะในการเขียนท่ีมีส านวนภาษาถูกต้อง  มีเหตุผลและล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ  สามารถสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับช้ัน  การประเมินการอ่าน     คิด
วิเคราะห์และเขียน สรุปผลเป็นรายปี/รายภาค เพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเล่ือน     ช้ัน
เรียนและการจบการศึกษาระดับต่างๆ  

   การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่อง    
                     อ่าน        หนังสือ เอกสาร วิทยุ โทรทัศน์ ส่ือต่าง ๆ ฯลฯ 
                   (รับสาร)      แล้วสรุปเป็นความรู้ความเข้าใจของตนเอง 
        
     
       วิเคราะห์  สังเคราะห์  หาเหตุผล  แก้ปัญหา 
          และสร้างสรรค์ 
 
  
         ถ่ายทอดความรู้ ความคิด  ส่ือสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
                     
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

สาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ วัดและประเมินการเรียนรู้ 

ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
บูรณาการในการเรียน 

การสอน 
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รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

ซื่อสัตย์ 
สุจริต 

มีวินัย 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง 

รักความ 
เป็นไทย 

มีจิต 
สาธารณะ 

 3.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 และตามท่ีสถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติม เป็นการประเมินรายคุณลักษณะแล้วรวบรวมผล
การประเมินจากผู้ประเมินทุกฝ่ายน ามาพิจารณาสรุปผลเป็นรายปี/รายภาค เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมิน การ
เล่ือนช้ันเรียนและการจบการศึกษาระดับต่างๆ  ดังแผนภาพท่ี 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1.3   แสดงองค์ประกอบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 4.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตามจุดประสงค์และ
เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละกิจกรรมและใช้เป็นข้อมูลประเมินการเล่ือน ช้ัน
เรียนและการจบการศึกษาระดับต่างๆ  ดังแผนภาพท่ี 1.4 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  1.4  แสดงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
-  ลูกเสือ  เนตรนาร ี
    ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
    และ นักศึกษาวิชาทหาร 
-  ชุมนุม/ชมรม 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

มุ่งมั่นใน
การท างาน 

คุณลักษณะ  
อันพึงประสงค ์
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ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน พุทธศักราช 2563  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง 2560) โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

ขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขผลการเรียนกรณีได้ 0 , ร , มส 
 
1. นักเรียนยื่นค าร้องขอแกไ้ข โดยกรอกแบบค าร้องขอแก้ 0 , ร , มส ได้ท่ีห้องวิชาการ 
2. นักเรียนน าแบบค าร้องให้ครูแต่ละวิชาท่ีขอแก้ไขผลการเรียน เพื่อนัดหมายและลงช่ือก ากับ 
3. นักเรียนน าส่งท่ีห้องวิชาการ แล้วรับใบแจ้งเปล่ียนแปลงผลการเรียน กรอกข้อความให้สมบูรณ์แล้ว

น าส่งครูท่ีรับแก้ไข 
4. ครูด าเนินแก้ไข นัดหมายนักเรียน 
5. ครูน าใบแจ้งเปล่ียนแปลงผลการเรียนส่งท่ีห้องวิชาการด้วยตัวเอง และลงช่ือช่องส่งผลการแก้ไข 
 


