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 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ มี
จุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงข้ึน สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็น
ไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษา ต่อตามความถนัด ความสนใจและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

 การวัดผลประเมินผลการเรียนเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยให้ได้มาซึ่งข้อมูลมาพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร เพื่อความเข้าใจตรงกันและมีแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องการประเมินผลการเรียนไปในทิศทาง
เดียวกัน โรงเรียนบ้านพรรั้งจึงได้จัดท าระเบียบการวัดผลประเมินผลการเรียน เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจสาระและเจตนารมณ์ของระเบียบ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 โรงเรียนบ้านห้วยลาดน าระเบียบการวัดและประเมินผลไปใช้ประกอบกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านพรรั้ง พุทธศักราช 2551 และได้มีการปรับปรุงในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนั้นระเบียบการวัดและประเมินผล
จึงต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยลาด พุทธศักราช 2561 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  

 จากความส าคัญดังกล่าว จึงมคีวามจ าเป็นที่ต้องก าหนดหน้าทีข่องงานที่ได้รับผิดชอบให้มี
ความชัดเจนเพื่อให้การวัดและประเมินผลของโรงเรียนมีคุณภาพ ส่งผลให้บุคลากรภายในสถานศึกษา
มีองค์ความรู้ที่จะน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อนักเรียน และท าให้สถานศึกษามีคุณภาพต่อไป
ตามล าดับ 
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1. ชื่องาน   งานวัดผลและประเมินผล 

2. ขอบเขตของงาน 
งานวัดผลและประเมินผล มีขอบข่ายงานดังนี้ 
        2.1 งานข้อสอบ มีแนวปฏิบัติดังนี้  
              2.1.1 จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
              2.1.2 จัดสร้างเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพ และปรับปรุงการสร้างข้อสอบของอาจารย์
ให้มีมาตรฐานและประสิทธิ์ภาพ โดยการอบรมให้ความรู้ ประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ  
              2.1.3 ให้มีคณะกรรมการวัดผลของโรงเรียนเพ่ือวัดผลและประเมินผลการเรียนของ
นักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
              2.1. 4 วางแผนก าหนดระยะเวลาการวัดผลและประเมินผลและจัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเวลาเรียน 
        2.2 งานสถิติผลสัมฤทธิ์ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
               2.2.1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และน าผลการวิเคราะห์มาใช้เพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน  
               2.2.2 จัดท าสถิติแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือ
สามารถตรวจสอบความสามารถผู้เรียน 
               2.2.3 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาใช้เพ่ือปรับปรุงการเรียนการ
สอน  
        2.3 งานเอกสารผลการเรียน มีขอบข่ายงานดังนี้  
  จัดหา จัดท า เก็บรักษา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล การประเมินผล 
  งานการดูแลและตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลรายวิชาต่างๆ 
  งานการวัดผลระหว่างภาค และปลายภาค 
  งานลงทะเบียนการสอบซ่อม 
  งานการลงทะเบียนเรียนซ้ า 
  งานตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักเรียน 
  งานตรวจสอบและติดตามการมาเรียนของนักเรียน 
  งานลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักเรียน 
  งานบันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน 
  งานสถิติข้อมูลผลการเรียนงานวัดผล 
  งานผลิตข้อสอบวัดผลและประเมินผล 
  ภาระงานเฉพาะกิจที่โรงเรียนมอบหมาย 
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3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้ 
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและ

ประเมินผล 
3.2 ก ากับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลแปละประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

ระเบียบ 
3.3 ด าเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน 
3.4 ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและ

ผู้อ านวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน 
3.5 รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน 
3.6 จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ 
3.7 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าข้อสอบมาตรฐาน 
3.8 เก็บรักษาและท าลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผล

และประเมินผลการเรียนตามระเบียบ 
3.9 ด าเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
3.10 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3.11 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
3.12 ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
3.13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4. กระบวนการปฏิบัติงาน 
4.1 การก าหนดระเบียบวัดและประเมินผล 

4.1.1 ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าระเบียบวัดและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
4.1.2 พิจารณายกร่างระเบียบประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 
4.1.3 ประชาพิจารณ์โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
4.1.4 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
4.1.5 ประกาศใช้ระเบียบ 
4.1.6 ปรับปรุง พัฒนา แก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 
4.2 ภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

4.2.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
4.2.1.1 ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินและตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา โดยประเมินตามตัวชี้วัด 

หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (มาตรฐานชั้นปี) 
4.2.1.2 ด าเนินการประเมินผลก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบ ปรับปรุงพ้ืนฐานของผู้เรียน 
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4.2.1.3 ประเมินผลระหว่างเรียน หลังการเรียน และปลายปี เพื่อน าผลไปตัดสินการผ่านผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังและตัดสินผลการเรียนรายวิชา 

4.2.1.4 เลือกวิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมินอย่างหลากหลาย เน้นการประเมิน
สภาพจริง ครอบคลุมสาระและเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 

4.2.1.5 ซ่อมเสริม ปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ
ส่งเสริมผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้พัฒนาการประเมินให้พัฒนาสูงสุดเต็ม
ความสามารถ 

4.2.1.6 การตัดสินการผ่านรายวิชาตามเกณฑ์การผ่านตามตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง(มาตรฐานชั้นปี) ที่ก าหนด และประเมินให้ระดับผลการเรียนจากคะแนน
การประเมินการผ่านผลการเรียนที่คาดหวังทุกข้อร่วมกัน 

4.2.1.7 จัดการเรียนซ่อมเสริม และเรียนซ้ ารายวิชาที่ไม่ผ่านการตัดสินผลการเรียน และให้
ประชุมพิจารณาให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนทุกรายวิชามีระดับการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 
“1” ให้เรียนซ้ าชั้น 

4.2.1.8 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสินผลการเรียน 
 

4.2.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.2.2.1 ครูผู้ควบคุมกิจกรรมเป็นผู้ประเมินและตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นราย
กิจกรรม 
4.2.2.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ การผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยพิจารณาจากจ านวนเวลาเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
4.2.2.3 ตัดสินผลการปฏิบัติกิจกรรมเป็น 2 ระดับ คือ ผ่านและไม่ผ่าน โดยผู้ได้รับการ

ตัดสินให้ผ่านจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ด้าน 
4.2.2.4 ประเมินและตัดสินกิจกรรมการผ่านช่วงชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

(ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสินการปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

 
4.2.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4.2.3.1 ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

4.2.3.2 ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
4.2.3.3 ก าหนดแนวการด าเนินการเป็นรายคุณธรรม โดยประเมินทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 
4.2.3.4 ด าเนินการประเมินและสรุปผลเป็นรายปี 
4.2.3.5 การประเมินให้ผู้เรียนทราบและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
4.2.3.6 ประเมินผ่านช่วงชั้นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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4.2.4 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
4.2.4.1 ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการก าหนดมาตรฐานเกณฑ์แนว

ทางการประเมินและการซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผลช่วงชั้น 
4.2.4.2 ประกาศแนวทางและวิธีการประเมิน 
4.2.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
4.2.4.4 ด าเนินการประเมินปลายปีและประเมินผ่านช่วงชั้น 
4.2.4.5 ผู้บริหารอนุมัติผลการประเมิน 
 
 

4.2.5 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
4.2.5.1 เตรียมตัวผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะรับการประเมิน 
4.2.5.2 เตรียมตัวบุคลากร สถานที่ และอ านวยความสะดวกในการรับการประเมิน 
4.2.5.3 สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความส าคัญแก่ครูและผู้เรียน 
4.2.5.4 น าผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

4.3 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
4.3.1 เข้ารับการอบรมพัฒนาการจัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล เพ่ือให้ครูได้มีความรู้

ความเข้าใจ 
4.3.2 จัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนที่คาดหวัง (มาตรฐานชั้น

ปี) สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และสภาพผู้เรียน 
4.3.3 น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือ และใช้เป็นเครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผล 
4.3.4 พัฒนา ปรับปรุงให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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ภาคผนวก 
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ระเบียบโรงเรียนบ้านห้วยลาด 

ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน พุทธศักราช 2559 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

------------------------------------------------------------------- 
 โดยที่โรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้ประกาศใช้หลักสูตแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 ตามค าสัง่กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 293/2551 ลงวันที ่11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
เรื่องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงเป็นการสมควรที่ก าหนด 
ระเบียบโรงเรียนบ้านห้วยลาดว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้สามารถด าเนนิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง 
กับค าสั่งดังกล่าว 
 ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ 
งานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นขอบของคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงวางระเบียบ 
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนบ้านห้วยลาดว่าด้วยการประเมินผลการเรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ให้ใช้ระเบียบนี้ควบคู่กับหลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยลาด ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 ข้อ 5 ให้ผู้บริหารสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยลาด 

เรื่อง  ให้ใช้ระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านห้วยลาด พุทธศักราช 2559 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

............................................................................................................................ 
 

ระเบียบวัดผลประเมินผลโรงเรียนบ้านห้วยลาด พุทธศักราช 2559 เป็นระเบียบวัดผล
ประเมินผล ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยลาด พุทธศักราช 2559   
และได้ด าเนินการตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 293/2551 ลงวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 
2551 เรื่องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยระเบียบนี้ก าหนดให้ใช้
ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยลาด พุทธศักราช 2559 

 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีมติเห็นชอบให้ใช้ระเบียบวัดผลประเมินผล 
โรงเรียนบ้านห้วยลาด พุทธศักราช  2559  ในปีการศึกษา  2559  เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 จึง
ประกาศให้ใช้ระเบียบวัดผลประเมินผลโรงเรียนบ้านห้วยลาด พุทธศักราช 2559  
   
  ประกาศ ณ วันที่  31 มีนาคม 2559 
 

  
 
                  

           (นายพัฒน์  พิลาบุตร)                                    (นายสมยศ  พรหมพล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
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หมวดที ่1 
หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 

 ข้อ 6 การประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการต่อไปนี้ 
6.1 สถานศึกษามีหน้าที่ประเมินผลการเรียนโดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

มีส่วนร่วม 
6.2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และจัดให้มี 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

6.3 การประเมินผลการเรียน พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ  
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน         
การสอน ตามความเหมาะสม 

6.4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียน 
การสอน  ต้องด าเนินด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้
อย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับ สิ่งที่
ต้องการวัด ธรรมชาติวิชาและระดับชั้นของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเที่ยงตรง ยุติธรรมและ
เชื่อถือได้ 

6.5 การประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ และตัดสินผลการเรียน 

6.6 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

6.7 ให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามโครงการพิเศษในระดับ สพท. และ สพฐ.  
ในแต่ละระดับชั้นตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

6.8 ให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ในแต่ละชั้นปีตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนด 

6.9 ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่างๆ 
6.10 โรงเรียนบ้านห้วยลาดมีหน้าที่จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา เพ่ือเป็น 

หลักฐานการประเมินผล การเรียนรู้ รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียน
ของผู้เรียน 
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หมวดที ่2 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน 

ข้อ 7 สถานศึกษาต้องด าเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  7.1 การประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เป็นการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิด ที่ก าหนดอยู่ในตัวชี้วัดในหลักสูตร  
ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

 -  แจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด และวิธีการ 
ประเมินผล 

 -  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ จะต้องครอบคลุมพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย   
จิตพิสัยและทักษะกระบวนการ 

 -  ประเมินผลก่อนเรียน เพ่ือศึกษาความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
 -  วัดและประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อจัดการสอนซ่อมเสริมและเพ่ือน าผล 

การเรียนการวัดผลระหว่างเรียนไปรวมกับการวัดผลกลางภาคและปลายภาคเรียนโดยให้วัดผลและ
ประเมินผล ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลระหว่างภาคเรียน
ประกอบด้วย 
    -  วัดผลและประเมินผลระหว่างเรียน (ก่อน-หลัง กลางภาคเรียน) 
    -  วัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   -  วัดผลปลายภาคเรียน 
  7.2  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียนให้ครูประจ าวิชา
ด าเนินการวัดผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี้ 
   โรงเรียนจัดให้มีการประเมิน เป็น การสอบกลางภาค ปลายภาค โดยใช้รูปแบบ
การประเมินจากแบบทดสอบมาตรฐานประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน โดยคณะกรรมการ
ระดับชั้นปีเป็นคณะกรรมการออกแบบทดสอบ เพ่ือทดสอบกับผู้เรียนทุกคนทุกระดับชั้น และส่งผล
การประเมินให้ครูวัดผลเพื่อสรุปผลการประเมินและน าเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
  7.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้ครูผู้สอนด าเนินการวัดผลไป
พร้อมกับการประเมินผลระดับชั้นเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดังนี้ 
ใช้รูปแบบการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่รับผิดชอบพัฒนาและประเมินทุกคุณลักษณะ 
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา เป็นองค์คณะ
บุคคลที่คอยช่วยเหลือคณะครู คณะกรรมการชุดนี้จะท างานร่วมกับครูประจ าชั้น หรือครูที่ปรึกษา 
หรือครูท่านอ่ืนที่สนใจท ากรณีศึกษาร่วมกันโดยครูที่ปรึกษาร่วมกับครูฝ่ายปกครอง และส่งผลการ
ประเมินให้ครูวัดผลเพื่อสรุปผลการประเมินและน าเสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
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  7.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ประเมินเป็นรายภาค โดยสถานศึกษาก าหนด
แนวทางการประเมิน ผู้รับผิดชอบกิจกรรมด าเนินการประเมินตามจุดประสงค์โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1.  ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 

2.   ประเมินผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ ชิ้นงานของผู้เรียน 
โดยประเมินผลด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริง คือการจากการสังเกต การปฏิบัติงาน ผลงาน/ชิ้นงาน  
   3.  ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเกณฑ์ 
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนหรือทั้งสองเกณฑ์ ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ผู้สอนต้องด าเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรด าเนินการ 
ให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บิหารสถานศึกษา 
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หมวดที ่3 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

ข้อ 8 การตัดสินผลการเรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
หลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยลาด พุทธศักราช 2553 ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้ 
1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
4) ผู้เรียนที่ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน ไม่ได้วัดผลปลายภาคเรียน และไม่ได้ส่งงาน 

ที่ได้รับมอบหมายที่ผู้สอนก าหนดเป็นงานส าคัญ หรือเหตุสุดวิสัย ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้  
ให้ได้รับผลการเรียน “ร” 
  กรณีท่ีผู้เรียนได้รับผลการเรียน “ร” เพราะไม่ส่งงานนั้น ให้แจ้งเหตุผลต่อผู้บริหาร 
สถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  5) ผู้เรียนที่ประสงค์จะเรียนสาระการเรียนรู้ใด โดยไม่ต้องการหน่วยกิต ให้อยู่ 
ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะอนุญาตให้เข้าเรียนได้และถ้ามีเวลาเรียนครบร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมดให้ได้ผลการเรียน “มก” 

6) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 
ก าหนดในการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้บังเกิดผลผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอในความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะที่ก าหนดในตัวชี้วัด โดยมีเวลาเรียนที่เพียงพอต่อการพัฒนาด้วย  
  7) กรณีที่ผู้เรียนมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (0) ให้ด าเนินการซ่อมเสริม 
ปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนในสาระการเรียนรู้รายภาค ที่ได้ระดับผลการเรียน “0” โดยก าหนดการในส่วน 
ที่เก่ียวข้องกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ จน
ผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

8) การตัดสินผลการเรียน ตัดสินเป็นรายวิชา โดยใช้ผลการประเมินระหว่างปี 
และปลายภาคตามสัดส่วนดังนี้  
  1. การประเมนิผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แบ่งการประเมินผลออกเป็นการ
ประเมินผลระหว่างเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 50-20-30 
 
   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 50 
โดยใช้วิธีการวัดที่หลากหลาย 
   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้กลางภาคในอัตราส่วนร้อยละ 20 ซึ่งต้อง
ด าเนินการตามปฏิทินที่ทางโรงเรียนก าหนด 
   - คะแนนผลการเรียนรู้ปลายภาคให้มีอัตราส่วนคะแนนร้อยละ 30 โดยใช้วิธีการวัด 
ตามปฏิทินที่ทางโรงเรียนก าหนด 
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  2. การประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบ่งการประเมินผลออกเป็นการ
ประเมินผลระหว่างเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราส่วน 
ร้อยละ 50-20-30 
   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 50โดยใช้วิธี 
การวัดที่หลากหลาย 
   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้กลางภาคในอัตราส่วนร้อยละ 20 ซึ่งต้องด าเนินการ 
ตามปฏิทินที่ทางโรงเรียนก าหนด 
   - คะแนนผลการเรียนรู้ปลายภาคให้มีอัตราส่วนคะแนนร้อยละ 30 โดยใช้วิธี 
การวัดตามปฏิทินที่ทางโรงเรียนก าหนด 
  3. การประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบ่งการประเมินผลออกเป็น
การประเมินผลระหว่างเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราส่วน 
ร้อยละ 50-20-30 
   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 50โดยใช้วิธีการ 
วัดที่หลากหลาย 
   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้กลางภาคในอัตราส่วนร้อยละ 20 ซึ่งต้องด าเนินการ 
ตามปฏิทินที่ทางโรงเรียนก าหนด 
   - คะแนนผลการเรียนรู้ปลายภาคให้มีอัตราส่วนคะแนนร้อยละ 30 โดยใช้ 
วิธีการวัดตามปฏิทินที่ทางโรงเรียนก าหนด 
  4.  การประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งการ
ประเมินผลออกเป็นการประเมินผลระหว่างเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียน 
ในอัตราส่วนร้อยละ 50-20-30 
   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 50โดยใช้วิธีการ 
วัดที่หลากหลาย 
   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้กลางภาคในอัตราส่วนร้อยละ 20 ซึ่งต้องด าเนินการ 
ตามปฏิทินที่ทางโรงเรียนก าหนด 
   - คะแนนผลการเรียนรู้ปลายภาคให้มีอัตราส่วนคะแนนร้อยละ 30 โดยใช้ 
วิธีการวัดตามปฏิทินที่ทางโรงเรียนก าหนด 
  5. การประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แบ่งการประเมินผล
ออกเป็นการประเมินผลระหว่างเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียน 
ในอัตราส่วนร้อยละ 60-20-20 
   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 60โดยใช้วิธีการ 
วัดที่หลากหลาย 
   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้กลางภาคในอัตราส่วนร้อยละ 20 ซึ่งต้องด าเนินการ 
ตามปฏิทินที่ทางโรงเรียนก าหนด 
   - คะแนนผลการเรียนรู้ปลายภาคให้มีอัตราส่วนคะแนนร้อยละ 20 โดยใช้ 
วิธีการวัดตามปฏิทินที่ทางโรงเรียนก าหนด 
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  6.  การประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ แบ่งการประเมินผล
ออกเป็นการประเมินผลระหว่างเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียน 
ในอัตราส่วนร้อยละ 60-20-20 
   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 60โดยใช้วิธี 
การวัดที่หลากหลาย 
   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้กลางภาคในอัตราส่วนร้อยละ 20 ซึ่งต้องด าเนินการ 
ตามปฏิทินที่ทางโรงเรียนก าหนด 
   - คะแนนผลการเรียนรู้ปลายภาคให้มีอัตราส่วนคะแนนร้อยละ 20 โดยใช้วิธีการ 
วัดตามปฏิทินที่ทางโรงเรียนก าหนด 
  7.  การประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แบ่งการ
ประเมินผลออกเป็นการประเมินผลระหว่างเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียน 
ในอัตราส่วนร้อยละ 60-20-20 
   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 60โดยใช้วิธี 
การวัดที่หลากหลาย 
   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้กลางภาคในอัตราส่วนร้อยละ 20 ซึ่งต้องด าเนินการ 
ตามปฏิทินที่ทางโรงเรียนก าหนด 
   - คะแนนผลการเรียนรู้ปลายภาคให้มีอัตราส่วนคะแนนร้อยละ 20 โดยใช้วิธีการ 
วัดตามปฏิทินที่ทางโรงเรียนก าหนด 
  8.  การประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แบ่งการประเมินผลออก 
เป็นการประเมินผลระหว่างเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราส่วน 
ร้อยละ 50-20-30 
   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 50โดยใช้วิธี 
การวัดที่หลากหลาย 
   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้กลางภาคในอัตราส่วนร้อยละ 20 ซึ่งต้องด าเนินการ 
ตามปฏิทินที่ทางโรงเรียนก าหนด 
   - คะแนนผลการเรียนรู้ปลายภาคให้มีอัตราส่วนคะแนนร้อยละ 30 โดยใช้วิธี 
การวัดตามปฏิทินที่ทางโรงเรียนก าหนด 
 9.  การประเมินผลระหว่างภาคคะแนนเก็บทุกประเภท นักเรียนสามารถท่ีจะท าคะแนน
เพ่ิมได้หลังจากครูผู้สอนได้ประกาศคะแนนให้รู้ และครูผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองจนกว่าจะประเมินผล การเรียนรู้ปลายภาคเรียน 
 10.  ถ้าผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในแต่ละด้านไม่ผ่านให้ครูผู้สอน 
ในรายสาระการเรียนรู้นั้นท าการซ่อมเสริมให้ผ่านเกณฑ์ในแต่ละด้าน 
 11.  การสรุปการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในแต่ละด้านตามข้อก าหนด 
ในข้อ 3 ให้ได้ผลการประเมินเป็นผ่าน (ผ) 
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 12.  ถ้าผลการประเมินไม่เป็นไปตามข้อ 3 ให้ได้ผลการประเมินเป็นไม่ผ่าน (มผ) 
 13. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ท าการประเมิน           
เป็นรายภาค 
 14. การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียนให้ประเมินเป็นรายภาค 

 ข้อ 9 การให้ระดับผลการเรียน 
  9.1 การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ระบบแสดงระดับผล 
การเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนเป็น 8 ระดับ 
  รายวิชาที่จะนับหน่วยกิตได้จะต้องได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 1 ขึ้นไป โดยมี 
แนวการให้ระดับผลการเรียนดังนี้ 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 ดีเยี่ยม 80-100 

3.5 ดีมาก 75-79 
3 ดี 70-74 

2.5 ค่อนข้างดี 65-69 
2 ปานกลาง 60-64 

1.5 พอใช้ 55-59 
1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 50-54 
0 ต่ ากว่าเกณฑ์ 0-49 

   

  9.2  การประเมินการอ่านอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นผ่านและไม่ผ่าน ถ้ากรณี 
ที่ผ่านก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน 
  ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

ดี หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 

ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียนหรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 
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 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้คะแนนโดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 
   อ่าน  25 คะแนน 
   การคิดวิเคราะห์ 50 คะแนน 
   การเขียน 25 คะแนน 
 รวมเป็น 100 คะแนน ซึ่งผลการเรียนแบ่งเป็น 4 ระดับ และแบ่งช่วงคะแนนในแต่ละด้าน
ดังนี้ 
  

ระดับผลการประเมิน 
ช่วงคะแนน 

(เต็ม 25 คะแนน) 
ช่วงคะแนน 

(เต็ม 50 คะแนน) 
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ

(เต็ม 100 คะแนน) 
3 20-25 42-50 80-100 
2 17-19 36-41 70-79 
1 13-16 24-35 50-69 
0 1-12 1-23 1-49 

 

  9.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะและเพ่ือการเลื่อนชั้น 
และจบการศึกษา เป็นผ่านและไม่ผ่าน ในการผ่านก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน 
และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 

ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  
จ านวน 5-8คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

ดี หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับ 
ของสังคม โดยพิจารณาจาก  

1 ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1-4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ 
ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 

3. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่านผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรบัรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ 
สถานศึกษาก าหนดโดยพิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 
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ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษา 
ก าหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต ่1 คุณลักษณะการประเมินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม 
 โดยแบ่งช่วงคะแนนในแต่ละด้านของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ 
 

ระดับผล 
การประเมิน 

ช่วงคะแนน 
(เต็ม 10 คะแนน) 

ช่วงคะแนน 
(เต็ม 15 คะแนน) 

ช่วงคะแนน 
(เต็ม 20 คะแนน) 

ช่วงคะแนน 
เป็นร้อยละ 

3 8-10 12-15 16-20 80-100 
2 7 10-11 13-14 70-79 
1 5-6 7-9 10-12 50-69 
0 1-4 1-6 1-9 1-49 

  

 9.4  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  จะต้องพิจารณาทั้งเวลาเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดและให้ผลการประเมินเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 
  “ผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 80 ปฏิบัติติกิจกรรม  
และมีผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  “มผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ปฏิบัติ
กิจกรรม และมีผลงานไม่ถึง ร้อยละ 80 
 ในกรณีที่ผู้เรียนได้ “มผ” ครูผู้ดูแลกิจกรรมต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในส่วนที่
ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ”  
ได้ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจ 
ของสถานศึกษา 

 ข้อ 10 การเลื่อนชั้น 
  ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อสิ้นปีการศึกษาเมื่อมีคุณสมบัติเป็นตามเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
  1) ผู้เรียนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

2) ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านทุกรายวิชาพ้ืนฐาน 
3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
ทั้งนี้ ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนา

และสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้อนึ่ง ในกรณี 
ที่ผู้เรียนมีหลักฐานการเรียนรู้ที่แสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ สถานศึกษาอาจให้โอกาสผู้เรียนเลื่อนชั้น  
กลางปีการศึกษา โดยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการของสถานศึกษา 
และผู้แทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือต้นสังกัด ประเมินผู้เรียนและตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วน 
ตามเงื่อนไขทั้ง 3 ประการ ต่อไปนี้ 
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1.  มีผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีที่ก าลังศึกษา 
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

2.  มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น 
3.  ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของชั้นปีที่เรียนปัจจุบัน  

และความรู้ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่จะเลื่อนขึ้นการอนุมัติให้เลื่อนชั้น 
กลางปีการศึกษาไปเรียนชั้นสูงขึ้นได้ 1 ระดับชั้นนี้ ต้องได้รับการยินยอมจากผู้เรียนและผู้ปกครอง  
และต้องด าเนินการใหเ้สรจ็สิ้นก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษานั้นส าหรับในกรณีท่ีพบว่ามีผู้เรียน         
กลุ่มพิเศษประเภทต่างๆ มีปัญหาในการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาด าเนินงานรวมกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด/ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียน
เฉพาะความพิการ หาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา 

 ข้อ 11 ผลการเรียนที่มีเง่ือนไข 
  ผลการเรียนที่มีเงื่อนไข ได้แก่ ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลปลายภาคในรายวิชา 
และรอการตัดสิน ให้ใช้ตัวอักษรระบุเง่ือนไขแสดงผลการเรียน ประกอบด้วย 
  1) ตัวอักษรแสดงผลการเรียนแต่ละรายวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  “มส” หมายถึง ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลกปลายภาคเรียน โดยผู้เรียนมีเวลาเรียน
ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาและไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารบการวัดผล 
ปลายภาคเรียน 
  “ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินไม่ได้ โดยผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียน 
รายวิชานั้นครบถ้วน เช่น ไม่ได้วัดกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ท า 
ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ประเมินผลการเรียน 
ไม่ได้ 
  2)  ตัวอักษรแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   “ผ” หมายถึง ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
   “มผ” หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ข้อ 12 การเปลี่ยนผลการเรียน 
12.1  การเปลี่ยนผลการเรียน “0” 

สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ผูเ้รียนสอบไม่ผ่านก่อน 
แล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาทีส่ถานศึกษาก าหนด  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนที่ 2  
ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้นถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “0”  
อีก โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติดังนี้ 

1)  ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
2)  ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้ ให้อยู่ใน 

ดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาในกรณีท่ีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผล         
การเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด 
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 ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน 
รายวิชาใด 

12.2 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”  มี 2 กรณี ดังนี้ 
1)  มีเหตสุุดวิสยั ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ เช่น เจ็บปว่ย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบ 

หรือส่งผลงานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อย หรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้น ให้ได้รับผลการเรียนตามปกติ 
(ตั้งแต่ 0-4) 

2)  ถ้าสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบ หรือ 
ส่งผลงานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อย หรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” 
  การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ด าเนินการแก้ไขตามสาเหตุให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา
นั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ “ร” ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้เรียนซ้ ารายวิชายกเว้น 
มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน 
แต่เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 
  1) ให้เรียนซ้ ารายวิชา ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
  2) ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ว่าเรียนแทนรายวิชาใด 
  12.3 การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” 
  การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณี ดังนี้ 
  1) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลา 
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพ่ิมเติมโดยใช้ชั่วโมงสอน 
ซ่อมเสริม หรือเวลาว่าง หรือวันหยุด หรือมอบหมายงานให้ท า จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก าหนดไว้ 
ส าหรับรายวิชานั้นแล้วจึงให้สอบเป็นกรณีพิเศษ ผลการสอบแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียน 
ไม่เกิน “1” การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระท าให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ถ้านผู้เรียนไม่มาด าเนินแก้ 
“มส” ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ า ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
ที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  -  ให้เรียนซ้ ารายวิชา ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
  -  ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมโดยให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 
  2) กรณผีู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 เวลา 
เรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนซ้ าในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยน 
รายวิชาใหม่ได้ ส าหรับรายวิชาเพ่ิมเติมเท่านั้น 
  ในกรณีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่า 
เรียนแทนรายวิชาใด 
  ในกรณีภาคเรียนที่ 2 หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “0” “ร”  “มส” ให้ด าเนินการ 
ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน 
เพ่ือแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้  
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  12.4 การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ” 
  หลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยลาด พุทธศักราช 2553 ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม คือ 
  1) กิจกรรมแนะแนว 
  2) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  นักศึกษาวิชาทหาร 
โดยผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 1 กิจกรรมและเลือกเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก 1 กิจกรรม 
  3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
  ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรม
จนครบตามเวลาที่ก าหนด หรือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาลักษณะที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ทั้งนี้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 

 ข้อ 13 การเรียนซ้ า 
  สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนเรียนซ้ าใน 2 กรณี ดังนี้ 
  1) เรียนซ้ ารายวิชา หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว 2 ครั้ง 
แล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น โดยจดัให้มีการซ่อมเสริมในช่วงเวลา 
พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน 
  2) เรียนซ้ าชั้น มี 2 ลักษณะ คือ 
   - ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า 1.00 และมีแนวโน้ม 
ว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนการในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
   - ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนในปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง 2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้ง 
คณะกรรมการการพิจาณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม 
และให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร 
สถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน 
 การสอนซ่อมเสริมการด าเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 1) ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพ้ืนฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัด 
การซ่อมเสริม ปรับความรู้/ทักษะพ้ืนฐาน 
 2) การประเมินระหว่างเรียน ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการ 
หรือเจตคติ/คุณลักษณะที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 3) ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ และ/หรือต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน โดยผู้เรียนได้ระดับ 
ผลการเรียน “0” ต้องจัดการสอนซ่อมเสริมก่อนจะให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว 
 4) ผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ให้อยู่ 
ในดุลยพินิจของผู้บริหารศึกษา 
 ข้อ 14 เกณฑ์การจบ 
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เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
 (1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  
 (2) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 (3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 (4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
  (5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 โรงเรียนบ้านห้วยลาดได้ก าหนดเกณฑ์การจบหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นดังนี้ 
         (1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต 
และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด (ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต) 
   (2)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
    (3)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์ 
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   (4)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   (5)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 โรงเรียนบ้านห้วยลาดได้ก าหนดเกณฑ์การจบหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นดังนี้ 
         (1)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต) 

  ( 2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยว่า 36 หน่วยกิต 

   (3)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์ 
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   (4)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   (5)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
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หมวดที ่4 

การรายงานผลการเรียน 

 ข้อ 15 การรายงานผลการเรียนให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า 
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมิน และจัดท าเอกสารรายงานให้
ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งการรายงานผลการเรียนสามารถ
รายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1. จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน 
  1.1  เพื่อแจ้งให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน 
  1.2  เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม และพัฒนา 
การเรียนของผู้เรียน 
  1.3  เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน ก าหนดแนวทาง
การศึกษาและการเลือกอาชีพ 
  1.4  เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ตรวจสอบ
และรับรองผลการเรียนหรือวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 
  1.5 เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด           
ใช้ประกอบในการก าหนดนโยบายวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน 
  2.1 ข้อมูลระดับชั้นเรียน ประกอบด้วย เวลามาเรียน ผลการประเมินความรู้ความสามารถ  พฤติกรรม
การเรียนความประพฤติ และผลงานในการเรียนของผู้เรียน เป็นข้อมูลส าหรับรายงาน 
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครองได้รับทราบความก้าวหน้า ความส าเร็จ 
ในการเรียนของผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนก าหนดเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาผู้เรียน 
  2.2  ข้อมูลระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค ผลการประเมิน
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้รายปี/รายภาคโดยรวมของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศ
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
การตัดสินการเลื่อนชั้นและการซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องให้ผ่านระดับชั้น และเป็นข้อมูล 
ในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 
 2.3  ข้อมูลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยแบบ
ประเมินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าคัญในระดับชั้นที่
นอกเหนือจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ เป็นข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนและสถานศึกษา 
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 2.4  ข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยแบบประเมินที่เป็น
มาตรฐานระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส าคัญใน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 
ซ่ึงด าเนนิการโดยหน่วยงานระดับชาติ เป็นข้อมูลท่ีผูเ้ก่ียวข้องใชว้างแผนและด าเนนิการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
ผู้เรียน สถานศึกษา ท้องถิ่น เขตพ้ืนที่การศึกษาและประเทศชาติรวมทั้งน าไปรายงานในเอกสาร
หลักฐานการศึกษาของผู้เรียน 
 3. การรายงานผลการเรียน  
 โรงเรียนบ้านห้วยลาดเลือกลักษณะข้อมูลส าหรับการรายงานมีรูปแบบ 
  3.1  รายงานเป็นตัวเลข ตัวอักษร ค า หรือข้อความท่ีเป็นตัวแทนระดับความรู้
ความสามารถของผู้เรียนที่เกิดจากการประมวลผล สรุปตัดสินข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ 
  1) คะแนนที่ได้กับคะแนนเต็ม 
  2) คะแนนร้อยละ 
  3) ระดับผลการเรียน “0-4” (8 ระดับ) หรือตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและเงื่อนไข 
ของผลการเรียนได้แก่ “ผ” “มผ” “ร” “มส” 
  4) ผลการประเมินคุณภาพ “ดีเยี่ยม” “ดี” “ผ่าน” 
  5) ผลการตัดสินผ่านระดับชั้น “ผ่าน” “ไม่ผ่าน” 
 4.  วิธีการรายงาน 
  มีวิธีรายงานดังนี้การรายงานผลการเรียนในเอกสารหลักฐานการศึกษา ได้แก่ 
   1.  การรายงานผลการเรียนในเอกสารหลักฐานการศึกษา ได้แก่ 
   2.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
   3.  ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
   4.  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
   5.  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 
   6.  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
   7.  ใบรับรองผลการเรียน 
   8.  ระเบียนสะสม 
 การรายงานคุณภาพการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

1.  รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
2.  วารสาร/จุลสารของสถานศึกษา 
3.  จดหมายส่วนตัว 
4.  การให้ค าปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล 
5.  การให้พบครูที่ปรึกษาหรือการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

   6.  การให้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
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หมวด 5 
เอกสารหลักฐานการศึกษา  

 ข้อ 16 ให้มีการจัดหาและจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  16.1 เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ประกอบด้วย 
   1)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ1) 
   2)  ประกาศนียบัตร (ปพ2) 
   3)  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ3) 
  16.2  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด                                                
   1)  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ. 4) เป็น
เอกสารรายงานผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน                                                               
   2)  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ. 5) เป็นเอกสารทีผู่้สอนจะ
บันทึกข้อมูลการประเมินผล การเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ของผู้เรียน สถานศึกษาต้องบันทึกผลการ
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ า เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ และใช้ เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละคน 
   3)  แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) เป็นเอกสารบันทึก
และรายงานพัฒนาการ และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบ 
   4)  ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ. 7) เป็นเอกสารรับรองผลการศึกษาของผู้เรียน
เป็นการชั่วคราว 
   5)  ระเบียนสะสม (ปพ. 8) เป็นเอกสารบันทึกพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนแต่
ละคน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมผู้เรียน  
   6)  สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ. 9)  เป็นเอกสารแสดงรายวิชาต่างๆ ตาม
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา แต่ละช่วงชั้น และบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา 
เพ่ือใช้ส าหรับสื่อสารหลักสูตรและผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ สามารถใช้เป็น
หลักฐานการศึกษา และใช้เป็นข้อมูลในเอกสารเพื่อเทียบโอนผลการเรียนได้ 
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หมวดที ่6 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 ข้อ 17 ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้จากสถานศึกษาได้ในกรณีต่างๆ
ได้แก่ 

17.1 วิชาชีพจากแหล่งวิชาการ สถานประกอบการ หรือสถานประกอบอาชีพ 
อิสระ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ จากแหล่งวิทยาการ  
สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระในระดับมัธยมศึกษา 

17.2 รายวิชาเพ่ิมเติม และหรือวิชาที่ผู้เรียนต้องเรียนซ้ าและสถานศึกษา 
ไม่เปิดสอนในรายวิชานั้น ให้สถานศึกษาอนุญาตให้ผู้เรียน เรียนรายวิชาดังกล่าวจากสถานศึกษาอ่ืนใน
ระดับเดียวกัน  หรือสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง  ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาทั้งสองตกลง
ร่วมกันจัดสอนและรับโอนผลการเรียนได้ 
   17.3 ผู้เรียนคนใดย้ายสถานศึกษาและโรงเรียนบ้านห้วยลาดยอมรับเข้าเรียน  
การเทียบโอนผลการเรียนให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

17.4 ให้ผู้เรียนน าระเบียนแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมมาให้โรงเรียน 
ทุ่งทรายวิทยา เพ่ือพิจารณารายวิชาที่มีตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/
เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผล 
การเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนบ้านห้วยลาด 

17.5 โรงเรียนบ้านห้วยลาดรับโอนผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จาก 
สถานศึกษาเดิม 
 การเทียบโอนผลการเรียนนักเรียนที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาส าหรับ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน   
 
  ประกาศ ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 
 
 

              (นายสมยศ  พรหมพล) 
                                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
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ภาคผนวก  ก 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

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

การน าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการดังกล่าว ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น สถานศึกษาต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อย่างชัดเจนโดยพิจารณาจาก นิยาม ตัวชี้วัดพฤติกรรมบ่งชี้  และเกณฑ์การให้คะแนนของคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
นิยาม 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ 
ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ผู้ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ   
และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ตัวช้ีวัด         1.1   เป็นพลเมืองดีของชาติ 
1.2  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
1.3  ศรัทธา  ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
1.4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

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

1.2 ธ ารงไว้ซึ่งความเป็น 
ชาติไทย 

1.2.1 เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี  
ปรองดอง ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
1.2.2 หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย 

1.3 ศรัทธา ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

1.3.1 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
1.3.2 ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ   
1.3.3 เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

1.4 เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1.4.1 เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 
1.4.2 แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์        
1.4.3 แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 
1.1.1 ยืนตรง 
เคารพ 
ธงชาติ ร้อง 
เพลงชาติ  
และอธิบาย 
ความหมาย 
ของเพลงชาติ 
ได้ถูกต้อง     
1.1.2 ปฏิบัติ 
ตนตาม 
สิทธิ หน้าที ่
พลเมือง 
ดีของชาติ 
1.1.3 มีความ 
สามัคคี 
ปรองดอง   

ไม่ยืนตรงเคารพ
ธงชาติ                

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ  
ร้องเพลงชาติ และ
อธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน และให้
ความร่วมมือ  
ร่วมใจในการท า
กิจกรรมกับ
สมาชิก 
ในชั้นเรียน  

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติ และ
อธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียนและ 
ให้ความร่วมมือ 
ร่วมใจในการท า
กิจกรรมกับ
สมาชิกใน
โรงเรียน       

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ   ร้อง
เพลงชาติ และ
อธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
พลเมืองดี และให้
ความร่วมมือ  
ร่วมใจในการท า
กิจกรรมกับ
สมาชิกในโรงเรียน
และชุมชน       
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ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นชาติไทย 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

1.2.1 เข้าร่วม  
 ส่งเสริม 
สนับสนุน 
กิจกรรมที่สร้าง 
ความสามัคคี  
ปรองดอง  
ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อโรงเรียน  
ชุมชนและ 
สังคม 
1.2.2 หวงแหน   
ปกป้อง ยกย่อง 
ความเป็นชาติไทย 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคี 

เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี  
ปรองดอง และเป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน  

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี   
ปรองดองและ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน และ
ชุมชน 

เข้าร่วม
กิจกรรม และมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมที่
สร้างความ
สามัคคี  
ปรองดองและ
เป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และ
สังคม ชื่นชมใน
ความเป็นชาติ
ไทย 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ศรัทธา ยึดม่ัน และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

1.3.1 เข้าร่วม 
กิจกรรม 
ทางศาสนา 
ที่ตนนับถือ 
1.3.2 ปฏิบัติตน 
ตามหลักของ 
ศาสนาที่ 
ตนนับถือ   
1.3.3 เป็น
แบบอย่าง  
ที่ดีของศาสนิกชน 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตน 
นับถือ 

เข้าร่วมกิจกรรม                 
ทางศาสนาที่ตน
นับถือและปฏิบัติ
ตนตามหลักของ
ศาสนาตามโอกาส  

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือและปฏิบัติ
ตนตามหลักของ
ศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

เข้าร่วม
กิจกรรม             
ทางศาสนา 
ที่ตนนับถือ
ปฏิบัติตน 
ตามหลัก            
ของศาสนา
อย่างสม่ าเสมอ  
และเป็น
แบบอย่างที่ดี
ของศาสนิกชน 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 
1.4.1 เข้าร่วม 
และมีส่วนร่วม 
ในการจัด 
กิจกรรมที่ 
เกี่ยวกับ 
สถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 
1.4.2 แสดง 
ความส านึกใน 
พระมหา 
กรุณาธิคุณของ 
พระมหากษัตริย์        
1.4.3 
แสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ตามท่ีโรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ตามท่ีโรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น  
 
 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ตามท่ีโรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น
ชื่นชมใน 
พระราช- 
กรณียกิจ    
พระปรีชา
สามารถของ
พระมหากษัตริย์ 
และพระราชวงศ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
1.1.1  ยืนตรงเคารพ 
ธงชาติ ร้องเพลง 
ชาติและอธิบาย 
ความหมายของ 
เพลงชาติได้ถูกต้อง     
1.1.2 ปฏิบัติตนตาม 
สิทธิ หน้าที ่
พลเมืองด ี
ของชาติ 
1.1.3 มีความสามัคคี
ปรองดอง   
 

ไม่ยืนตรงเคารพ
ธงชาติ 

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติ และ
อธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้
ถูกต้อง  ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หน้าท่ีของ
นักเรียน    
และให้ความ
ร่วมมือ ร่วมใจ
ในการท า
กิจกรรมกับ
สมาชิกใน

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ   ร้อง
เพลงชาติ และ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง  ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและหน้าที่
ของพลเมืองดี และ
ให้ความร่วมมือ 
ร่วมใจในการท า
กิจกรรมกับสมาชิก
ในโรงเรียน และ
ชุมชน       

ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลง
ชาติ  
ร้องเพลงชาติ และ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติตนและ
ชักชวนผู้อื่นปฏิบัติ
ตามสิทธิและหน้าที่
ของพลเมืองดี และให้
ความร่วมมือ ร่วมใจ
ในการท ากิจกรรมกับ
สมาชิกในโรงเรียน  
ชุมชน และสังคม 
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โรงเรียน       

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

1.2.1  เข้าร่วม  
 ส่งเสริม  
 สนับสนุน 
กิจกรรมที่สร้าง 
ความสามัคคี  
ปรองดอง  ที่ 
เป็นประโยชน์ต่อ 
โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม 
1.2.2 หวงแหน 
  ปกป้อง ยกย่อง
ความเป็นชาติไทย 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคี 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และ  มีส่วนร่วม
ในการจัด
กิจกรรมที่สร้าง              
ความสามัคคี   
ปรองดอง และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน และ
ชุมชน 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี  
ปรองดอง และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน  
และสังคม  ชื่นชม
ในความเป็นชาติ
ไทย 

เป็นผู้น าหรือเป็น
แบบอย่าง ใน
การจัดกิจกรรม 
ที่สร้างความ
สามัคคี  
ปรองดอง และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม ชื่นชม   
ปกป้อง                
ในความเป็นชาติ
ไทย 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3  ศรัทธา  ยึดม่ัน  และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยีย่ม(3) 

1.3.1 เข้าร่วม 
กิจกรรม 
ทางศาสนาที่ตน 
นับถือ 
1.3.2 ปฏิบัติตน 
ตามหลักของ 
ศาสนาที่ตน 
นับถือ   
1.3.3 เป็น 
แบบอย่างที่ 
ดีของศาสนิกชน 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตน 
นับถือ 

เข้าร่วมกิจกรรม                 
ทางศาสนา 
ที่ตนนับถือ              
และปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาตาม
โอกาส  

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ และปฏิบัติ
ตนตามหลักของ
ศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

เข้าร่วมกิจกรรม             
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอ   
และเป็น
แบบอย่างที่ดี
ของศาสนิกชน 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

1.4.1   เข้าร่วม
และ 

มีส่วนร่วมในการ 
จัดกิจกรรมที่ 
เกี่ยวกับสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 
1.4.2   แสดงความ 
ส านึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณของ 
พระมหากษัตริย์        
14.3 แสดงออกซึ่ง 
ความจงรักภักดีต่อ 
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เก่ียวกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ตามท่ีโรงเรียน
และชุมชน 
จัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมใน
การ 
จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ตามท่ีโรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น  
 
 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การ 
จัดกิจกรรม 
ที่เก่ียวกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ตามท่ีโรงเรียน
และชุมชน 
จัดขึ้นชื่นชมใน
พระราชกรณียกิจ 
พระปรีชา
สามารถของ
พระมหากษัตริย์ 
และพระราชวงศ์ 
 

 
ข้อที่ 2 ซ่ือสัตย์สุจริต 

นิยาม 
ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติ         

ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  คือ ผู้ที่
ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ  และยึดหลักความจริง  ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต
มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 

ตัวช้ีวัด   2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา  ใจ 
2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา  ใจ  
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ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

2.1 ประพฤติตรงตาม 
ความเป็นจริงต่อ ตนเองทั้ง
ทางกาย วาจา ใจ 

2.1.1ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง  
2.1.2  ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้องละอายและเกรงกลัว 
ต่อการกระท าผิด 
2.1.3  ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา 

2.2 ประพฤติตรงตาม 
ความเป็นจริงต่อ ผู้อื่นทั้ง
ทางกาย  วาจา ใจ  

2.2.1 ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
2.2.2 ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง 
2.2.3 ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง   
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัดที่  2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

2.1.1 ให้ข้อมูลที่ 
ถูกต้องและ 
เป็นจริง  
2.1.2 ปฏิบัติตน 
โดยค านึงถึง 
ความถูกต้อง 
ละอายและ 
เกรงกลัว   
 ต่อการกระท าผิด 
2.1.3 ปฏิบัติตาม 
ค าม่ันสัญญา 

ไม่ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ 
เป็นจริง 

ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็น
จริง  ปฏิบัติใน
สิ่งที่ถูกต้อง ท า
ตามสัญญาที่ตน
ให้ไว้กับเพ่ือน  
พ่อแม่  หรือ
ผู้ปกครอง  
และครู ละอาย
และเกรงกลัว 
ที่จะท าความผิด 

ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็น
จริง ปฏิบัติในสิ่ง
ที่ถูกต้อง              
ท าตามสัญญาที่
ตนให้ไว้กับเพ่ือน
พ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง และ
ครู ละอายและ
เกรงกลัวที่จะท า
ความผิด 
 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง ปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้อง  
ท าตามสัญญาที่ตน
ให้ไว้กับเพ่ือน 
พ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง และครู 
ละอายและ  
เกรงกลัวที่จะท า
ความผิดเป็น
แบบอย่างที่ดีด้าน
ความซื่อสัตย์ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 

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

น าสิ่งของของ
คนอ่ืนมาเป็น
ของตนเอง 

ไม่น าสิ่งของ 
และผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง ปฏิบัติ
ตนต่อผูอ่ื้นด้วย
ความซื่อตรง     

ไม่น าสิ่งของ  
และผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง ปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนด้วย
ความซื่อตรงไม่
หา 

ไม่น าสิ่งของ  
และผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง ปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนด้วย
ความซื่อตรง   

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตัวช้ีวัดที่  2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 
2.1.1 ให้ข้อมูลที่ 
ถูกต้องและเป็นจริง  
2.1.2 ปฏิบัติตนโดย 
ค านึงถึงความถูกต้อง 
ละอายและเกรงกลัวต่อ 
การกระท าผิด 
2.1.3 ปฏิบัติตามค ามั่น 
สัญญา 
 

ไม่ให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง 
และเป็นจริง 

ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ 
เป็นจริง ปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้อง 
ท าตามสัญญา 
ที่ตนให้ไว้กับ
เพ่ือน พ่อแม่  
หรือผู้ปกครอง 
และครู ละอาย
และเกรงกลัวที่
จะท าความผิด 
 

ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็น
จริง  ปฏิบัติใน
สิ่งที่ถูกต้อง ท า
ตามสัญญาที่ตน
ให้ไว้กับเพ่ือน 
พ่อแม่  หรือ
ผู้ปกครอง และ
ครู ละอายและ
เกรงกลัวที่จะ
ท าความผิด 
 

ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ
เป็นจริง
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง ท า
ตามสัญญาที่
ตนให้ไว้กับ
เพ่ือนพ่อแม่ 
หรือ
ผู้ปกครอง 
และครู 
ละอายและ
เกรงกลัวที่จะ
ท าความผิด 
เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีด้านความ
ซื่อสัตย์ 
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ตัวชี้วัดที่  2.2   ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 
2.2.1 ไม่ 
ถือเอา 
สิ่งของ 
หรือ 
ผลงาน 
ของผู้อ่ืน 
มาเป็น 
ของ 
ตนเอง 
2.2.2  
ปฏิบัติตน 
ต่อ 
ผู้อื่นด้วย 
ความ 
ซื่อตรง 
ในทางท่ี 
ไม่ถูกตอ้ง   
 

น าสิ่งของของ
คนอ่ืนมาเป็น
ของตนเอง 

ไม่น าสิ่งของ
และผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง ปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนด้วย
ความซื่อตรง     

ไม่น าสิ่งของ
และผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง ปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนด้วย
ความซื่อตรงไม่
หาประโยชน์
ในทางท่ี 
ไม่ถูกต้อง 

ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของ
ตนเอง ปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนด้วย
ความซื่อตรง     

ข้อที่ 3 มีวินัย 

นิยาม 
มีวินัย หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และ

ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์  ระเบียบ ข้อบังคับของ

ครอบครัว  โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
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ตัวช้ีวัด  3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง 
  กฎเกณฑ์ ระเบียบ  
 ข้อบังคับ ของครอบครัว  
โรงเรียน และสังคม 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

3.1.1 ปฏิบัติตนตาม 
ข้อตกลง กฎเกณฑ์  
ระเบียบข้อบังคับของ 
ครอบครัว โรงเรียน 
 และสังคม ไม่ละเมิด 
  สิทธิของผู้อื่น     
3.1.2 ตรงต่อเวลาใน 
การปฏิบัติกิจกรรม 
ต่างๆ ในชีวิต 
ประจ าวัน และ
รับผิดชอบในการ
ท างาน   
 

ไม่ปฏิบัติตน
ตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์  
ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัว
และโรงเรียน 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง  
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัว
และโรงเรียน 
ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
ต่าง ๆ    
ในชีวิต 
ประจ าวัน  
 
 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของครอบครัวและ
โรงเรียน ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน  
และรับผิดชอบใน
การท างาน    
 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  
ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัว  
โรงเรียนและ
สังคม ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น    
ตรงต่อเวลา               
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ            
ในชีวิต 
ประจ าวัน และ
รับผิดชอบใน
การท างาน  

 

 

 



36 
 

 
 

 

ตัวช้ีวัดที่  3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

3.1.1 ปฏิบัติตนตาม 
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
 ระเบียบ ข้อบังคับของ 
ครอบครัว โรงเรียน 
 และสังคมไม่ละเมิด 
สิทธิของผู้อื่น     
3.1.2 ตรงต่อเวลา 
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
และรับผิดชอบในการ
ท างาน   

ไม่ปฏิบัติตน
ตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์  
ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง  
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ 
ข้อตกลง ของ
ครอบครัว และ
โรงเรียน ตรงต่อ
เวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน  
และรับผิดชอบ               
ในการท างาน    
 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง  
กฎเกณฑ์
ระเบียบ 
ข้อตกลงของ
ครอบครัว 
โรงเรียน และ
สังคม ไม่
ละเมิดสิทธิ
ของผู้อ่ืน   
ตรงต่อเวลา                    
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ              
ในชีวิต 
ประจ าวัน  
และรับผิดชอบ                  
ในการท างาน  

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง  
กฎเกณฑ์  
ระเบียบ 
ข้อตกลง ของ
ครอบครัว 
โรงเรียนและ
สังคม ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น    
ตรงต่อเวลา                
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ             
ในชีวิต 
ประจ าวัน  
และรับผิดชอบ
ในการท างาน  
ปฏิบัติเป็นปกติ
วิสัยและเป็น
แบบอย่างที่ดี 

 
ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ 

นิยาม 
ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน  

แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน   
ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน

และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ตัวช้ีวัด   4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม  สรุปเป็นองค์ความรู้  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

4.1 ตั้งใจ เพียรพยายาม 
ในการเรียนและเข้าร่วม 
กิจกรรมการเรียนรู้  

4.1.1 ตั้งใจเรียน 
4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
4.1.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 

4.2 แสวงหาความรู้จาก 
แหล่งเรียนรู้ ต่างๆ      
ทั้งภายในและภายนอก 
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้ 
สื่ออย่างเหมาะสม สรุป 
เป็นองค์ความรู้ และ 
สามารถน าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ 

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

เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

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

4.1.1 ตั้งใจเรียน 
4.1.2 เอาใจใส่และมี 
ความเพียรพยายามใน 
การเรียนรู้ 
4.1.3 เข้าร่วมกิจกรรม  
การเรียนรู้ต่างๆ 

ไม่ตั้งใจเรียน เข้าเรียนตรง
เวลา  ตั้งใจเรียน 
เอาใจใส่ในการ
เรียน มีส่วนรว่ม
ในการเรยีนรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู ้ต่างๆ  
เป็นบางครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้  มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ  
บ่อยครั้ง 
 

เข้าเรียนตรง
เวลา ตั้งใจเรียน 
เอาใจใส่ และมี
ความเพียร
พยายามใน 
การเรียนรู้  
มีส่วนรว่มใน
การเรียนรู้และ
เข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 
ทั้งภายใน 
และภายนอก
โรงเรียนเป็น
ประจ า 
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ตัวชี้วัดที่  4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ตา่ง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ 
อย่างเหมาะสม สรุปเปน็องค์ความรู้  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 
4.2.1  ศึกษาค้นคว้าหา 
ความรู้จากหนังสือ  
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ 
เทคโนโลยีต่างๆ   
   แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน  
และเลือกใช้สื่อได้ 
อย่างเหมาะสม 
4.2.2 บันทึกความรู้  
วิเคราะห์ข้อมูล จากสิ่งที่ 
เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ 
ความรู้ 
4.2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้วยวธิีการต่าง ๆ  และ 
น าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน 
 

ไม่ศึกษา
ค้นคว้าหา
ความรู ้

ศึกษาค้นคว้า
ความรู้จาก
หนังสือ 
เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี  
แหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภายในและ
ภายนอก
โรงเรียน 
เลือกใช้สื่อ 
ได้อย่าง
เหมาะสม และ
มีการ 
บันทึกความรู้  

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่อ เทคโนโลยี
และสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียน  และ
เลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึก
ความรู้ วิเคราะห์
ข้อมูล สรุป   
เป็นองค์ความรู้ 
และ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้อื่นได้   

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

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายาม  ในการเรียนและเข้าร่วม กิจกรรม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
4.1.1 ตั้งใจเรียน 
4.1.2 เอาใจใส่และม ี
ความเพียรพยายามใน 
การเรยีนรู ้
4.13  ข้าร่วมกิจกรรม 
การเรยีนรู้ต่างๆ 

ไม่ตั้งใจเรียน เข้าเรียนตรง
เวลา  ตั้งใจเรยีน 
เอาใจใส่ และมี
ความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้              
มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้     ต่างๆ 
บางครั้ง 
 

เข้าเรียนตรง
เวลา  ตั้งใจเรยีน  
เอาใจใส่ และมี
ความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้  มสี่วน
ร่วมในการ
เรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูต้่าง ๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียน
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่ 
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรยีนรู้ต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจ า 
และเป็นแบบอย่างท่ีด ี
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ตัวชี้วัดที่ 2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู ้ต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ                   
อย่างเหมาะสม  สรุปเป็นองคค์วามรู้  สามารถน าไปใช้ในชวิีตประจ าวันได้ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 
4.2.1 ศึกษาค้นคว้าหา 
ความรู้จากหนังสือ  
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ  แหล่ง 
เรียนรู้ทั้งภายในและ 
ภายนอกโรงเรียน และ 
เลือกใช้สื่อได้อย่าง 
เหมาะสม 
4.2.2 บันทึกความรู้  
วิเคราะห์ข้อมูล จากสิ่ง 
ที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ 
ความรู้ 
4.2.3 แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ด้วยวิธีการ 
ต่างๆ เพื่อน าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน 

ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ 

ศึกษาค้นคว้า
ความรู้จาก
หนังสือ 
เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี  
แหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภายในและ
ภายนอก
โรงเรียน 
เลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม 
และ                       
มีการบันทึก
ความรู้  

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์  สื่อ 
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภายในและ
ภายนอก
โรงเรียน  และ
เลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึก
ความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์
ความรู้ 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับ ผู้อ่ืน
ได้และน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์ 
สื่อเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้  
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม มี
การบันทึกความรู้  
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์
ความรู้ 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
และเผยแพร่แก่
บุคคลทั่วไป
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
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ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง 

นิยาม 
อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่าง

พอประมาณ มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง  คือ  ผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน  มีเหตุผล  รอบคอบ 
ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ  ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มี
การวางแผนป้องกันความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัด  5.1. ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 
 5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

5.1 ด าเนินชีวิตอย่าง 
พอประมาณ มีเหตุผล  
รอบคอบ  มีคุณธรรม 

5.1.1ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้  ฯลฯ   
อย่างประหยัดคุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดีรวมทั้งการใช้เวลาอย่าง
เหมาะสม 
5.1.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษา
ดูแลอย่างดี 
5.1.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ  มีเหตุผล 
5.1.4ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน พร้อมให้อภัย 
เมื่อผู้อื่นกระท าผิดพลาด  

5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 ปรับตัวเพ่ืออยู่ใน 
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 

5.2.1วางแผนการเรียน  การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบน
พ้ืนฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
5.2.2 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
  ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

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

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

ใช้เงินและของ
ใช้ส่วนตัว
อย่างไม่
ประหยัด 

ใช้ทรัพย์สิน
ของตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด 
คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี
รอบคอบ   
มีเหตุผล 

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

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

ตัวช้ีวัดที่  5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

5.2.1  วางแผนการเรียน  
 การท างานและการใช้ 
ชีวิตประจ าวันบน 
พ้ืนฐานของ ความรู้  
 ข้อมูลข่าวสาร 
5.2.2 รู้เท่าทันการ 
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
 และสภาพแวดล้อม   
ยอมรับ และปรับตัวอยู่ 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี 
ความสุข 

ไม่วางแผนการ
เรียนและ 
การใช้
ชีวิตประจ าวัน 

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

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

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

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

5.1.1ใช้ทรัพย์สิน 
ของตนเองเช่นเงิน 
สิ่งของเครื่องใช้
อย่าง  

ประหยัดคุ้มค่าและ
เก็บรักษาดูแลอย่างดี 
รวมทั้งการใช้เวลา
อย่างเหมาะสม 
5.1.2 ใช้ทรัพยากร 
ของส่วนรวมอย่าง 
ประหยัดคุ้มค่าและ 
เก็บรักษาดูแลอย่างดี 
 

ใช้เงินและของ
ใช้ส่วนตัวอย่าง
ไม่ประหยัด 

ใช้ทรัพย์สิน
ของตนเอง
และทรัพยากร
ของส่วนรวม  
อย่าง
ประหยัด 
คุ้มค่า เก็บ
รักษาดแูล
อย่างดี            
รอบคอบ มี
เหตุผล                     
ไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่น และไม่
ท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวม อย่าง
ประหยัด คุ้มค่า     
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี            
รอบคอบ มี
เหตุผล                
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 
ไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน และ
ให้อภัยเมื่อผู้อ่ืน
กระท าผิดพลาด 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวม อย่าง
ประหยัด คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแล 
อย่างดี  ตัดสินใจ
ด้วยความรอบคอบ 
มีเหตุผล                         
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 
ไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน ให้อภัย
เมือ่ผู้อื่นกระท า
ผิดพลาด และเป็น
แบบอย่างที่ดี 

ตัวช้ีวัดที่  5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม (3) 

5.2.1วางแผนการ 
เรียนการท างาน 
และการใน 
ชีวิตประจ าวันบน 
พ้ืนฐานของ 
ความรู้ ข้อมูล  
ข่าวสาร 
5.2.2 รู้เท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และ
สภาพแวดล้อม  
ยอมรับ และ
ปรับตัวเพ่ืออยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้

ไม่วางแผนการ
เรียนและการ
ใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ใช้ความรู้  
ข้อมูลข่าวสาร
ในการวาง
แผนการเรียน 
การท างานและ
การใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
และยอมรับ 
การเปลีย่นแปลง
ของครอบครัว
ชุมชน  
สังคม และ
สภาพแวดล้อม 
 

ใช้ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียน  การ
ท างานและการใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
ยอมรับ การ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และ
สภาพแวดล้อม  
และปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

ใช้ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียน    การ
ท างานและการใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
รู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และ
สภาพแวดล้อม 
และปรับตัวเพ่ือ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน         
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อย่างมีความสุข 
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ข้อที่ 6 มุ่งม่ันในการท างาน 

นิยาม 
มุ่งม่ันในการท างาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและ

รับผิดชอบในการท าหน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม  อดทน  เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
ผู้ที่มุ่งม่ันในการท างาน  คือ   ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม  ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ   ให้
ส าเร็จลุล่วง ตามเป้าหมายที่ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ  และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

ตัวช้ีวัด   6 .1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
6 .2 ท างานด้วย ความเพียรพยายาม  และ อดทนเพื่อให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

6 .1 ตั้งใจและรับผิดชอบ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 การงาน 

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

6 .2 ท างานด้วย ความ 
เพียร พยายาม  และ 

อดทน 
เพ่ือให้งานส าเร็จตาม 
เป้าหมาย 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัดที่ 6 .1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 

6.1.1 เอาใจใส่ต่อ 
การปฏิบัตหิน้าท่ี 
ที่ได้รับ 
มอบหมาย 
6.1.2 ตั้งใจและ 
รับผิดชอบใน 
 การท างานให้ 
ส าเรจ็ 
6.1.3 ปรับปรุง 
และพัฒนาการ 

ไม่ตั้งใจปฏิบตัิ
หน้าท่ีการงาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็ มีการ
ปรับปรุงการท างาน
ให้ดีขึ้น 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเรจ็ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 
 

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเรจ็                    
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานให้ดี
ขึ้นด้วยตนเอง 
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ท างานด้วยตนเอง 

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

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

ไม่ขยัน  อดทน   
ในการท างาน 

ท างานด้วยความ
ขยัน อดทน และ
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย และ
ชื่นชมผลงาน
ด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วย
ความขยัน
อดทน  และ
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย ไม่ย่อ
ท้อต่อปัญหาใน
การท างาน 
และชื่นชม
ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยันอดทน  และ
พยายามให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย
ภายในเวลาที่
ก าหนด ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาแก้ปัญหา 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวช้ีวัดที่  6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

6.1.1 เอาใจใส่ต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
 6.1.2 ตั้งใจและ 
รับผิดชอบใน 
การท างานให้
ส าเร็จ 
6.1.3 ปรับปรุงและ 
พัฒนาการท างาน
ด้วยตนเอง 

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนา                    
การท างาน 
ให้ดีขึ้น 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้
ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนา                    
การท างานให้ดี
ขึ้นด้วยตนเอง 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน            
การปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ                    
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง
และเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี
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ตัวช้ีวัดที่  6.2   ท างานด้วยความเพียรพยายาม  และอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

6.2.1 ทุ่มเทท างาน  
อดทน ไม่ย่อท้อต่อ 
ปัญหาและอุปสรรคใน 
การท างาน 
6.2.2 พยายาม 
แก้ปัญหาและอุปสรรค 
ในการท างานให้ส าเร็จ 
6.2.3 ชื่นชมผลงาน 

ไม่ขยัน  อดทน 
ในการท างาน 

ท างานด้วย
ความขยัน
อดทน และ
พยายามให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย ไม่
ย่อท้อต่อ
ปัญหาใน                  
การท างาน 
และชื่นชม
ผลงานด้วย             

ท างานด้วย
ความขยัน
อดทน  และ
พยายามให้
งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย
ภายในเวลาที่
ก าหนด ไม่ย่อ
ท้อต่อปัญหา  
แก้ปัญหา
อุปสรรค  

ท างานด้วย
ความขยัน
อดทน  และ
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมายก่อน
เวลาที่ก าหนด 
ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหา
แก้ปัญหา 

 

ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย 

นิยาม 
รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า                 

ร่วมอนุรักษ์  สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม  ใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ผู้ที่รักความเป็นไทย คือ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์  สืบทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย   มี
ความกตัญญูกตเวที  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม   

ตัวช้ีวัด  7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 
7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 7.3 อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
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ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

7.1 ภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
และมีความกตัญญูกตเวที 

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

7.2  เห็นคุณค่าและ 
ใช้ภาษาไทย ในการสื่อสารได้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

7.2.1 ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม        
7.2.2 ชักชวน  แนะน า  ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 

7.3 อนุรักษ์  สืบทอด   
ภูมิปัญญาไทย 

7.3.1 น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต                                                                            
7.3.2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย    

 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวช้ีวัดที่ 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญู
กตเวที 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 
7.1.1 แต่งกายและม ี
มารยาทงดงามแบบไทย  
มีสัมมาคารวะ กตัญญ ู
กตเวทีต่อผูม้ีพระคณุ   
7.1.2 ร่วมกิจกรรมที ่
เกี่ยวข้องกับประเพณี   
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย                                                                            
7.1.3 ชักชวน แนะน าให้ผู้อื่น
ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย       

ไม่มสีัมมา
คารวะต่อ
ผู้ใหญ ่

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ี
มารยาทแบบไทย 
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคณุ  และ
แต่งกายแบบไทย  
เข้าร่วมหรือมีส่วน
ร่วม ในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี   
ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย   

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ี
มารยาทแบบ
ไทย             มี
สัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ และ
แต่งกายแบบ
ไทยด้วยความ
ภาคภูมิใจ  เข้า
ร่วม  หรือมสี่วน
ร่วมในกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย   

ปฏิบัติตนเป็นผูม้ี
มารยาทแบบไทย  
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคณุ แต่งกาย
แบบไทยด้วยความ
ภาคภูมิใจ  เข้าร่วม
หรือมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย  
ชักชวน  แนะน า
เพื่อนและคนอ่ืน
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี   
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ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย   

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 
7.2.1ใช้ภาษาไทยและ
เลขไทยในการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม        
7.2.2 ชักชวน แนะน า  
ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของ
การใช้ภาษาไทยที่
ถูกต้อง 

ไม่สนใจใช้
ภาษาไทย 
อย่างถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย                 
เลขไทย  ใน
การสื่อสารได้
ถูกต้อง
เหมาะสม และ
แนะน าให้ผู้อ่ืน
ใช้ภาษาไทย 
ที่ถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย                  
เลขไทยในการ
สื่อสารได้
ถูกต้อง
เหมาะสม และ
แนะน า ชักชวน
ให้ผู้อื่นใช้
ภาษาไทยที่
ถูกต้อง  

ใช้ภาษาไทย              
เลขไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อ
เหมาะสม และ
แนะน า ชักชวน
ให้ผู้อื่นใช้
ภาษาไทย 
ที่ถูกต้องเป็น
ประจ า   
เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีด้านการใช้
ภาษาไทย 

 

ตัวช้ีวัดที่ 7.3 อนุรักษ์  สืบทอด  ภูมิปัญญาไทย 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

7.3.1 น าภูมิปัญญา
ไทยมาใช้ให้เหมาะสม
ในวิถีชีวิต                                                                            
7.3.2 ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ไทย    
7.3.3 แนะน า               
มีส่วนร่วม ในการ 
สืบทอดภูมิปัญญาไทย 

ไม่สนใจภูมิ
ปัญญาไทย 

สืบค้นภูมิ
ปัญญาไทยที่ใช้
ในท้องถิ่น             
เข้าร่วม และ
ชักชวนคนใน
ครอบครัวหรือ
เพ่ือนเข้าร่วม
กิจกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกับภูมิ
ปัญญาไทย  

สืบค้นภูมิ
ปัญญาไทยที่มี
อยู่ในท้องถิ่น  
เข้าร่วมและ
ชักชวนคนใน
ครอบครัว 
เพ่ือน และผู้อื่น
เข้าร่วม 
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาไทย   

สืบค้น 
ภูมิปัญญาไทย   
เข้าร่วมและ
ชักชวนคน 
ในครอบครัว  
เพ่ือน และผู้อื่น
เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย  
ใช้และแนะน า             
ให้เพ่ือนใช้                             

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ตัวช้ีวัดที่ 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญู
กตเวที 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยีย่ม(3) 
7.1.1 แต่งกายและ
มีมารยาทงดงาม
แบบไทย มีสัมมา
คารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ   
7.1.2 ร่วมกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย                                                                            
7.1.3 ชักชวน 
แนะน าให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย       

ไม่มีสัมมา
คารวะต่อ
ผู้ใหญ่ 

ปฏิบัติตนเป็นผู้
มีมารยาทแบบ
ไทย มีสัมมา
คารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ  และ
แต่งกาย 
แบบไทย                
เข้าร่วมหรือ 
มีส่วนร่วม  
ในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี  
ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย   

ปฏิบัติตนเป็นผู้
มีมารยาทแบบ
ไทย                   
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ  
แต่งกายแบบ
ไทยด้วยความ
ภาคภูมิใจ  เข้า
ร่วม   และมี
ส่วนร่วม              
ในการจัด
กิจกรรม               
ที่เก่ียวข้องกับ
ประเพณี  
ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย   

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย  
มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ  แต่งกาย
แบบไทยด้วยความ
ภาคภูมิใจ  เข้าร่วม
และมีส่วนร่วม ใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย   
ชักชวน  แนะน า
ผู้อื่นและ  เป็นผู้น า
หรือแกนน าในการ
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย   

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 

7.2.1 ใช้ภาษาไทยและเลข
ไทยในการสื่อสาร                                     
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม        
7.2.2 ชักชวนแนะน า  ให้
ผู้อื่นเห็นคณุค่าของการใช้

ไม่สนใจใช้
ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย  เลข
ไทยในการสื่อสาร
ได้ถูกต้องเหมาะสม 
และแนะน า 
ชักชวนให้ผู้อื่น 

ใช้ภาษาไทย  
เลขไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสมและ
แนะน า ชักชวน 

ใช้ภาษาไทย             
เลขไทยในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม  แนะน า 
ชักชวนให้ผู้อื่นเห็น
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ภาษาไทยท่ีถูกต้อง ใช้ภาษาไทย 
ที่ถูกต้อง  

ให้ผู้อื่นเห็น
คุณค่าในการใช้
ภาษาไทยท่ี
ถูกต้อง  

คุณค่าในการ 
ใช้ภาษาไทย 
ที่ถูกต้อง 
เป็นประจ า 
เป็นแบบอย่างท่ีดี
ด้านการใช้ภาษาไทย 

ตัวช้ีวัดที่ 7.3 อนุรักษ์ สืบทอด ภูมิปัญญาไทย 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

7.3.1 น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ 
ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต                                                                            
7.3.2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ                
ภูมิปัญญาไทย    
7.3.3 แนะน า  มีส่วนร่วม 
ในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 

ไม่สนใจภูมิ
ปัญญาไทย 

สืบค้นภูมิปัญญา
ไทยที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น  เข้าร่วม
และชักชวนคน
ในครอบครัว 
เพ่ือน และผู้อื่น
เข้าร่วม กิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย   
ใช้และแนะน าให้
เพ่ือนใช้ภูมิ
ปัญญาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน  

สืบค้นภูมิ
ปัญญาไทย 
ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น  เข้า
ร่วมและ
ชักชวนคนใน
ครอบครัว 
เพ่ือน และ
ผู้อื่นเข้าร่วม
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ 
ภูมิปัญญาไทย   
ใช้และแนะน า
ให้เพ่ือนใช้ภูมิ
ปัญญาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน 
และมีส่วนร่วม
ในการสืบทอด
ภูมิปัญญาไทย 
 

สืบค้นภูมิ
ปัญญาไทย 
ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น   
เข้าร่วมและ
ชักชวนคน 
ในครอบครัว 
เพ่ือน และ
ผู้อื่นเข้าร่วม
กิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับ 
ภูมิปัญญาไทย  
ใช้และแนะน า
ให้ผู้อื่นใช้ภูมิ
ปัญญาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน 
และมีส่วนร่วม
ในการสืบทอด
และเผยแพร่               
ภูมิปัญญาไทย 
 

 
ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ 

นิยาม 
มีจิตสาธารณะ หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ

สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน  และสังคม ด้วยความเต็มใจ  กระตือรือร้น โดย                
ไม่หวังผลตอบแทน 
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ผู้ที่มีจิตสาธารณะ  คือ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุข
ส่วนตนเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน  อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ด้วยแรงกาย  สติปัญญา  ลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิด
ในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

 

ตัวช้ีวัด  8.1  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
 8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจโดย ไม่หวัง
ผลตอบแทน 

8.1.1 ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างานด้วยความเต็มใจ 
8.1.2 อาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และ
ก าลังสติปัญญาโดยไม่หวังผลตอบแทน     
8.1.3 แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและอ่ืนๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือ 
 สร้างความสุขให้กับผู้อ่ืน         

8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 
 

8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
8.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
8.2.3 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวม  ตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึนด้วยความกระตือรือร้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

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

8.1.1 ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครู
ท างานด้วย  

ไม่
ช่วยเหลือ
พ่อแม่ 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครู
ท างาน อาสาท างาน

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และครู
ท างาน อาสา

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง
และครู
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ความเต็มใจ 
8.1.2 อาสาท างานให้
ผู้อื่นด้วยก าลังกาย 
ก าลังใจ และก าลัง 
สติปัญญา  ด้วยความ
สมัครใจ     
8.1.3 แบ่งปันสิ่งของ 
ทรัพย์สินและอ่ืนๆ 
และช่วยแก้ปัญหา  
หรือสร้างความสุข
ให้กับผู้อื่น         

ผู้ปกครอง 
และครู 

และแบ่งปันสิ่งของ
ให้ผู้อื่นด้วยความ 
เต็มใจ 

ท างาน ช่วยคิด             
ช่วยท า และ
แบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อื่นด้วยความ 
เต็มใจ 

ท างาน อาสา
ท างาน ช่วย
คิด ช่วยท า 
แบ่งปัน
สิ่งของ  
และช่วย
แก้ปัญหาให้
ผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจ 

 

 

 

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

8.2.1 ดูแล รักษา           
สาธารณสมบัติ และ
สิ่งแวดล้อม            
ด้วยความเต็มใจ 
8.2.2 เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชนและ
สังคม 
8.2.3 เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหา  หรือ 
ร่วมสร้างสิ่งที่ดีงาม
ของส่วนรวม ตาม
สถานการณ์ที่เกิด 
ขึ้นด้วยความ
กระตือรือร้น 
 

ไม่สนใจดูแล
รักษา 
ทรัพย์สมบัติ
และ 
สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 

ดูแล รักษา
ทรัพย์สมบัติ  
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน 
โรงเรียน  และ
เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยช
น์ของโรงเรียน
ด้วยความเต็มใจ 

ดูแล รักษา
ทรัพย์สมบัติ  
สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน 
โรงเรียน 
ชุมชน และเข้า
ร่วมกิจกรรม
เพ่ือ 
สังคมและ
สาธารณประโ
ยชน์ของ
โรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ 

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ 
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน 
และเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือ 
สังคมและ
สาธารณประโยช
น์ของโรงเรียน
และชุมชนด้วย      
ความเต็มใจ 
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เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวช้ีวัดที่ 8.1ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 

8.1.1 ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ครูท างานด้วย ความเต็มใจ 
8.1.2 อาสาท างานให้ผู้อื่น
ด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และ
ก าลัง สติปญัญาด้วยความ
เต็มใจ  
8.1.3 แบ่งปันสิ่งของ 
ทรัพย์สินและอื่นๆ และช่วย
แก้ปัญหาหรือ         สร้าง
ความสุขให้กับผู้อื่น         

ไม่ช่วยเหลือพ่อ
แม่ผู้ปกครอง  
และคร ู

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง  และ
ครูท างาน อาสา
ท างาน ช่วยคดิ  
ช่วยท า และ
แบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อื่นด้วยความ 
เต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง    
และครูท างาน 
อาสาท างาน  
ช่วยคิด ช่วยท า 
แบ่งปันสิ่งของ 
ทรัพย์สิน และ  
อื่น ๆ และช่วย
แก้ปัญหาให้ผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครู
ท างาน อาสาท างาน
ช่วยคิด ช่วยท า 
แบ่งปันสิ่งของ 
ทรัพย์สิน และอื่นๆ  
และเต็มใจช่วย
แก้ปัญหาหรือสร้าง
ความสุขให้แก่ผู้อื่น
โดย 
ไม่หวังผลตอบแทน           
เป็นแบบอย่าง 
ที่ด ี

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

8.2.1 ดูแล รักษา               
สาธารณสมบัติ และ
สิ่งแวดล้อม ด้วยความ
เต็มใจ 
8.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชนและ
สังคม 
8.2.3 เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วม
สร้างสิ่งที่ ดีงามของ
ส่วนรวมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น  

ไม่สนใจดูแล
รักษาทรัพย์
สมบัติและ 
สิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียน 

ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน 
โรงเรียน ชุมชน 
และเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือสังคม
และ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ 

ดูแล รักษา
ทรัพย์สมบัติ  
สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน 
โรงเรียน 
ชุมชน และ
เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือ 
สังคมและ
สาธารณประ
โยชน์ของ
โรงเรียนและ
ชุมชน หรือ
ร่วมกิจกรรม
เพ่ือแก้ปัญหา
หรือร่วมสร้าง
สิ่ง 
ที่ดีงามตาม

ดูแล รักษา
ทรัพย์สมบัติ 
สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน 
โรงเรียน 
ชุมชน และ
เป็นผู้น า หรือ
เข้าร่วม
กิจกรรม เพ่ือ
สังคมและ
สาธารณประโ
ยชน์ของ
โรงเรียน 
ชุมชน และ
ร่วมกิจกรรม
เพ่ือแก้ปัญหา
หรือร่วมสร้าง
สิ่งที่ดีงามตาม
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สถานการณ์ที่
เกิดข้ึน 

สถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้น  
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ภาคผนวก  ข 
ขั้นตอนการด าเนินการวัดผลและประเมินผลโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
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ขั้นตอนการด าเนินการวัดผลและประเมินผล โรงเรียนบ้านห้วยลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วช.1 

ประกาศผลการเรยีน 0 ร มส 

นักเรียนตดิต่อขอสอบแก้ตัว           2 สัปดาห์ 

ครูส่งผลสอบแกต้ัวครั้งที่ 1 

ประกาศผลการเรยีน 0 ร มส 

 

 

นักเรียนตดิต่อขอสอบแก้ตัว 

ครูส่งผลสอบแกต้ัวครั้งที่ 2                     1 เดือน 

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแก้ตวัไม่ผ่าน 

 

 

หนังสือติดต่อผู้ปกครอง 

 

สัปดาห์ที่ 16 ครูผูส้อนต้องแจ้งรายชื่อนักเรียน 

ที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 

 

 -นักเรียนยื่นค าร้องกับฝ่ายทะเบียน 

-ฝ่ายทะเบียนเสนอผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

-ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการเสนอผู้บริหาร -
เจ้าหน้าท่ีทะเบยีนแจ้งให้ครผูู้สอนรับทราบ 

-ครูผูส้อนด าเนินการและแจ้งผลให้ฝ่ายทะเบียน
รับทราบ 

-ฝ่ายทะเบียนประกาศผลให้นักเรยีนรับทราบ 
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แบบค าร้องขอใบ ปพ. ............ 
โรงเรียนบ้านห้วยลาด 

วันที่ ..............เดือน........................พ.ศ. ................... 
เรื่อง    ขอรับใบ ปพ. ...................... 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
 ข้าพเจ้า (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส. )...................................................... นักเรียนชั้น 
ม............./...................เลขที่ประจ าตัว.................................... เกิดวันที่.........................เดอืน
...................................พ.ศ. ........................ 
ชื่อบิดา..............................................................................ชือ่มารดา
....................................................................... 
มีความประสงค์ขอรับใบ 

ปพ.1   จ านวน...............ฉบับเพ่ือใช้................................................ 
 ปพ.7   จ านวน...............ฉบับเพ่ือใช้................................................. 
 ปพ.9   จ านวน...............ฉบับเพ่ือใช้................................................. 
 ปพ. อื่น ๆ   จ านวน...............ฉบับเพ่ือใช้................................................. 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางโรงเรียนดังนี้ 

น ารูปถ่ายชุดนักเรียนตามระเบียบไม่สวมหมวกและเครื่องประดับ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือนขนาด  
3x4 ซม.  
(1. 1/2  นิ้ว) จ านวน 2 รูป พร้อมทั้งเขียนชื่อ ชั้น เลขที่ประจ าตัวหลังรูปเรียบร้อยแล้ว 

ขอแสดงความนับถือ 
           ลงชื่อ....................................................ผู้ยื่นค าร้อง 

      (..................................................) 
ความคิดเห็นผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ลงชื่อ.............................................ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                   (............................................)  
ความเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
     ลงชื่อ..............................................ผู้อ านวยการ 
           (...........................................) 
      ........./........./........ 
แนวการปฏิบัติ 1. นักเรียนกรอกข้อความให้เรียบร้อย แล้วน าค าร้องไปที่เจ้าหน้าที่การเงินและ
ห้องสมุดลงชื่อ 
  2. น าค าร้องพร้อมกับรูปถ่าย 1 ½ นิ้ว ยื่นกับฝ่ายทะเบียนวัดผล 

   
                             วช.2 
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ค าร้องขอลาออก / ย้ายออก 
โรงเรียนบ้านห้วยลาด 

วันที่ ...................เดือน..................................พ.ศ. .............. ........................... 
เรื่อง  ขอลาออก / ย้ายนักเรียนออก 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
 ด้วยข้าพเจ้า  (นาย / นางสาว / นาง).................................................... อาชีพ.......................
ที่อยู่ .............................. ต าบล............................... อ าเภอ.......................................จังหวดั
..............................เป็นผู้ปกครองของ..............................................นักเรียนชั้น ม.............../... .........
เลขประจ าตัวนักเรียน...............มีความประสงค์จะน านักเรียนในความปกครองขอลาออก / ย้ายออก
จากโรงเรียนบ้านห้วยลาด  เพ่ือศึกษาต่อสถานศึกษาอ่ืน พร้อมแจ้งที่อยู่ที่จะย้ายเด็ก  เพื่อสะดวกใน
การท าเรื่องย้าย
............................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................โดยมีเหตุผลที่ขอลาออกหรือย้ายออก  ดังนี้ 
(   )  ศึกษาต่อที่อ่ืน   (   )  ไปประกอบอาชีพ  (    )  ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
(   )  มีปัญหาด้านสุขภาพ  (   )  อื่น  ๆ คือ........................................................ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
    ลงชื่อ...................................................... 
    (...............................................................) 
 
ความคิดเห็นผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ลงชื่อ.............................................ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                   (............................................)  
ความเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
 
     ลงชื่อ..............................................ผู้อ านวยการ 
           (...........................................) 
      ........./........./........ 
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วช.3 
ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อ / ที่อยู่ 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
วันท่ี ...................เดือน..................พ.ศ................ 

เรื่อง ขอเปลี่ยนช่ือ / ท่ีอยู ่
เรียน นายทะเบียน-วัดผล 
 ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)................................. เลขประจ าตัว...............ชั้นมัธยมศึกษา....../...... 
เกิดวันที่ ............................เดือน......................................พ.ศ........................................ชื่อบิดา................ 
ช่ือมารดา..............................................................อยูบ่้านเลขท่ี...................หมู่ที่..............ต าบล................. 
อ าเภอ.................................... จังหวัด..................................................ขอยื่นค าร้องขอเปลี่ยนหลักฐานการเข้าเรียน 
ดังนี ้
 1. ขอเปลี่ยนแปลงช่ือ – สกุล ที่อยู่ข้าพเจ้า จากเดิม ............................................................. 
      เปลี่ยนแปลงเป็น............................................................................................... 
 2. ขอเปลี่ยนแปลงช่ือ – สกุล, ที่อยู่บิดา มารดา จากเดิม......................................................... 
 3. ขอเปลี่ยนสถานภาพมารดา จาก นางสาว.................................................................... 
      เป็น  นาง ................................................................................................... 
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานการเปลีย่นแปลง (ช่ือ / ท่ีอยู่) มาด้วย ดังน้ี  
 1.....................................................................................................จ านวน......................................ฉบบั 
 2.....................................................................................................จ านวน.......................................ฉบบั 
 3.....................................................................................................จ านวน.......................................ฉบบั 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
   ลงช่ือ........................................................................นักเรยีน 
            (......................................................................) 
   ลงช่ือ........................................................................ครูที่ปรึกษา 
            (......................................................................) 
   ลงช่ือ........................................................................ 
            (......................................................................) 
               นายทะเบียน-วัดผล 
แนวการปฏิบัต ิ 1. นักเรียนกรอกข้อมูลในแบบค าร้องแล้วให้ครูที่ปรึกษาลงช่ือรับทราบ 
  2. น าแบบค าร้องขอเปลี่ยนช่ือท่ีอยู่พร้อมส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงช่ือ / ท่ีอยู่ 
      ยื่นกับนายทะเบียน / วัดผล เพื่อรับทราบและด าเนินการต่อไป 
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วช.4 
ค าร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน 
วันท่ี...........................เดือน.........................................พ.ศ................................ 

เรื่อง   ขอมีสิทธิ์สอบ 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
 ข้าพเจ้า ด.ช./ ด.ญ. /นาย /นางสาว .................................. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ............/.......... 
เลขประจ าตัว............................มเีวลาเรยีนไม่ถึง 80 %  ของเวลาเรยีนทั้งหมดในรายวิชาดังต่อไปนี้ คอื 
 1. วิชา..........................................รหัสวิชา................................ ครผููส้อน.................................................. 
 2. วิชา..........................................รหัสวิชา................................ ครผููส้อน.................................................. 
 3. วิชา..........................................รหัสวิชา................................ ครผููส้อน..................................................
 4. วิชา..........................................รหัสวิชา................................ ครผููส้อน..................................................
 5. วิชา..........................................รหัสวิชา................................ ครผููส้อน..................................................
 6. วิชา..........................................รหัสวิชา................................ ครผููส้อน……………………………… 
ทั้งนี้เพราะข้าพเจ้ามเีหตุจ าเป็น คอื 
................................................................................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้าไดม้อบหลักฐานประกอบการพิจารณาคือ 

1. ใบรับรองแพทย์จ านวน.....................................ฉบับ 
2. หลักฐานอื่น ๆ  จ านวน......................................ฉบับ 

รวม.............................................ฉบับ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ข้าพเจ้ามีสิทธ์ิสอบในรายวิชาเหล่านี้ด้วย 
     
    ขอแสดงความนับถือ 
 
   ลงช่ือ...................................................นักเรยีน 
           (                                                  ) 
ข้าพเจ้า............................................................................เป็นผู้ปกครองของ........................................... 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี .............../.................มีความเห็นว่า          (  ) ควรมีสิทธ์ิสอบ     (   ) ไม่ควรมีสิทธิ์
สอบ 
เพราะ.......................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเหตุผลที่อ้างในค าร้องเป็นความจริงทุกประการ 
 
   ลงช่ือ...................................................ผู้ปกครอง 
           (                                                  ) 
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วช.5 
ค าร้องขอเรียนซ้ า                                                                 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด    
วันท่ี........................เดือน.......................................พ.ศ........................ 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
 ข้าพเจ้า........................................................ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี................../..................... 
มีความประสงค์จะขอเรียนซ้ าในรายวิชา......................................... รหัสวิชา........................................... 
ซึ่งเป็นรายวิชา              (   ) พื้นฐาน          (   ) เพิ่มเติม           จ านวน    ......................... หนว่ยกิต 
ในภาคเรียนท่ี........................ปีการศึกษา.............................โดยมี..................................................เป็นผูส้อน 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
   ลงช่ือ...................................................นักเรยีน 
           (                                                  ) 
 
ความเห็น / การรับทราบของผู้ปกครอง   ความเห็นของนายทะเบียน 
................................................................  (  ) ทราบ เห็นควรให้เรียนซ้ า 
...............................................................  (  ) ไม่ควรให้เรียนซ้ า  เพราะ 
      …………………………………………… 
ลงช่ือ...................................................ปกครอง ลงช่ือ...................................................เจ้าหนา้ที่ทะเบียน 
           (                                                  )  (                                                  ) 
ความเห็นของครูผู้สอน   ความเห็นของผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
(  ) ทราบ เห็นควรให้เรียนซ้ า     
(  ) ไม่ควรให้เรียนซ้ า  เพราะ    ........................................................................ 
 
ลงช่ือ....................................................   ลงช่ือ............................................................... 
       (                                                  )   (                                                    ) 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
(   )  อนุญาต 
(   )  ไมอ่นุญาต เพราะ 
................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ.......................................................... 
     (                                                        ) 

วันท่ี ....................เดือน......................พ.ศ..................... 
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วช.6 
                                                           แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                         
(ด้านหน้า)       

(กรณีเรียนซ้ า) 
โรงเรียนบ้านห้วยลาด  อ าเภอทรายทองวัฒนา  จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ..................................   ภาคเรียนที่.................................   ปีการศึกษา......................... 
รายวิชา......................................................................   รหัสวิชา................................................................ 
จ านวนน้ าหนัก / หน่วยกิต .......................................   เวลาเรียน.........................ชั่วโมง / สัปดาห์ 
ครูผูส้อน.................................................................................................................................................... 
ครูที่ปรึกษา............................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 

ช่ือ – สกุล   นักเรยีน ระดับผลการเรียน 
  

การอนุมัติผลการเรียน 
 ลงช่ือ..............................................................................ครูผูส้อน 
 ลงช่ือ..............................................................................หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 
 ลงช่ือ..............................................................................หัวหน้างานทะเบียน / วัดผล 
เรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 ลงช่ือ..............................................................................ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานวิชาการ 
                         (                                                                    ) 
 (   )   อนุมัติ 
 (   )  ไมอ่นุมตัิ 
 ลงช่ือ..............................................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
                              (                                                              ) 
               วันท่ี....................เดือน..................................พ.ศ........................... 
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ด้านหลัง 
การบันทึกเวลาเรียน 
รหัสวิชา......................................รายวิชา.........................................จ านวนช่ัวโมงเรียนเต็ม.................ชั่วโมง 

ที ่

  
สัปดาห ์

  
      

วันที่ 
 

 
ชื่อ-
สกุล 

วัน/เดือน/ป ี

รวม 
เวลา
เรียน 
(ชม.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 
 
 

                   

                       
 

                       
 
คะแนนผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

หน่วยการเรียนรู ้

จุดประสงค์การเรียนรู้ / คะแนนเต็ม รวม 

 
 

          

            

            

            

            

 
 การประเมินผล 

รวมคะแนน เต็ม ได้ 

หน่วยการเรียนรู ้   

ระหว่างภาค   

ปลายภาค   

รวม   

ผลการประเมิน  
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วช.7 
ค าร้องขอสอบแก้  “o” ครั้งที…่……….. 

วันที่…....เดือน………………พ.ศ………. 
 

 ข้าพเจ้า ( ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. )…………………………………………………………….. 
ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่……./…….เลขประจ าตัว……………………………………….. 
ขอยื่นค าร้องต่อทางโรงเรยีนเพื่อขอสอบแก้ตัว ครั้งท่ี………ของภาคเรียนท่ี….ปีการศึกษา………..โดยมรีายวิชา
ดังต่อไปนี ้
ล าดับที ่ ช่ือรายวิชา รหัสวิชา หน่วยการเรียน ครูผูส้อน 

     
     
     
     
     
     
     

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

      ลงช่ือ…………….…………..นักเรียน 

ความเห็นผู้ปกครอง    □   สมควรให้สอบแก้ตัว     □     ไมส่มควร  เพราะ …………………  
      ลงช่ือ………………………….ผู้ปกครอง 
               (…………………………) 
ความเห็นครูที่ปรึกษา     □     สมควรให้สอบแกต้ัว     □   ไม่สมควร  เพราะ……………… 

      ลงช่ือ………………………..ครูที่ปรึกษา 
               ( ………………………) 
งานทะเบียน -  วัดผล    □   รับทราบ   ลงช่ือ…………………………… 
แนวการปฏิบัต ิ   1. นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบแล้วน าไปใหผู้้ปกครอง  ครูที่ปรึกษาและ งานทะเบยีนวัดผล  
                                รับทราบ 

2. ด าเนินการสอบแก้ตัวกับครูประจ าวิชาหรือครูทีไ่ดร้ับมอบหมาย ตามวันและเวลา 
    ที่ทางวิชาการก าหนด 



 

                                                          ระเบยีบการวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านห้วยลาดฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2559 
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         วช.8 
ค าร้องขอแก้  “ร” คร้ังท่ี ……………. 

วันที ่……..เดือน…………………………… พ.ศ…………….. 
ข้าพเจ้า (ดช. / ดญ. / นาย / น.ส. /) ………………………………………………… 

ปัจจุบนัเรียนอยู่ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ………/……. เลขประจ าตวั………………… 
ขอยื่นค าร้องขอแก่โรงเรียน เพื่อขอแก้ “ร” ในรายวิชา ……………………………………… 
รหัสวิชา ………. …หน่วยการเรียน …………หน่วย ของภาคเรียนที่ ……….. ปีการศึกษา …………….. 
รายวิชานี้เรียนกับคร ู………………………………. ……….ขณะเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่…….. / ……… 
 ข้าพเจ้าได ้“ร” วิชานี้เพราะ ……………………………………………… 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
      ลงชื่อ ……………………………. นักเรียน 
       (………………………) 
ความเห็นของครูประจ าวิชากรณีที่ติด “ร”         (  ) เหตุวิสัย  (  ) ไม่ใช่เหตุวิสัย 
     วิธีการแก้  “ร”  (  ) ส่งงาน  (  ) สอบปกต ิ
      ลงชื่อ ………………………… ครูประจ าวชิา 

              ( ……………………….. ) 
ความเห็นของผู้ปกครอง    (  ) สมควรให้แก้ “ร”  ไม่สมควรให้แก้ “ร” เพราะ …………… 
      ลงชื่อ ………………………... ผู้ปกครอง 
              ( …………………………) 
ความเห็นของครูที่ปรึกษา  (  ) สมควรให้แก้ “ร”  ไม่สมควรให้แก้ “ร” เพราะ ……………… 
      ลงชื่อ ………….……………. ครูที่ปรึกษา 
               (…………………..…….) 
งานทะเบียน – วัดผล  (   ) รับทราบ   
      ลงชื่อ ………………………………. 
             (…………………………) 
แนวการปฏิบัต ิ

1. นักเรียนกรอกค าร้องขอแก้ “ร” ให้เรียบร้อยแล้วน าไปให้ครปูระจ าวิชา  ผู้ปกครอง  ครูที่ปรึกษา ลง
ช่ือ รับทราบให้ครบ  

2. น าค าร้องขอแก ้“ร” ไปยื่นกับงานทะเบียน – วัดผล เพื่อด าเนินการต่อไป 
                3.    ให้นักเรียนด าเนินการแก้ “ร” กับครูประจ าวิชาหรือครูท่ีได้รับมอบหมายตามวันที่
และเวลาที่ทาง   ฝ่ายวิชาการก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                          ระเบยีบการวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านห้วยลาดฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2559 
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        วช.9 
ค าร้องขอแก้  “มส” คร้ังท่ี ……………. 

วันท่ี ……..เดือน…………………………… พ.ศ…………….. 
  

ข้าพเจ้า (ดช. / ดญ. / นาย / น.ส. /) …………………………………………………………… 
ปัจจุบันเรียนอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่………/……. เลขประจ าตัว………………………………………. 
ขอยื่นค าร้องขอแก่โรงเรียน เพื่อขอแก ้“มส” ในรายวิชา ……………………………………………….. 
รหัสวิชา ………. หน่วยการเรียน …………. หน่วย  ของภาคเรียนท่ี ……….. ปีการศึกษา ………….. 
รายวิชานี้เรยีนกับคร ู………………………………………. ขณะเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี …… / ……. 
 ข้าพเจ้าได ้“มส” วิชานี้เพราะ ……………………………………………………………….. 
  

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ 
     ลงช่ือ ……………………………. นักเรียน 
                 (………………………) 
 
ความเห็นของครูประจ าวิชา ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ……….. คาบ   มาเรียน ……….. คาบ 
             เพิ่มเติมอีก ……………………… 
 
     ลงช่ือ ……………………… ครูประจ าวิชา 

                    (……………………) 
 

ความเห็นของผู้ปกครอง           สมควรให้แก ้“มส”     ไมส่มควร   เพราะ ………………… 
     ลงช่ือ ……………………… ผู้ปกครอง 
      (……………………) 
 
ความเห็นของครูที่ปรึกษา      สมควรให้แก ้“มส”      ไมส่มควร  เพราะ …………………… 
     ลงช่ือ ……….………………. ครูที่ปรึกษา 
                 (…………………..…) 
 
งานทะเบียน – วัดผล       รับทราบ   
     ลงช่ือ ………………………………. 
               (…………………………) 
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     วช.10 
ค าร้องขอแก้  “มผ” คร้ังท่ี ……………. 

วันท่ี ……..เดือน…………………………… พ.ศ…………….. 
  

ข้าพเจ้า (ดช. / ดญ. / นาย / น.ส. ) …………………………………………………………… 
ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ………/……. เลขประจ าตัว………………………………………. 
ขอยื่นค าร้องขอแก่โรงเรียน เพื่อขอแก ้“มผ” ในรายวิชา ……………………………………………….. 
รหัสวิชา ………. หน่วยการเรียน …………. หน่วย  ของภาคเรียนท่ี ……….. ปีการศึกษา ………….. 
รายวิชานี้เรยีนกับคร ู………………………………. ขณะเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี …… / ……. 
 ข้าพเจ้าได ้“มผ” วิชานี้เพราะมีเวลาเขาร่วมกิจกรรมไม่ครบร้อยละ 80 ของเวลาเรยีนทั้งหมด 
  

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ 
      ลงช่ือ ……………………………. นักเรียน 
       (………………………) 
 
ความเห็นของครูประจ าวิชา    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ……….. คาบ   มาเรียน ……….. คาบ 
      เพิ่มเตมิอีก ……………………… 
 
      ลงช่ือ ……………………… ครูประจ าวิชา 

                      (……………………) 
 

ความเห็นของผู้ปกครอง           สมควรให้แก ้“มผ”     ไมส่มควร   เพราะ ………………… 
      ลงช่ือ …………………….…… ผู้ปกครอง 
       (……………………) 
 
ความเห็นของครูที่ปรึกษา      สมควรให้แก ้“มผ”      ไมส่มควร  เพราะ …………………… 
      ลงช่ือ ……………………….…. ครูที่ปรึกษา 
                          (……………………..…) 
 
งานทะเบียน – วัดผล       รับทราบ   
      ลงช่ือ …………..………………………. 
                           (…………………………) 
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วช.11 
แบบประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มสีิทธิเข้าสอบปลายภาคเรียน 

รายวิชา........................... รหัสวิชา.......................ภาคเรียนที่.....................ปีการศึกษา.............................. 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ชั้น เวลาเรียน 
เต็ม (คาบ) 

ขาดเรียน 
ได้ (คาบ) 

ขาดเรียน 
จริง (คาบ) 

ลา 
(คาบ) 

ขาด 
(คาบ) 

หมายแหตุ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
ลงช่ือ.........................................................ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

          (                                                         ) 
           ลงช่ือ.........................................................ผู้อ านวยการ 

          (                                                         ) 
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วช.12 
แบบเสนอรายชื่อนกัเรียนที่ติด มส,มผ 

วันท่ี.......................เดือน.............................พ.ศ................................ 
เรื่อง   เสนอรายชื่อนักเรยีนที่ติด มส, มผ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหว้ยลาด 
 ด้วยข้าพเจ้านาย,นาง,นางสาว ..........................................ครผูู้สอนวชิา................................ 
รหัส........................นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา................./........ของภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา............... 
มีความประสงค์ขอรายงานผลการเรียนที่ได้ผลการเรียน มส, มผ โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือ - สกลุ 
เวลาเรียน 
ทั้งหมด 
(ช่ัวโมง) 

จ านวน 
ขาดเรียน 
(ช่ัวโมง) 

เวลาเรียน 
ไม่ถึง 
60% 

เวลาเรียน 
ระหว่าง 
60-80% 

หมาย
เหต ุ

       
       
       
       
       
       
รวมนักเรยีนที่มีเวลาเรยีนไม่ถึง 60% ....................................คน มีเวลาเรยีนระหว่าง 60-80% ......................คน 
ลงช่ือ........................................ครปูระจ าวิชา  ลงช่ือ..............................................หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 (                                                )                        (                                             ) 
เสนอความคดิเห็น................................................................................................................................................... 
ลงช่ือ.................................................งานทะเบียน  
        (                                                ) 
เสนอความคดิเห็น 
................................................................................................................................................................... 
ลงช่ือ.................................................ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
        (                                                ) 
เสนอความคดิเห็น 
................................................................................................................................................................... 
ลงช่ือ.................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน  
        (                                                ) 
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                                                                                          วช.13 
แบบเสนอรายชื่อนกัเรียนที่ติด  0, ร , มส, มผ   

วันท่ี ……. เดือน ………………….. พ.ศ……. 
เร่ือง   เสนอรายชื่อนักเรียนที่ติด  0, ร , มส, มผ 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
 ด้วยข้าพเจ้านาย , นาง,นางสาว ……………..……………….ครูผู้สอนวิชา…………………………… 
รหัส ………….. นักเรียนช้ัน ม…./……ของภาคเรียนท่ี …….. ปีการศกึษา ………มีความประสงค์ขอรายงานผลการเรียน
นักเรียนท่ีได้ผลการเรียน  0, ร , มส, มผ  โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้

ล าดับที ่ ห้อง ชื่อ  -  นามสกลุ ผลการเรียนที่ได้ 
คะแนนท่ีได ้

เก็บ รวม 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
รวมนักเรยีนที่ได้  0  = ………คน ได้  ร = ………คน ได้ มส = ………คน ได้  มผ = ………คน  
ลงช่ือ…………………..……. ครูประจ าวิชา       ลงช่ือ …………………. ……..หัวหนา้กลุ่มสาระ 
         (…………………………..)              (…………………………)   
ลงช่ือ ………………….งานทะเบียนวดัผล            ลงช่ือ…………………………….ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
        (……………………………)             (……………………..……) 
ลงช่ือ ……………………………….ผู้อ านวยการ    
         (………………………………)         
แนวการปฏิบัต ิ1. ให้ครูประจ าวชิาเขียนรายงานช่ือนักเรียนทีต่ิด   0, ร , มส, มผ  ห้องละ  2  ชุด  โดยส่งฝ่าย
วิชาการจ านวน  1  ชุด  โดยแนบมาใน  ปพ.5  (  แยกห้อง )  และครูผูส้อนเก็บไวดู้  1  ชุด     
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วช.14 
แบบขออนุญาตให้ผลการเรียน  “ร ” 

                                                                                                                
วันท่ี……….เดือน…………..พ.ศ…………. 

เร่ือง ขออนุญาตให้ผลการเรียน  “ ร ” 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านห้วยลาด 
 ด้วยข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว…………………………………………กลุ่มสาระ……………………… 
สอนรายวิชา………………………………………….รหัส……………ภาคเรียนที…่……..ปีการศึกษา…………. 
มีความประสงค์ขออนุญาตให้นักเรียนท่ีมีรายชื่อดังต่อไปนีไ้ดผ้ลการเรียน  “ ร ” เพราะไมส่่งงาน  ส่งงานไม่ครบ
และไม่สอบ 
ที ่ ช่ือ  -  สกุล ชั้น/ห้อง ไม่ส่งงาน ไม่สอบ หมายเหต ุ

      
      
      
      
      
      
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและสั่งการ 
   ลงช่ือ……………………………………..ครูผูส้อน 
ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระ                          ความเห็นผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
(  ) สมควรอนญุาต                         (  ) สมควรอนุญาต 
(  )ไมส่มควรอนญุาต     (  )ไมส่มควรอนญุาต 
ลงช่ือ……………………………                             ลงช่ือ………………………………… 
(………………………………...)                                                       (...................................................) 
  ............../................/................                   ............../.................../.................  
                                     
ความเห็นนายทะเบียนวัดผล                                            ความเห็นผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
 (   ) สมควรอนุญาต   (  )  ไม่สมควรอนุญาต                                   (  )  อนุญาต  (  ) ไม่อนุญาต 
ลงช่ือ………………………….                                      ลงช่ือ………………………………. 
        นายทะเบยีนวัดผล                                  (                                            )  
      ……../……/………                         ……../………./……….  
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วช.15 
สรุปผลการลงทะเบียนเรียนชั้น........................................ 

 
ภาคเรียน.....................ปีการศึกษา........................โรงเรียนบ้านห้วยลาด 

 
 ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .................... ที่ปรึกษาชั้น..................... 
ได้ด าเนินการลงทะเบียนนักเรียนชั้น................. ประจ าภาคเรียนที่.........  
ปีการศึกษา……………………… 
 จ านวนนักเรียนทั้งหมด   จ านวน...............................................คน 
 มีนักเรียนลงทะเบียน จ านวน...............................................คน 
 ไม่มาลงทะเบียน  จ านวน...............................................คน 
ตามรายชื่อนักเรียนที่แนบมาพร้อมแบบสรุปนี้ 
 
  ลงชื่อ...................................................................ครูที่ปรึกษา  
                       (                                                                   ) 
            ................./......................./..................... 
(   )    ทราบ 
  ลงชื่อ...................................................................เจ้าหน้าที่ทะเบียน-วัดผล 
                      (                                                                   ) 
            ................./......................./..................... 
(   )    ทราบ 
  ลงชื่อ...................................................................ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                     (                                                                    ) 
                        ................./......................./..................... 
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วช.วผ. 16 
แบบแจ้งรายวิชาที่เปิดสอน 

วันท่ี................เดือน..........................................พ.ศ......................... 
เรื่อง   แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนและจัดครูเข้าสอน      ภาคเรียนท่ี...............................ปีการศึกษา........................ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหว้ยลาด 
 ด้วยข้าพเจ้านาย / นาง / นางสาว.............................................. หัวหน้ากลุ่มสาระ................................ 
ขอแจ้งรายวิชาที่เปิดสอนและจดัครูเข้าสอนในภาคเรยีนที่ ................................. ปีการศึกษา............................. 
โดยมรีายละเอียดดังนี ้

ที ่ ครูผูส้อน ช่ือรายวิชา 
รหัส
วิชา 

คาบ 
สัปดาห ์

ห้องที่
สอน 

รวม 
(คาบ) 

หมายเหต ุ

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

   
ลงช่ือ................................................หัวหน้ากลุม่สาระ  
ลงช่ือ................................................เจ้าหน้าที่งานทะเบยีน-วัดผล      
ลงช่ือ................................................ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการ   
ลงช่ือ................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
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      วช.17 
แบบส ารวจข้อสอบ  (   )  กลางภาค     (   )   ปลายภาค 

ภาคเรยีนที่ ......................ปีการศกึษา.............................กลุม่สาระ...................................... 
เรียน    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 ด้วยทางฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านห้วยลาดได้ก าหนดให้มีการวัดผลประเมินผล (กลางภาค/ปลายภาค)  
ภาคเรยีนที…่…………ประจ าปีการศึกษา................................กลุ่มสาระ........................................................ 
จึงขอแจ้งรายวิชาที่จะท าการวัดผล  เพื่อท่ีทางฝ่ายวิชาการจะได้น าไปด าเนินการจดัตารางสอบต่อไป   
โดยมรีายวิชาดังต่อไปนี ้

ช่ือครูผู้สอน ช่ือรายวิชา รหัสวิชา 
จ านวนข้อสอบ 

วัดจุดประสงค์ที ่
เวลาที่ใช้

สอบ 
(นาที) 

ช้ัน/ห้อง 
ปรนัย อัตนัย 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
     

ลงช่ือ.........................................................หัวหนา้กลุ่มสาระ 
            (                                                         )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วช.18 
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แบบรายงานการส่ง ปพ.5 
โรงเรียนบ้านห้วยลาด 

วันท่ี.............................เดือน............................................พ.ศ.......................... 
เรื่อง    รายงานการส่ง   ปพ.5 
เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งทราย 
 ด้วยข้าพเจ้า (นาย , นาง, นางสาว) ....................................................................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้...........................................................................ได้รวบรวมสมุดประเมินผล ครั้งท่ี ................. 
ประจ าภาคเรียนท่ี...........ปีการศึกษา...............รวมจ านวนทั้งหมด........................เล่ม  จากทั้งหมด...................เล่ม 
โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

 
      รวม............................................เลม่ 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
   ลงช่ือ...............................................................ครผูู้สอน 
           (                                                               ) 
หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจสอบแล้ว  งานทะเบียนวัดผลตรวจสอบแล้ว 
         (   )  ครบ     (   )  ถูกตอ้ง 
 (   )  ไมค่รบ  ขาด .............เลม่  (   )  ไมถู่กตอ้ง 
ลงช่ือ..........................................ผูช่้วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ลงช่ือ............................ ผู้อ านวยการ 
        (                                          )    (                                          ) 
     ................./................../................          ..................../...................../................. 
 
แนวการปฏิบัต ิ
1. ครูประจ าวิชารับแบบรายงานการส่ง ปพ.5 แล้วกรอกข้อมูลใหค้รบและถูกต้องส่งพร้อมกับ ปพ.5 ทีห่ัวหน้ากลุ่มสาระ 
2. หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจสอบแลว้ให้วัดผลกลุ่มสาระตรวจแล้วบันทึก 
3. แบบสรุปผลการตรวจ รบ.3  แล้วน าส่งงานวัดผลเพื่อเสนออนุมัตติ่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ช้ัน/ห้อง รวมจ านวน (ล่ม) หมายเหต ุ
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วช.19 
แบบใบลงชื่อผู้เข้าสอบ 

แบบใบลงช่ือผู้เข้าสอบวิชา.................................................รหสัวิชา.............................ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่...../..... 
จ านวนนักเรียนท่ีเข้าสอบ................คน  ขาดสอบ.................คน เลขที่เข้าสอบ.......................อาคาร....................... 
วันท่ีสอบ......................เดือน.......................... พ.ศ. ..........................เวลา......................น. ถึง.............................. 

เลขที ่ ชื่อ – สกุล คะแนน เลขที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน 
1   26   
2   27   
3   28   
4   29   
5   30   
6   31   
7   32   
8   33   
9   34   
10   35   
11   36   
12   37   
13   38   
14   39   
15   40   
16   41   
17   42   
18   43   
19   44   
20   45   
21   46   
22   47   
23   48   
24   49   
25   50   

 
รวมจ านวนนกัเรียนที่มาสอบ..............คน นักเรียนที่ขาดสอบ...............คน รวมกระดาษค าตอบ..................... แผ่น 
ลงชื่อ................................................กรรมการคุมสอบ  ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจนับกระดาษค าตอบ 
แนวการปฏิบตัิ 1. ครูประจ าวิชาแนบใบลงชื่อผู้เข้าสอบพร้อมกบักระดาษค าตอบ และข้อสอบส่งฝ่ายวิชาการ  
              รายวิชาละ 1 แผ่น 

3. กรรมการคุมสอบน าข้อสอบพร้อมกระดาษค าตอบเปล่า เย็บติดด้านหลังของกระดาษค าตอบสอบเสรจ็ในแต่ละ
รายวิชา จ านวน 1 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


