๑

ระเบียบโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๖๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐)
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗
สิ งหาคม ๒๕๖๐ และฉบั บ กาหนดให้ ส ถานศึก ษาจะต้ อ งจัด ทาหลั กเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวั ด และ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน และเป็นไปในแนว
เดียวกัน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐)
ข้อ ๒ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วซึ่งขัดแย้ง หรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ใช้ระเบียบนี้ควบคู่กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
ข้อ ๔ ให้ผู้อานวยการโรงเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

๒
หมวดที่ ๑
หลักการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ ๕ ให้สถานศึกษามีหน้าที่วัดและประเมินผล ตัดสิน และอนุมัติผลการเรียนทุกระดับชั้น โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องของเกณฑ์ และแนวดาเนินการวัดประเมินผล
การเรียน
ข้อ ๖ การวัดและประเมินผลการเรียน ต้องสอดคล้อง ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหลักสูตร
ข้อ ๗ การวัดและประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย การวัดผลและประเมินผลเพื่อปรับปรุง
พัฒนาผู้เรียน ปรับปรุงการเรียนการสอน วัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
ข้อ ๘ การวัดและประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ต้องดาเนินการ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติของวิชา และธรรมชาติของผู้เรียน
ข้อ ๙ จัดให้มีการวัดและประเมินผู้เรียนในด้านต่างๆ ดังนี้
๙.๑ วัดและประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
๙.๒ วัดและประเมินความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในแต่ละ
ภาคเรียน / ช่วงชั้น
๙.๓ วัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละระดับภาคเรียน / ช่วงชั้น
๙.๔ วัดและประเมินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่กาหนดตามหลักสูตร
ข้อ ๑๐ การวัดและประเมินผลต้องมีหลักฐานชัดเจน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
ข้อ ๑๑ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษา และการศึกษา ในรูปแบบต่างๆ
หมวดที่ ๒
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ ๑๒ การวัดและประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
๑๒.๑ ให้มีการวัดและประเมินผลเป็นรายวิชา โดยแจ้งให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ และวิธีการวัดและประเมินผล ก่อนจัดการเรียนรู้
๑๒.๒ ให้มีการวัดและประเมินผลก่อนการเรียนทุกรายวิชา
๑๒.๓ การวัดและประเมินผล ต้องครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ /
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑๒.๔ การวัดและประเมินผล ต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย เป็นการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง เน้นการปฏิบัติ ดาเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
๑๒.๕ ให้มีการวัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียน โดยดาเนินการใน ๓ ส่วนดังนี้
๑๒.๕.๑ ให้มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนเป็นระยะ เพื่อประเมินพัฒนาการ
ของผู้เรียน และเพื่อเก็บคะแนนทุกตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ถ้าพบว่าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ของตัวชี้วัด / ผลการ
เรียนรู้ใด ให้ผู้สอนวินิจฉัยข้อบกพร่องของการเรียนรู้ และซ่อมเสริมจนนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด สาหรับ
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ข้อใดที่มีการซ่อมเสริมจนผ่านเกณฑ์แล้ว ให้คะแนนไม่เกินครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มใน
ข้อนั้น ทั้งนีจ้ ะต้องได้รับการประเมินผ่านทุกตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ มีเกณฑ์และวิธีการเก็บคะแนนให้เป็นไป
ตามแผนการวัดและประเมินผล ของแต่ละรายวิชาที่จัดทาไว้
๑๒.๕.๒ ให้โรงเรียนจัดให้มีการสอบกลางภาค ทุกรายวิชาทุกชั้นปี

๓
๑๒.๕.๓ ในแต่ละรายวิชาต้องมีการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ระบุไว้ โดยมีการประเมินตลอดทุกภาคเรียน หากพบว่าผู้เรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด ต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีการพัฒนาขึ้นจนผ่านเกณฑ์
๑๒.๖ ให้มีการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน เพื่อตรวจสอบการเรียนโดยวัดให้
ครอบคลุมตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ที่สาคัญ
๑๒.๗ การตัดสินการเรียน ให้นาคะแนนระหว่างภาคเรียน รวมกับคะแนนปลายภาคเรียน
ตามอัตราส่วนที่กาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
๑๒.๘ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังนี้
๔
หมายถึง
ผลการเรียนดีเยี่ยม
๓.๕ หมายถึง
ผลการเรียนดีมาก
๓
หมายถึง
ผลการเรียนดี
๒.๕ หมายถึง
ผลการเรียนค่อนข้างดี
๒
หมายถึง
ผลการเรียนน่าพอใจ
๑.๕ หมายถึง
ผลการเรียนพอใช้
๑
หมายถึง
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
๐
หมายถึง
ผลการเรียนที่ต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่า
ให้ใช้อักษร แสดงผลการเรียนที่มีเงื่อนไขในแต่ละรายวิชา ดังนี้
มส หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียน
ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ร หมายถึง รอการตัดสิน และยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการ
เรียนรายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน / ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ทา ซึ่ง
งานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทาให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้
ข้อ ๑๓ การวัดและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑๓.๑ ให้ผู้สอนทุกรายวิชาเป็นผู้ประเมิน ตามแนวทาง/ระเบียบการวัดและประเมินผล ตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
๑๓.๒ ให้มีการประเมินเป็นระยะ เพื่อพัฒนาปรับปรุงผู้เรียน และผลประเมินเมื่อสิ้นภาค
เรียนร่วมกับคณะกรรมการประเมินที่โรงเรียนแต่งตั้ง เพื่อพิจารณาการผ่านเกณฑ์
๑๓.๓ ใช้ข้อความแสดงระดับผลการประเมิน ดังนี้
๓
= ดีเยี่ยม
๒
= ดี
๑
= ผ่าน
๐
= ไม่ผ่าน
ข้อ ๑๔ การวัดและประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑๔.๑ ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม เป็นผู้ประเมิน ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
๑๔.๒ ให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียน ตามจุดประสงค์ของกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงผู้เรียน และประเมินเมื่อสิ้นภาคเรียน เพื่อพิจารณาการผ่านเกณฑ์
๑๔.๓ ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลประเมิน ดังนี้
ผ
=
ผ่าน

๔
มผ =
ไม่ผ่าน
ข้อ ๑๕ การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑๕.๑ ให้ผู้สอนทุกรายวิชาร่วมกับคณะกรรมการที่โรงเรียนมีคาสั่งแต่งตั้ง เป็นผู้ประเมิน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
๑๕.๒ ให้มีการประเมินเป็นระยะ เพื่อพัฒนาปรับปรุงผู้เรียน และผลประเมินเมื่อสิ้นภาค
เรียนร่วมกับคณะกรรมการประเมินที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๑๕.๓ ใช้ข้อความแสดงระดับผลการประเมิน ดังนี้
๓
= ดีเยี่ยม
๒
= ดี
๑
= ผ่าน
๐
= ไม่ผ่าน
หมวดที่ ๓
การตัดสินผลการเรียน
ข้อ ๑๖ การตัดสินผลการเรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑๖.๑ พิจารณาตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา พิจารณาตัดสินว่าผู้เรียนได้หน่วยกิตเฉพาะผู้
ได้ระดับผลการเรียน ๑ ถึง ๔ เท่านั้น
๑๖.๒ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ และผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด /
ผลการเรียนรู้
๑๖.๔ วัดผลปลายภาคเรียนเฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ยกเว้นในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และมีเหตุจาเป็น ให้
อยู่ในดุลพินิจของผู้อานวยการโรงเรียนในการพิจารณาอนุญาต
๑๖.๕ ผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น และไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าวัดผลปลายภาคเรียน ให้ได้ผลการเรียน “มส”
๑๖.๖ ผู้เรียนที่ไม่ได้รับการวัดผลปลายภาคเรียน ยกเว้นกรณีข้อ ๑๗.๔ ให้ได้ผลการเรียน
“ร”
๑๖.๗ ผู้เรียนที่ทุจริตในการสอบ หรือทุจริตในงานที่ได้รับมอบหมาย ในรายวิชาใดครั้งใดก็
ตามให้ได้คะแนน ๐ ในครั้งนั้น
๑๖.๘ การประเมินผลการร่วมกิจกรรม พิจารณาเวลาที่ร่วมกิจกรรมครบร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาทั้งหมด และผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการประเมินเป็น “ผ่าน” ถ้าเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐
และ / หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”
๑๖.๙ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ประเมินโดยเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด ถ้าผ่านเกณฑ์ให้ได้ระดับผลการประเมินเป็น “๓ = ดีเยี่ยม”
“2 = ดี” “1 = ผ่าน” หรือ “0 = ไม่ผ่าน”
๑๖.๑๐ การเลื่อนชั้น
เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. รายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ได้รับการตัดสินผลการเรียนในระดับผ่านตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
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๒. ได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินในระดับผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ไม่ต่ากว่า ๑.๐๐
ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และโรงเรียนพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนา และสอนซ่อนเสริม
ได้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อานวยการโรงเรียน ที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้
๑๖.๑๑ การสอนซ่อมเสริม
การสอนซ่อมเสริม ให้ดาเนินการในกรณีต่อไปนี้
๑. ผู้เรียนมีความรู้ / ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นให้สอนซ่อม
เสริมปรับความรู้ / ทักษะพื้นฐาน
๒. ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ / คุณลักษณะที่
กาหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ในการประเมินผลระหว่างเรียน
๓. ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “๐” ให้สอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว
๑๖.๑๒ การเรียนซ้าชั้น
การเรียนซ้าชั้นของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา เมื่อผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
หรือทั้ง ๒ ข้อ ดังนี้
๑) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ากว่า ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่า
จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
๒) ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษานั้น
ทั้งนี้ การพิจารณาให้ผู้เรียน เรียนซ้าชั้น หรือซ้ารายวิชาที่ ให้สถานศึกษาดาเนินการ
ในรูปของคณะกรรมการ และให้สถานศึกษาแจ้งผู้ปกครอง และผู้เรียนทราบเหตุผลของการเรียนซ้าชั้น/ซ้า
รายวิชา
ข้อ ๑๗ การเปลี่ยนระดับผลการเรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑๗.๑ การเปลี่ยนระดับผลการเรียน “๐”
ให้โรงเรียนจัดสอนซ่อนเสริมในตัวชี้วัดที่ผู้เรียนไม่ผ่าน แล้วจึงจัดสอบแก้ตัว และให้สอบแก้
ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ทั้งนี้ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าผู้เรียนยังไม่มาดาเนินการ
ติดต่อขอแก้ตัวตามระยะเวลาที่ทางโรงเรียนกาหนด หรือยังดาเนินการไม่เรียบร้อย โดยมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้อานวยการโรงเรียน การสอบแก้ตัวให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑” ถ้าสอบแก้ตัวแล้วยังได้
ระดับผลการเรียน “๐” อีก ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้าในรายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้อานวยการโรงเรียนให้เรียนซ้า
๑๗.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” แยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
๑๗.๒.๑ กรณีได้ผลการเรียน “ร” เพราะเหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหา
เรียบร้อยแล้วให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ ( ตั้งแต่ ๐ – ๔ )
๑๗.๒.๒ กรณีได้ผลการเรียน “ร” โดยไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหา
เรียบร้อยแล้วให้ได้ระดับผลการเรียน ๐ หรือ ๑
ถ้าผู้เรียนไม่ดาเนินการแก้ไข “ร” ให้ผู้สอนนาข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียนยกเว้นมีเหตุ
สุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อานวยการโรงเรียน
๑๗.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” แยกเป็น ๒ กรณีดังนี้
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๑๗.๓.๑ กรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐
ของเวลาเรียนทั้งหมด แต่มีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้โรงเรียนจัดให้ผู้เรียน
เพิ่มเติม โดยใช้ ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม หรือเวลาว่าง หรือวันหยุด หรือมอบหมายงานให้ศึกษาด้วยตนเอง
จนมีเวลาเรียนครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด แล้วจึงสอบให้เป็นกรณีพิเศษ ผลการสอบแก้ตัว
“มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑” หากได้ผลการเรียน “๐” ให้ดาเนินการแก้ “๐” ตามระเบียบนี้
การแก้ “มส” ในกรณีนี้ ให้ดาเนินการได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ทั้งนี้ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในภาคเรียนถัดไป โดยต้องดาเนินการครั้งที่ ๑ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ เดือน หลังจากเปิดภาคเรียน ถ้า
ผู้เรียนยังไม่ดาเนินการติดต่อขอแก้ตัวระยะเวลาที่โรงเรียนกาหนด หรือดาเนินการไม่เรียบร้อยโดยมีเหตุ
สุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อานวยการโรงเรียน
๑๗.๓.๒ กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๖๐
ของเวลาเรียนทั้งหมด ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้าในรายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้อานวยการโรงเรียน ให้เรียนซ้าในรายวิชานั้น หรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่แล้วแต่กรณี ในกรณีที่เปลี่ยน
รายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในหลักฐานแสดงผลการเรียนด้วยว่า เรียนแทนรายวิชาใด
๑๗.๔ การเรียนซ้าให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อานวยการโรงเรียน ที่จะกาหนดช่วงเวลาในการ
เรียนซ้าให้เหมาะสม และต้องประเมินผลการเรียนตามที่ระเบียบกาหนดไว้
การเรียนซ้าจะได้ระดับผลการเรียน ตามข้อ ๑๗.๓
๑๗.๕ การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ” เป็น “ผ” ให้ผู้เรียนทากิจกรรมเสริม เพื่อให้ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยให้ผลการประเมินเป็น “ผ” ระยะเวลาในการแก้ “มผ” ให้ดาเนินการได้ไม่เกิน ๒
ครั้ง ทั้งนี้ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าผู้เรียนยังไม่มาดาเนินการติดต่อขอแก้ตัวตาม
ระยะเวลาที่โรงเรียนกาหนด หรือดาเนินการไม่เรียบร้อยโดยมีเหตุผลสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้อานวยการโรงเรียน
ข้อ ๑๘ การอนุมัติการจบหลักสูตร
๑๘.๑ ผู้เรียนที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติ ให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้อง
มีคุณสมบัติดังนี้
๑๘.๑.๑ เรียนรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
๑๘.๑.๒ ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
๑๘.๑.๓ ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามที่โรงเรียนกาหนด
มีระดับผลการประเมินเป็น “ผ่าน”
๑๘.๑.๔ ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่โรงเรียนกาหนด มี
ระดับผลการประเมินเป็น “ผ่าน”
๑๘.๑.๕ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่โรงเรียนกาหนด ผลการประเมิน “ผ่าน”
๑๘.๒ ผู้เรียนที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติ ให้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑๘.๒.๑ เรียนรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
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๑๘.๒.๒ ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๑๘.๒.๓ ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามที่โรงเรียนกาหนด
มีระดับผลการประเมินเป็น “ผ่าน”
๑๘.๒.๔ ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่โรงเรียนกาหนด มี
ระดับ ผลการประเมินเป็น “ผ่าน”
๑๘.๒.๕ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่โรงเรียนกาหนด ผลการประเมินเป็น “ผ่าน”
๑๘.๓ ให้ผู้อานวยการโรงเรียน เป็นผู้อนุมัติผลการเรียน และการจบหลักสูตร
หมวดที่ ๔
การเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ ๑๙ การเทียบโอนผลการเรียน เป็นผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของ
ผู้เรียน ที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มาประเมินเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน แนวดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการเทียบโอนการเรียนดังนี้
๑๙.๑ การเทียบโอนผลการเรียน ให้ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการเทียบโอนผลการ
เรียน จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
๑๙.๒ ผู้ขอเทียบโอน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของโรงเรียน จึงดาเนินการเทียบโอนผล
การเรียนในภาคเรียนที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน
๑๙.๓ จานวนรายวิชาที่จะรับเทียบโอน และอายุของผลการเรียนที่จะนามาเทียบโอน ให้
อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ทั้งนี้เมื่อเทียบโอนแล้ว ผู้ขอเทียบโอนต้องมีเวลาเรียน
อยู่ในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน
๑๙.๔ การเทียบโอนผลการเรียน ให้นารายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ
๖๐ มาเทียบโอนผลการเรียนได้ และพิจารณาให้ระดับผลการเรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
๑๙.๕ กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสาร
หลักฐาน โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ระดับผลการเรียนตามเกณฑ์การประเมินผล
การเรียนของหลักสูตรที่รับเทียบโอน
๑๙.๖ กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่ เข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ดาเนินการ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักการ และแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา สาหรับนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

๘
หมวดที่ ๕
หน้าที่ของโรงเรียน
ข้อ ๒๐ ให้โรงเรียนจัดให้มีเอกสารประเมินผลการเรียนต่าง ๆ ดังนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
๒๐.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.๑)
๒๐.๒ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.๒)
๒๐.๓ แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
๒๐.๔ แบบแสดงบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕)
๒๐.๕ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖)
๒๐.๖ ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗)
๒๐.๗ ระเบียนสะสม (ปพ.๘)
ฯลฯ
ข้อ ๒๑ ในการดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้ใช้ควบคู่กับคาอธิบายระเบียบโรงเรียนขาม
ทะเลสอวิทยา ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พุทธศักราช ๒๕๕๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช ๒๕๖๐)
หมวดที่ ๖
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๒ ในกรณีนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓)
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ซึ่งควรจะจบหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๑ หรือ
ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๑ แต่ไม่สามารถจบหลักสูตรได้ตามกาหนด ให้ใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวดวงจิต สนิทกลาง)
ผู้อานวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

คาอธิบายระเบียบโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)

๙
โดยที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๓๙ / ๒๕๖๐ ลงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา ได้จัดระเบียบการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึง
ได้จัดทาคาอธิบายไว้ดังนี้
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มี(จุดประสงค์ที่
จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดีมีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพ ของผู้เรียนให้สูงขึ้นสามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย และความเป็นสากล รวมทั้งความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ ตามความ
ถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ประกอบด้วย
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ ซึ่งเป็นกรอบทิศทางในการจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษา ตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถนาไปใช้ในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งสาหรับการจัดการศึกษาทุกกลุ่ม เช่น การศึกษาพิเศษ การศึกษาสาหรับผู้
มีความสามารถเฉพาะทางเป็นต้น โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นข้อกาหนดคุณภาพของผู้เรียน และ
หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจัดทาขึ้นโดยนามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลาง
ไปพัฒนา ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สาหรับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน
สังคม ประเทศชาติ และพลโลก
การประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๐) เป็นกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้ และพัฒนาการต่าง ๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตร เพื่อนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
และใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินผล การเรียน สถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ให้ผลการประเมินผลถูกต้อง ตามสภาพความรู้
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ในขณะเดียวกันการดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
จะต้องมีการจัดการเป็นระบบ และกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ สามารถรองรับการประเมินภายใน
และการประเมินภายนอกตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้
หมวด ๑
หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ ๑ สถานศึกษามีหน้าที่วัดและประเมินผล ตัดสิน และอนุมัติผลการเรียนทุกระดับชั้นโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องของเกณฑ์ และแนวดาเนินการประเมินผลการเรียน
การวัดและประเมินผล เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ดูแลให้
การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยระเบียบกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
ทั้งหลาย สถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการจัดทา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนที่จะ
ประกาศใช้

๑๐
สิ่งที่สถานศึกษาต้องดาเนินการจัดทา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อ
ประกาศใช้ ดังนี้
(๑) หลักสูตรสถานศึกษา
(๒) ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน
ในแนวปฏิบัติ สถานศึกษาต้องดาเนินการวางแผนอย่างเป็นระบบ ในการนิเทศ กากับ ติดตาม
ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอน ให้ดาเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยอาจกาหนดแนวปฏิบัติ
ขั้นตอนการดาเนินการออกเป็นประกาศของโรงเรียน หรือออกเป็นคาสั่งของโรงเรียนแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒ การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้อง และครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนด
ในหลักสูตร เพื่อเป็นการกาหนดกรอบคุณภาพของผู้เรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) จึงได้กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด เพื่อให้
สถานศึกษาได้นามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดไปกาหนดสาระการเรียนรู้ และออกแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้การเรียนการสอน บรรลุการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนั้นการวัดผลและประเมินผลในทุกระดับทุกรายวิชา
จึงต้องครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่กาหนดในหลักสูตร เพื่อประเมินคุณภาพของผู้เรียน ใน
การตัดสินการผ่านระดับชั้น หรือการจบหลักสูตรต่อไป
ข้อ ๓ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องประกอบด้วย การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน
ปรับปรุงการเรียนการสอน และประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ได้แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ
๑. การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผล ที่อยู่ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ผู้สอนดาเนินการเป็นปกติ และสม่าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การชักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน /
ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเอง หรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม
การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอน ใช้ปรับปรุง การเรียนการสอน
ของตนเองด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดาเนินการ เพื่อตัดสินผล
การเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี / รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่า
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนาผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็น
ข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน
๓. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดาเนินการโดย

๑๑
ประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วย ข้อสอบมาตรฐานที่จัดทา และดาเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา
หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดาเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบ
ทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียน ในระดับชาติตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับการ
ประเมิน ผลจาก การประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษา ในระดับต่างๆ เพื่อนาไปใช้ใน
การวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ในระดับนโยบาย
ของประเทศ
ข้อ ๔ การวัดและประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ต้องดาเนินการ
ด้วย วิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดธรรมชาติของวิชา และธรรมชาติของผู้เรียน ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๔ มาตรา ๒๒ กาหนดให้การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ นั่นคือ
ต้องตอบสนองความถนัด ความสนใจ และความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล ดังนั้น การวัดและ
ประเมินผลจึงต้องควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน และถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน และใช้
วิธีการที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อทราบสภาพที่แท้จริงของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ข้อ ๕ จัดให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนในด้านต่างๆ ดังนี้
๕.๑ วัดและประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
๕.๒ ประเมินความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในแต่ละ
ระดับชั้น
๕.๓ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในแต่ละระดับชั้น
๕.๔ ประเมินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่กาหนดตามหลักสูตร
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) กาหนดให้
สถานศึกษาต้องจัดการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นความสาคัญ ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนสาคัญ
ที่สุด ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ ให้ความสาคัญต่อความรู้เกี่ยวกับ
ตัวเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมทั้งความรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์เรื่องการจัดการการบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย ความรู้
และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ การดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้น ในการวัดและประเมินผล จึงต้องมีการวัด
และประเมินให้ครอบคลุมในทุกด้าน จึงกาหนดให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนใน ๔ ด้าน คือ วัดและ
ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วัดและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อ ๖ การวัดและประเมินผลต้องมีหลักฐานชัดเจน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

๑๒
เนื่องจากการวัดผลเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ผู้ประเมินจึงต้องมีหน้าที่จัดทาหลักฐานการประเมิน เกณฑ์การประเมิน
เครื่องมือวิธีการเก็บข้อมูล มีการวางแผนการดาเนินการอย่างเป็นระบบ และประเมินจากฐานข้อมูลที่เป็นจริง
สามารถตรวจสอบได้
ข้อ ๗ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษา และการศึกษาในรูปแบบต่างๆ
โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ ๓
รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในขณะที่กาหนดให้
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒ ปี โดยการศึกษาในช่วง ๙ ปีแรกเป็นการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งผู้มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ จะต้องเข้าเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่ ๑๖ เว้นแต่จะสอบได้ชั้นปีที่ ๙ ของการศึกษาภาคบังคับก่อนครบ
เกณฑ์อายุดังกล่าว ข้อกาหนดข้างต้นส่งผลให้ผู้ที่ศึกษาตามรูปแบบต่างๆ จะต้องมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ที่กาหนด และได้การรับรองผลการเรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตรด้วย ดังนั้นจึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องเปิดโอกาส ให้ผู้ศึกษาในระบบ นอกระบบ และศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับการเทียบระดับ
และรับรองความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนจากรูปแบบ
การศึกษาต่างๆ สามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของตนจากการศึกษาในระบบอื่นๆ ไปใช้เป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนในระบบที่กาลังศึกษาอยู่ได้ และให้ผู้เรียนที่ย้ายสถานศึกษา ใช้ผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดิม ไปเป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาของตน
หมวด ๒
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ ๘ การวัดและประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๘.๑ ให้มีการวัดและประเมินผลเป็นรายวิชา โดยแจ้งให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัด และวิธีการวัดประเมินผลก่อนทาการสอน
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ ถือเป็นเป้าหมายที่ผู้สอนจะต้องพยายามให้
ผู้เรียนบรรลุ และเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบว่า ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถือว่าผ่านในรายวิชานั้น ให้ผู้สอน
แจ้งมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนมีกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ผู้สอนจะมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร มีวิธีการประเมินผลอย่างไร เช่น จะสอบกี่ครั้ง มี
ชิ้นงานใดบ้าง โดยอาจจะให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการกาหนด พร้อมกันนั้นต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงเกณฑ์
การประเมินผล ของรายวิชาให้ชัดเจนก่อนเริ่มการเรียนการสอน
การเรียนการสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนควรได้ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้ทราบ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบ และวางแผนการเรียนได้อย่างมีเป้าหมาย และสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้น
๘.๒ ให้มีการวัดและประเมินผลก่อนเรียนทุกรายวิชา
เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนทุกรายวิชา ที่จะต้องทาการวัดและประเมินผลก่อนเรียน และสารวจ
ข้อมูลที่จาเป็นของผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อจัดทาสารสนเทศของผู้เรียนเป็นเบื้องต้น เพื่อนาไปเป็นข้อมูลในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคน ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การประเมินผลก่อนเรียนประกอบด้วยการประเมินดังนี้
(๑) การประเมินความพร้อม และพื้นฐานของผู้เรียน

๑๓
เป็นการตรวจสอบความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่างๆ ของผู้เรียน ที่เป็นพื้นฐาน
ของเรื่องใหม่ๆ ที่ผู้เรียนต้องเรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีความพร้อม และพื้นฐาน
ที่จะเรียนทุกคนหรือไม่ แล้วนาผลการประเมิน มาปรับปรุง ซ่อมเสริม หรือตระเตรียมผู้เรียนให้มีความ
พร้อม และพื้นฐานพอเพียงทุกคน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดี การ
ประเมินความพร้อม และพื้นฐานของผู้เรียนก่อนเรียนมีแนวปฏิบัติดังนี้
(๑.๑) วิเคราะห์ความรู้ และทักษะที่เป็นพื้นฐานของเรื่องที่จะต้องเรียน
(๑.๒) เลือกวิธีการ และจัดทาเครื่องมือสาหรับประเมินความรู้ และทักษะพื้นฐาน
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
(๑.๓) ดาเนินการประเมินความรู้ และทักษะพื้นฐานของผู้เรียน
(๑.๔) นาผลการประเมินไปปรับปรุงผู้เรียนก่อนเรียน
(๑.๕) จัดการเรียนการสอนในเรื่องที่เตรียมไว้
(๒) การประเมินความรอบรู้ในเรื่องที่จะเรียนก่อนเรียน
เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องที่จะทาการสอน เพื่อตรวจสอบดูว่าผู้เรียนมีความรู้
และทักษะในเรื่องที่จะเรียนนั้นมากน้อยเพียงใด เพื่อนาไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้เรียนแต่ละคน ว่าเริ่มต้น
เรียนเรื่องนั้นๆ โดยมีความรู้เดิมอยู่เท่าใด จะได้นาไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนภายหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียน ตามแผนการเรียนรู้แล้ว ว่าเกิดพัฒนาการหรือเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่ เพียงใด ซึง่
จะทาให้ทราบถึงศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน ซึ่งจะใช้
ประโยชน์ในการสนองตอบการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ละคน แต่ละกลุ่มต่อไป แต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น
ของการประเมินผลก่อนการเรียนคือผู้สอนสามารถนาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล ในการจัดเตรียมวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียน ให้สอดคล้องกับความรู้เดิมของผู้เรียน ว่าจะต้องจัดการอย่างเข้มข้น หรือมากน้อย
เพียงใดจึงจะทาให้แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ สามารถทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาการ
ต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ด้วยกันทุกคนได้ ในขณะที่ไม่ทาให้ผู้เรียนที่มีพื้นความรู้เดิมอยู่แล้ว เกิด
ความรู้สึกเบื่อหน่าย และเสียเวลาเรียนในสิ่งที่ตนรู้แล้ว การประเมินความรอบรู้ก่อนเรียน มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติเหมือนกับการประเมินความพร้อม ต่างกันเพราะความรู้ทักษะที่จะประเมินเท่านั้น
๘.๓ การวัดและประเมินผลต้องครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มุ่งที่จะพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษา
ต่อ และประกอบอาชีพ ดังนั้นในการกาหนดตัวชี้วัด หรือผลการเรียน รู้จึงต้องกาหนดให้ครอบคลุมทั้ง
ความรู้ ทักษะกระบวนการคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน และ
กระบวนการวัดผลประเมินผลจึงต้องให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ และเป้าหมายของหลักสูตร
๘.๔ การวัดและประเมินผลต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย เป็นการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง เน้นการปฏิบัติ ดาเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไป ในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
การวัดผลประเมินผล ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อมุ่ง
ตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุผลการเรียนรู้ หรือตัวชี้วัดหรือไม่
โดยสารสนเทศที่ได้จากประเมิน จะนาไปสู่การแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน และ
ข้อบกพร่องของกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ เกิดการพัฒนาได้
สูงสุดตามศักยภาพของผู้เรียน ผู้สอนต้องจัดทาแผนการวัดและประเมินผลไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด และการเรียนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง

๑๔
(Authentic Assessment) โดยเน้นการประเมินทักษะความคิดซับซ้อนในการทางานของนักเรียน
ความสามารถทางการแก้ปัญหา และการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริง ในการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การประเมินผลตามสภาพจริงมีลักษณะที่สาคัญดังนี้
(๑) การประเมินตามสภาพจริง กระทาได้ตลอดเวลากับทุกสถานการณ์ ทั้งที่บ้าน
ที่โรงเรียน และชุมชน
(๒) กาหนดปัญหา หรืองานแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างคาตอบเอง
กล่าวคือ ให้นักเรียนตอบด้วยการแสดงความคิดสร้างสรรค์ ผลิตหรือทางาน
(๓) ไม่เน้นการประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน แต่ให้ผู้เรียนผลิต สร้าง หรือทาลง
มือปฏิบัติที่เน้นทักษะ การคิดที่ซับซ้อน ใช้การพิจารณาไตร่ตรอง บูรณาการความรู้การทางาน และการ
แก้ปัญหา หรือการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหา
(๔) เน้นสภาพปัญหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริง ในชีวิตประจาวัน เน้นการ
แก้ปัญหาที่สะท้อนชีวิตจริง
(๕) ใช้ข้อมูลอย่างหลากหลายในการประเมิน นั่นคือต้องรู้จักผู้เรียนในทุกแง่มุม
ข้อมูลจึงต้องได้มาจากหลายๆ ทาง ซึ่งหมายถึงเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลต้องหลากหลายประเภทด้วย
(๖) เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง
(๗) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะประเมินตรงไหน เรื่องอะไร การให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล ทาให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนในการเรียนรู้ ตามความต้องการของตนเองว่า
อยากรู้อยากทาอะไรบ้าง ซึ่งนาไปสู่การกาหนดผลการเรียนรู้ และการประเมินผล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
อย่างแท้จริง
การวัดผลและประเมินผลมีวิธีการที่หลากหลาย ดังนั้นเพื่อให้ผลการวัดและการประเมินมี
ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง วัดสิ่งที่ต้องการวัดได้ตรง และความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง
วิธีการวัดมีความเชื่อถือได้ต้องใช้หลายวิธี และเป็นวิธีที่เหมาะสม ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผล ให้สอดคล้องกับผล การเรียนรู้ที่คาดหวังได้ดังนี้
(๑) การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล ได้แก่
(๑.๑) การถามตอบระหว่างทากิจกรรมการเรียนการสอน
(๑.๒) การสนทนาพบปะพูดคุยกับผู้เรียน
(๑.๓) การสนทนาพบปะพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องกับผู้เรียน
(๑.๔) การสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ
(๑.๕) การอ่านบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียน
(๑.๖) การตรวจแบบฝึกหัด การบ้าน พร้อมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ
(๒) การประเมินจากการปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นวิธีการประเมินจาก
งาน หรือกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติ โดยอาจเป็นงานที่ผู้สอนมอบหมาย หรือเป็นงานที่ผู้เรียนใช้ความรู้
ความสามารถ บูรณาการขึ้นมาเอง โดยมีแนวทางในการประเมินตามลักษณะงาน ดังนี้
(๒.๑) ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอน กาหนดให้ผู้เรียนทาเป็นรายบุคคล / กลุ่ม จะ
ประเมินวิธีการทางานตามขั้นตอน ที่กาหนดเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เรียน
(๒.๒) ภาวะงานหรือกิจกรรมที่ผู้เรียน ต้องปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจาวัน จะ
ประเมินด้วยวิธีการสังเกตจดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เรียน

๑๕
(๒.๓) การสาธิต ได้แก่ การให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกาหนด เช่น การใช้
เครื่องมือปฏิบัติงานการทากายบริหาร การเล่นดนตรี ฯลฯ จะประเมินวิธีการและขั้นตอนในการสาธิต
ผลงาน ด้วยวิธีการสังเกต
(๒.๔) การทาโครงงาน ภาระงานในลักษณะของโครงงานอาชีพ วิธีการประเมินผล
โครงงานควรประเมิน ๓ ระยะ คือ ระยะก่อนทาโครงงาน โดยประเมินความพร้อม และความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ ระยะก่อนทาโครงงาน โดยประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน และการปรับปรุงระหว่างปฏิบัติ
ระยะสิ้นสุดก่อนทาโครงการ โดยประเมินผลงาน และวิธีการนาเสนอผลงาน
ในการประเมินผลการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ผู้สอนต้องสร้างเครื่องมือการประเมินการปฏิบัติ
เช่น แบบวัดภาคปฏิบัติ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสารวจรายการ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ฯลฯ
สาหรับการประเมินนั้นอาจประเมินโดยผู้สอน โดยเพื่อน โดยผู้ปกครอง หรือหลายฝ่ายร่วมกันประเมิน
(๓) การประเมินโดยแฟ้มสะสม (Portfolio Assessment) เป็นวิธีการประเมินที่ช่วย
ส่งเสริมให้การประเมินตามสภาพจริงมีความสมบูรณ์ สามารถสะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียนมากขึ้น
โดยการให้ผู้เรียนได้เก็บรวบรวมผลงานจากการปฏิบัติจริง ทั้งในชั้นเรียน หรือในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาจัดแสดงอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นความ
พยายาม เจตคติ แรงจูงใจ พัฒนาการ และสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู้ของผู้เรียน การวางแผนดาเนินการ
ประเมินด้วยแฟ้มผลงาน ที่สมบูรณ์ จะช่วยผู้สอนให้สามารถประเมินจากแฟ้มสะสมงาน แทนการประเมิน
จากการปฏิบัติจริงได้ การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน มีแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
(๓.๑) กาหนดโครงสร้างของแฟ้มสะสมงาน จากวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน
ว่าต้องการสะท้อน สิ่งใด เกี่ยวกับความสามารถ และพัฒนาการของผู้เรียน ทั้งนีอ้ าจพิจารณาจากตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้ตาม สาระการเรียนรู้ที่สะท้อนได้จากการให้ผู้เรียนจัดทาแฟ้มสะสมงาน
(๓.๒) กาหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแฟ้ม
สะสมงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดทาได้
(๓.๓) กาหนดวิธีการประเมิน เพื่อพัฒนาชิ้นงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถสูง ทั้งนี้ผู้สอนต้องจัดทาเกณฑ์การให้คะแนน ให้ผู้เรียนนาเป็นข้อชี้นาในการปรับปรุง
พัฒนางานได้
(๓.๔) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาผลงาน โดยการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินจากทุกฝ่าย แล้วนาข้อมูลที่สอดคล้องกันไปเป็นสารสนเทศหลัก ในการให้ข้อมูลป้อนกลับสาหรับให้
ผู้เรียน ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
(๓.๕) จัดให้มีการนาเสนอผลงานที่ได้สะสมไว้ โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ซึ่งผู้สอน
และผู้เรียนควรวางแผนร่วมกันในการคัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด ทั้งนี้การนาเสนอชิ้นงานแต่ละชิ้นควรมีหลักฐาน
การพัฒนางาน และการประเมินผลงานด้วยตนเอง ผู้สอนควรคานึงด้วยว่า แฟ้มสะสมงานมีหลายประเภท
การเลือกใช้แฟ้มสะสมงานประเภทใด ควรคานึงถึงรูปแบบ และแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมงานให้
เหมาะสม เพื่อให้แฟ้มสะสมงานช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
๘.๕ ให้มีการวัดผลและประเมินผลระหว่างภาคเรียน โดยให้ดาเนินการใน ๓ ส่วนดังนี้
๘.๕.๑ ให้มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนเป็นระยะ เพื่อประเมินพัฒนาการ
ของผู้เรียนและเพื่อเก็บคะแนนตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ที่สาคัญ ถ้าพบว่าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ของตัวชี้วัด / ผล
การเรียนรู้ใดให้ผู้สอนวินิจฉัยข้อบกพร่องของการเรียนรู้ แล้วซ่อมเสริมจนนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
สาหรับตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ข้อใดที่มีการเก็บคะแนนหลังจากซ่อมเสริมจนผ่านเกณฑ์ แล้วให้ได้คะแนนไม่

๑๖
เกินครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในข้อนั้น ทั้งนี้จะเก็บคะแนนตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ข้อใด มีเกณฑ์ และวิธีการ
เก็บคะแนนอย่างไร ให้เป็นไปตามแผนการวัดผลและประเมินผล ของแต่ละรายวิชาที่จัดทาไว้
ผู้สอนจัดทาแผนการวัดและประเมินผล ก่อนที่จะทาการสอนในรายวิชานั้นๆ โดยระบุเครื่องมือ
วิธีการวัด และเกณฑ์การผ่านในแต่ละตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ทุกข้อ โดยวิธีการวัดผลและประเมินผลตาม
สภาพจริงได้กล่าวแล้วในข้อ ๘.๔ ตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน ให้ผู้สอนดาเนินการสอน และวัดผล
ประเมินผลควบคู่กันไป ถ้าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถไม่ผ่านเกณฑ์ของตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ใด ให้ผู้สอน
วินิจฉัยหาข้อบกพร่องแล้วสอนซ่อมเสริมให้ จนผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ทุก
ข้อ ถึงแม้ว่าตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ข้อนั้นๆ จะไม่ได้จัดเก็บคะแนนก็ตาม
ส่วนการเก็บคะแนนให้ผู้สอนระบุว่าตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ข้อใดที่จะจัดเก็บคะแนนไว้ในแผนการวัด
และประเมินผล โดยจัดเก็บคะแนนพร้อมไปกับการจัดการเรียนการสอน ด้วยเครื่องมือ และวิธีการตามที่
ระบุไว้ ถ้าตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ข้อใดที่เก็บคะแนนแล้วผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า ให้ผู้สอนวินิจฉัย
ข้อบกพร่องแล้วซ่อมเสริมจนผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถผ่านเกณฑ์ แต่คะแนนที่ได้ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
คะแนนเต็มในข้อนั้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญของการวัดและประเมินผล และเอาใจใส่
การเรียนอย่างสม่าเสมอ
คะแนนที่จัดเก็บในส่วนนี้เป็นคะแนนระหว่างเรียน ที่จะนาไปรวมกับคะแนนส่วนอื่นๆ เพื่อ
ประเมินผล การเรียนปลายภาคต่อไป
๘.๕.๒ ให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอบกลางภาคทุกระดับชั้น ตัวชี้วัดข้อใดที่ใช้สอบ
กลางภาค ให้เป็นไปตามที่ครูผู้สอนกาหนดโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสถานศึกษา โดยให้ระบุไว้ใน
แผนการวัดและประเมินผลรายวิชา การสอบกลางภาคเรียนไม่ได้หมายถึงการสอบด้วยข้อเขียนเพียงอย่าง
เดียว อาจสอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย หรือปฏิบัติจริงโดยที่ไม่ต้องสอบพร้อมกับรายวิชาอื่นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับแต่ละตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ และธรรมชาติของวิชาเป็นสาคัญ
ผลการสอบกลางภาค ถ้าผู้เรียนได้คะแนนไม่ถึงครึ่งของคะแนนเต็ม ให้ผู้สอนดาเนินการ
สอน ซ่อมเสริม และสอบแก้ตัวเฉพาะตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และวิธีการสอบแก้ตัวอาจใช้
วิธีการที่หลากหลาย หรือวิธีการที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้ให้ตรงตามตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ทรี่ ะบุไว้ การสอบแก้
ให้ได้คะแนนไม่เกินครึ่งของคะแนนเต็ม ถ้าสอบแก้ตัวแล้วยังไม่ผ่านเกณฑ์อีก ให้ถือคะแนนสอบที่มากกว่าเป็น
คะแนนเก็บ
การบันทึกคะแนนเก็บ ทั้งคะแนนระหว่างเรียน และคะแนนกลางภาค ให้บันทึกเป็นรายผล
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะการประเมินผล จะแยกพิจารณาตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้แต่ละข้อ จะได้
ทราบว่าผู้เรียนไม่ผ่านตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ข้อใด และจัดซ่อมเสริมได้ตรงข้อตามที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์
๘.๕.๓ ในแต่ละรายวิชา ต้องมีการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่ระบุไว้ในตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ หากพบว่าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด ต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีการพัฒนาขึ้นจนผ่านเกณฑ์
คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นี้ ผู้สอนสังเกตผู้เรียนทั้ง
ในและนอกห้องเรียนตลอดภาคเรียน โดยเน้นความรู้สึก หรือระดับคุณภาพของการแสดงออก ซึ่งค่านิยม
จริยธรรมนั้นๆ ระดับคุณภาพดังกล่าวเริ่มจากแสดงออกเพราะถูกบังคับ แสดงออกตามแบบ แสดงออกด้วย
ตนเอง แสดงออกด้วยความชื่นชม ภาคภูมิใจ และสง่างาม การประเมินอาจใช้เครื่องมือหลายๆ แบบ เช่น
แบบสอบถาม แบบสารวจรายการ แบบจัดอันดับคุณภาพ ฯลฯ เป็นเครื่องมือประกอบการสังเกต และอาจ
ใช้วิธีให้ผู้เรียนประเมินตนเอง หรือประเมินเพื่อนในห้อง ทั้งนี้ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

๑๗
หากพบว่าผู้เรียนผู้ใดมีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ ให้ผู้สอนวินิจฉัยข้อบกพร่อง พร้อมทั้งหาวิธีการ
ปรับแก้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาในลักษณะอันพึงประสงค์
การให้คะแนนประเมิน ให้มีการสรุปเป็นคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เมื่อสิ้นภาคเรียนถือเป็น
คะแนนการพัฒนาคุณภาพลักษณะภาคเรียนของผู้เรียน เพื่อนาไปรวมกับคะแนนส่วนอื่นๆ เพื่อตัดสินผลการ
เรียนต่อไป สาหรับอัตราส่วนที่จะจัดเก็บคะแนน ให้เป็นไปตามสถานศึกษาที่กาหนด
๘.๖ ให้มีการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน เพื่อตรวจสอบผลการเรียนโดยวัดให้
ครอบคลุมตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ที่สาคัญ
การวัดผลปลายภาคเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียน ที่เรียนมา
ตลอด ภาคเรียน ฉะนั้นต้องวัดให้ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ แต่ถ้าตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ มีมาก
อาจทาให้ไม่สามารถนามาวัดได้ทุกตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ในเวลาจากัด จึงให้เลือกตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้
ที่สาคัญมาวัดผลปลายภาค ทั้งนี้ให้ระบุไว้ในแผนการวัดและประเมินผล โดยความเห็นชอบของผู้อานวยการ
โรงเรียน
๘.๗ การตัดสินผลการเรียน ให้นาคะแนนระหว่างภาคเรียนรวมกับคะแนนปลายภาคเรียน
ตามอัตราส่วนที่กาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับผลการเรียนแต่ละรายวิชา จะต้องประกอบด้วยคะแนนระหว่างภาคเรียน และคะแนน
ปลายภาคเรียนรวมกัน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
เนื่องจากตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง
๒๕๖๐) ทุกรายวิชาต้องจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และต้องวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง ดังนั้นจึงให้ความสาคัญกับการวัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียน มากกว่าปลายภาคเรียน จึง
กาหนดให้รายวิชาใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ อัตราส่วนคะแนนดังนี้
คะแนนระหว่างภาคเรียน : กลางภาคเรียน : ปลายภาคเรียน เป็น ๖๐ : ๑๐ : ๓๐
คะแนนระหว่างเรียน
๖๐ ส่วน
คะแนนสอบกลางภาคเรียน
๑๐ ส่วน
คะแนนสอบปลายภาคเรียน
๓๐ ส่วน
รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ อัตราส่วนคะแนนดังนี้
คะแนนระหว่างภาคเรียน : กลางภาคเรียน : ปลายภาคเรียน เป็น ๗๐ : ๑๐ : ๒๐
คะแนนระหว่างเรียน
๗๐ ส่วน
คะแนนสอบกลางภาคเรียน
๑๐ ส่วน
คะแนนสอบปลายภาคเรียน
๒๐ ส่วน
รายวิชาหน้าที่พลเมืองทุกะดับชั้นตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
คะแนนระหว่างภาคเรียน : กลางภาคเรียน : ปลายภาคเรียน เป็น ๙๐ : - : ๑๐
คะแนนระหว่างเรียน
๙๐ ส่วน
คะแนนสอบกลางภาคเรียน
ส่วน
คะแนนสอบปลายภาคเรียน
๑๐ ส่วน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1, การสื่อสารและการนาเสนอ IS2 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
และมัธยมศึกษาปี่ ๕
คะแนนระหว่างภาคเรียน : กลางภาคเรียน : ปลายภาคเรียน เป็น ๑๐๐ : - : คะแนนระหว่างเรียน
๑๐๐ ส่วน

๑๘
คะแนนสอบกลางภาคเรียน
ส่วน
คะแนนสอบปลายภาคเรียน
ส่วน
รายวิชาการนาองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม IS3 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และมัธยมศึกษาปี่ ๕ ตัดสินผลการ
เรียน ๒ ระดับ คือ “ผ” กับ “มผ” โดยยึดระดับคะแนนของรายวิชา IS2 ดังนี้
๐ - ๔๙
คะแนน
ตัดสินผลการเรียน
มผ
๕๐ - ๕๐
คะแนน
ตัดสินผลการเรียน
ผ
ในกรณีที่รายวิชาใด ต้องการใช้อัตราส่วนคะแนนที่ต่างไปจากที่กาหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อานวยการ
โรงเรียนพิจารณาอนุมัติเป็นรายวิชาไป
๘.๘ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ในแต่ละรายวิชา ดังนี้
๔
หมายถึง
ผลการเรียนดีเยี่ยม
๓.๕ หมายถึง
ผลการเรียนดีมาก
๓
หมายถึง
ผลการเรียนดี
๒.๕ หมายถึง
ผลการเรียนค่อนข้างดี
๒
หมายถึง
ผลการเรียนน่าพอใจ
๑.๕ หมายถึง
ผลการเรียนพอใช้
๑
หมายถึง
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
๐
หมายถึง
ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่า
ให้ใช้อักษรแสดงผลการเรียนที่มีเงื่อนไข ในแต่ละรายวิชา ดังนี้
มส หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิ์รับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ
๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ร หมายถึง รอการตัดสิน และยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียน
รายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน / ปลายภาคเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทาให้ประเมินผล
การเรียนไม่ได้
ทุกรายวิชาที่ตัดสินผลการเรียนแล้ว จะมีระดับผลการเรียน ๘ ระดับ เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
เป็นดังนี้
ช่วงคะแนน
๐๐ – ๔๙
๕๐ – ๕๔
๕๕ – ๕๙
๖๐ – ๖๔
๖๕ – ๖๙
๗๐ – ๗๔
๗๕ – ๗๙
๐๘๐ – ๑๐๐

ระดับผลการเรียน
๐
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๓.๕
๔

๑๙
๙. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของความ
เป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย จริยธรรม มีระเบียบวินัย และสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์ เพื่อสังคม
และสามารถบริหารการจัดการตนเองได้
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจให้เต็มศักยภาพ ไม่มีการนับ
หน่วยการเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรม ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย
(๒.๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
(๒.๒) กิจกรรมชุมนุม ชมรม โครงงาน / โครงการ
๓. กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดกิจกรรมนี้โดยสอดแทรกหรือ
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม วันสาคัญทางราชการ และโครงการที่ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกิจกรรม ในลักษณะเพื่อสังคม หรือสาธารณประโยชน์ โดยโรงเรียนจัดเวลาเรียนให้
ผู้เรียนร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ รวม ๓ ปี จานวน ๔๕ ชั่วโมง (เฉลี่ยปีละ ๑๕ ชั่วโมง)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ รวม ๓ ปี จานวน ๖๐ ชั่วโมง (เฉลี่ยปีละ ๒๐ ชั่วโมง)
วิธีการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๑. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม
(๑.๑) ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
(๑.๒) ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน / ชิ้นงาน ตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม
(๑.๓) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
และปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่แต่ละกิจกรรมกาหนด
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ ๘๐
หรือไม่ปฏิบัติกิจกรรม และไม่มีผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่แต่ละกิจกรรมกาหนด
๒. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสินเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนรายภาค สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้น และประเมินผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา
(๒.๑) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายภาค
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสาคัญ
ทั้ง ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง จาก ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
การแก้ไขผู้เรียนกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์

๒๐
กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรม ให้เป็นหน้าที่ของครู หรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่จะต้อง
ซ่อมเสริม โดยให้ผู้เรียนดาเนินกิจกรรมจนครบเวลาที่ขาด หรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมนั้น ๆ แล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรม ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้อานวยการโรงเรียนทราบ เพื่อ
ดาเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
๑๐. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่สังคมต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)
กาหนด ซึ่งมีอยู่ ๘ คุณลักษณะ ได้แก่
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสานึกสาธารณะ
การพัฒนา และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน กาหนดรูปแบบ ดังนี้
(๑) การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่สอดแทรกการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ทั้งในชั่วโมงการเรียนของผู้เรียน และการเชิญผู้เรียนมาทาความเข้าใจ เป็นรายบุคคล หรือกลุ่ม
ย่อย เมื่อพบว่าผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มเด็กๆ มีคุณลักษณะบางประการอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ
ครูจะอบรมสั่งสอนในลักษณะกัลยาณมิตร แบบพ่อแม่สอนลูกที่มีบรรยากาศของความรัก และห่วงใย
นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรม เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพิ่มเติม ในรูปของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และกิจกรรม เสริมจุดเน้นของสถานศึกษา เช่น โครงการเข้าค่ายธรรมะ โครงการบวช
สามเณร เป็นต้น โดยที่ทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียน หรือกิจกรรมเสริม จะเน้นการพัฒนา
และตรวจสอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อตลอดเวลา
(๒) ครูผู้สอนประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด และ
เมื่อสิ้นภาคเรียน ครูผู้สอนส่งผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนทุกคนที่รับผิดชอบให้
คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง โดยครูวัดผลเป็นเลขานุการ
(๓) ครูวัดผลดาเนินการประเมินผลตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
(๔) เสนอผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๕) เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(๕.๑) เกณฑ์สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูผู้สอน
ให้ประเมินและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกข้อ และนาผลการประเมินครั้งสุดท้าย เป็นผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละข้อ
(๕.๒) เกณฑ์การสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
จากครูผู้สอน ในแต่ละคุณลักษณะรายภาคเรียน และแต่ละระดับการศึกษา ระดับผลการประเมินดังนี้
(๕.๒.๑) ผลการประเมิน ๓ ให้ได้ระดับ ดีเยี่ยม
(๕.๒.๒) ผลการประเมิน ๒ ให้ได้ระดับ ดี

๒๑
(๕.๒.๓) ผลการประเมิน ๑ ให้ได้ระดับ ผ่าน
(๕.๒.๔) ผลการประเมิน ๐ ให้ได้ระดับ ไม่ผ่าน
๑๑ การประเมิน อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
การพัฒนา และการประเมิน อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กาหนดรูปแบบดังนี้
๑. การประเมิน อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้สอดแทรกไปกับการเรียนการสอน ใน
แต่ละรายวิชา โดยเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา นักเรียนจะได้รับการฝึกให้ อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ใน
ทุกคาบที่มีการเรียนการสอน และครูจะต้องประเมินนักเรียนเป็นระยะ เมื่อพบว่านักเรียนมีข้อบกพร่อง
จะต้องหาทางแก้ไข โดยใช้แบบฝึก หรือฝึกอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กับครูเป็นรายบุคคล จนกว่าจะมี
ผลการประเมินผ่าน
๒. ครูผู้สอนจะต้องกาหนดตัวชี้วัดในการประเมิน ในรายวิชาที่ตนเองสอนร่วมกับครูผู้สอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นประธาน และแจ้งให้รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ และผู้อานวยการโรงเรียน ทราบเพื่ออนุมัติในหลักการ
๓. ระดับผลการประเมินดังนี้
(๓.๑) ผลการประเมิน ๓ ให้ได้ระดับ ดีเยี่ยม
(๓.๒) ผลการประเมิน ๒ ให้ได้ระดับ ดี
(๓.๓) ผลการประเมิน ๑ ให้ได้ระดับ ผ่าน
(๓.๔) ผลการประเมิน ๐ ให้ได้ระดับ ไม่ผ่าน
๔. ให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา ร่วมกับคณะกรรมการประเมินที่โรงเรียนแต่งตั้งประเมินสรุป
รวมปลายภาค ตามระดับการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล / กรณีที่นักเรียนมีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”
ให้ครูมีหน้าที่พัฒนานักเรียนจนกว่าจะมีระดับผลการประเมินเป็น “ผ่าน”
๕. การสรุปผลการประเมินทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯ ให้นายทะเบียนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ร่วมกันสรุป ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ ๓ และใช้ผลการสรุปรวม เป็นผลการประเมินของนักเรียน
เป็นรายบุคคล ในภาคเรียน และแต่ละระดับการศึกษานั้น ๆ
หมวด ๓
วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียน จากสถานศึกษาได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่ การย้าย
โรงเรียน การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การละทิ้งการศึกษา และการขอกลับเข้ารับ
การศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศ และขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอน
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา
สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นต้น
การพิจารณาการเทียบโอน
๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา
๒. พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบการสัมภาษณ์
เป็นต้น
๓. พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน

๒๒
๑. กรณีผู้ขอเทียบมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ให้นารายวิชา หรือหน่วยกิตที่มี
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ /จุดประสงค์ / เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
มาเทียบโอน ผลการเรียน และพิจารณาให้ระดับผลการเรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
๒. กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน
โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ระดับผลการเรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับ
เทียบโอน
๓. กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ดาเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักการ และแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา สาหรับนักเรียนที่เข้า
โครงการแลกเปลี่ยน

๒๓

แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
นิยาม
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ
ธารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๒๔
ผู้ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
ความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัด

๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

เป็นพลเมืองดีของชาติ
ธารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย
ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๑.๑ เป็นพลเมืองดี
ของชาติ
๑.๒ ธารงไว้ซึ่งความเป็น
ชาติไทย
๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ของศาสนา
๑.๔ เคารพเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

๑.๑.๑
๑.๑.๒
๑.๑.๓
๑.๒.๑
๑.๒.๒
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๔.๑
๑.๔.๒
๑.๔.๓

พฤติกรรมบ่งชี้
ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง
ปฏิบัติตนตามสิทธิและ หน้าที่พลเมืองดีของชาติ
มีความสามัคคี ปรองดอง
เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง
ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม
หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ
เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน
เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
แสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธง ไม่ยืนตรงเคารพ
ชาติ ร้องเพลงชาติ
ธงชาติ
และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง
๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตาม
สิทธิ หน้าที่พลเมืองดี
ของชาติ
๑.๑.๓ มีความสามัคคี

ผ่าน (๑)
ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติ และ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและหน้าที่
ของนักเรียน และ

ดี (๒)
ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติ และ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและหน้าที่
ของนักเรียน และ

ดีเยี่ยม (๓)
ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้องเพลง
ชาติ และอธิบาย
ความหมายของเพลง
ชาติได้ถกู ต้อง
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าที่ของ
พลเมืองดี และให้

๒๕
ปรองดอง

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ธารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
๑.๒.๑ เข้าร่วม ส่งเสริม ไม่เข้าร่วม
สนับสนุนกิจกรรมที่สร้าง กิจกรรมที่
ความสามัคคี ปรองดอง
สร้างความ
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สามัคคี
โรงเรียน ชุมชนและ
สังคม
๑.๒.๒ หวงแหนปกป้อง
ยกย่อง ความเป็นชาติไทย

ให้ความร่วมมือ
ร่วมใจในการทา
กิจกรรมกับสมาชิก
ในชั้นเรียน

ให้ความร่วมมือ
ร่วมใจในการทา
กิจกรรมกับสมาชิก
ในโรงเรียน

ความร่วมมือ ร่วมใจ
ในการทากิจกรรมกับ
สมาชิกในโรงเรียน
และชุมชน

ผ่าน (๑)
เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี
ปรองดอง และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน

ดี (๒)
เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี
ปรองดอง และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน และชุมชน

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าร่วมกิจกรรม และ
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่สร้างความ
สามัคคี ปรองดอง
และเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน และ
สังคม ชื่นชมใน
ความเป็นชาติไทย

ดี (๒)
เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ และ
ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
อย่างสม่าเสมอ

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ
ปฏิบัติตน ตามหลักของ
ศาสนาอย่างสม่าเสมอ
และเป็นแบบอย่างที่ดี
ของศาสนิกชน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
๑.๓.๑ เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่เข้าร่วม
เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ
กิจกรรมทาง
ทางศาสนาที่ตน
๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตาม
ศาสนาที่ตนนับ นับถือ และปฏิบัติ
หลักของศาสนาที่ตนนับถือ ถือ
ตนตามหลักของ
๑.๓.๓ เป็นแบบอย่าง ที่ดี
ศาสนาตามโอกาส
ของศาสนิกชน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
๑.๔.๑ เข้าร่วมและมี ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่วนร่วมในการจัด
เกี่ยวกับสถาบัน
เกี่ยวกับสถาบัน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนและ
๑.๔.๒ แสดงความ
ชุมชนจัดขึ้น
สานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์
๑.๔.๓ แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

ดี (๒)
เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าร่วมกิจกรรมและ
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น
ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ
พระปรีชาสามารถ
ของพระมหากษัตริย์
และพระราชวงศ์

๒๖

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพ ไม่ยืนตรงเคารพธง
ธงชาติ ร้องเพลงชาติ ชาติ
และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง
๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตาม
สิทธิ หน้าที่พลเมืองดี
ของชาติ
๑.๑.๓ มีความสามัคคี
ปรองดอง

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ธารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
๑.๒.๑ เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุน
สร้างความสามัคคี
กิจกรรมที่สร้างความ
สามัคคี ปรองดอง ที่
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชนและ
สังคม
๑.๒.๒ หวงแหน
ปกป้อง ยกย่องความ
เป็นชาติไทย

ผ่าน (๑)
ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติ และ
อธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน และให้
ความร่วมมือ ร่วม
ใจในการทา
กิจกรรมกับ
สมาชิกใน
โรงเรียน
ผ่าน (๑)
เข้าร่วมกิจกรรม
และ
มี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคี
ปรองดอง และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน และ
ชุมชน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)

ดี (๒)
ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติ และ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและหน้าที่
ของพลเมืองดี
และให้ความร่วมมือ
ร่วมใจในการทา
กิจกรรมกับสมาชิก
ในโรงเรียน และ
ชุมชน

ดีเยี่ยม (๓)
ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้องเพลง
ชาติ และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง
ปฏิบัติตนและ
ชักชวนผู้อื่นปฏิบัติ
ตามสิทธิและหน้าที่
ของพลเมืองดี
และให้ความ
ร่วมมือ ร่วมใจใน
การทากิจกรรมกับ
สมาชิกในโรงเรียน
ชุมชน และสังคม

ดี (๒)
เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี
ปรองดอง และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม ชื่นชม
ในความเป็นชาติ
ไทย

ดีเยี่ยม (๓)
เป็นผู้นาหรือเป็น
แบบอย่าง ใน
การจัดกิจกรรม
ที่สร้างความ
สามัคคี
ปรองดอง และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน
และสังคม ชื่น
ชม ปกป้อง
ในความเป็นชาติ
ไทย

ดี (๒)

ดีเยี่ยม (๓)

๒๗
๑.๓.๑ เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ
๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนาที่ตนนับถือ
๑.๓.๓ เป็นแบบอย่างที่
ดีของศาสนิกชน

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับ
ถือ

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา
ที่ตนนับถือ
และปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
ตามโอกาส

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
๑.๔.๑ เข้าร่วมและมี ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่วนร่วมในการจัด
เกี่ยวข้องกับสถาบัน เกี่ยวกับสถาบัน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนและ
๑.๔.๒ แสดงความ
ชุมชนจัดขึ้น
สานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์
๑.๔.๓ แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ และปฏิบัติ
ตนตามหลักของ
ศาสนาอย่าง
สม่าเสมอ

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาอย่าง
สม่าเสมอ และ
เป็นแบบอย่างที่ดี
ของศาสนิกชน

ดี (๒)
เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น
ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ พระ
ปรีชาสามารถของ
พระมหากษัตริย์
และพระราชวงศ์

ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต
นิยาม
ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติ ตรง
ตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต คือ ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และ
ยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการดาเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด
ตัวชี้วัด

๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้

๒๘
ตัวชี้วัด
๒.๑ ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อ
ตนเองทั้งทางกาย
วาจา ใจ
๒.๒ ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อ
ผู้อื่นทั้งทางกาย
วาจา ใจ

พฤติกรรมบ่งชี้
๒.๑.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดยคานึงถึงความถูกต้องละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด
๒.๑.๓ ปฏิบัติตามคามั่นสัญญา
๒.๒.๑ ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
๒.๑.๑ ให้ข้อมูลที่
ไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ถูกต้องและเป็นจริง
และเป็นจริง
และเป็นจริง
และเป็นจริง
๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดย
ปฏิบัติในสิ่งที่
ปฏิบัติในสิ่งที่
คานึงถึงความถูกต้อง
ถูกต้อง ทาตาม ถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัว
สัญญาที่ตนให้ไว้กับ ทาตามสัญญาที่
ต่อการกระทาผิด
เพื่อน พ่อแม่ หรือ ตนให้ไว้กับเพื่อน
๒.๑.๓ ปฏิบัติตาม
ผู้ปกครอง และครู พ่อแม่ หรือ
คามั่นสัญญา
ละอายและเกรง
ผู้ปกครอง และครู
กลัวที่จะทา
ละอายและเกรง
ความผิด
กลัวที่จะทา
ความผิด
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
๒.๒.๑ ไม่ถือเอา
นาสิ่งของของคนอื่น ไม่นาสิ่งของ และ ไม่นาสิ่งของ และ
สิ่งของหรือผลงานของ มาเป็นของตนเอง
ผลงานของผู้อื่นมา ผลงานของผู้อื่น
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
เป็นของตนเอง
มาเป็นของตนเอง
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนต่อ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
ด้วยความซื่อตรง
ด้วยความซื่อตรง
๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์
ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่ถูกต้อง
ในทางที่
ไม่ถูกต้อง

ดีเยี่ยม (๓)
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง ปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้อง ทา
ตามสัญญาที่ตนให้ไว้
กับเพื่อน พ่อแม่
หรือผู้ปกครอง และ
ครู ละอายและ เกรง
กลัวที่จะทาความผิด
เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านความซื่อสัตย์

ดีเยี่ยม(๓)
ไม่นาสิ่งของ
และผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง ปฏิบัติ
ตนต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อตรง ไม่
หาประโยชน์
ในทางที่ไม่
ถูกต้อง และ
เป็นแบบอย่างที่

๒๙
ดีแก่เพื่อนด้าน
ความซื่อสัตย์

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
๒.๑.๑ ให้ข้อมูลที่
ไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ถูกต้องและเป็นจริง
และเป็นจริง
และเป็นจริง ปฏิบัติ และเป็นจริง
๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดย
ในสิ่งที่ถูกต้อง ทา ปฏิบัติในสิ่งที่
คานึงถึงความถูกต้อง
ตามสัญญาที่ตนให้ไว้ ถูกต้อง ทาตาม
ละอายและเกรงกลัวต่อ
กับเพื่อน พ่อแม่
สัญญาที่ตนให้ไว้
การกระทาผิด
หรือผู้ปกครอง และ กับเพื่อน พ่อแม่
๒.๑.๓ ปฏิบัติตาม
ครู ละอายและ
หรือผู้ปกครอง
คามั่นสัญญา
เกรงกลัวที่จะทา
และครู ละอาย
ความผิด
และเกรงกลัวที่จะ
ทาความผิด

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
๒.๒.๑ ไม่ถือเอา
นาสิ่งของของคนอื่น ไม่นาสิ่งของและ ไม่นาสิ่งของและ
สิ่งของหรือผลงานของ มาเป็นของตนเอง
ผลงานของผู้อื่นมา ผลงานของผู้อื่นมา
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
เป็นของตนเอง
เป็นของตนเอง
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนต่อ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
ด้วยความซื่อตรง ด้วยความซื่อตรง
๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์
ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่ถูกต้อง
ในทางที่ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ ๓ มีวินัย
นิยาม

ดีเยี่ยม(๓)
ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็น
จริง ปฏิบัติใน
สิ่งที่ถูกต้อง ทา
ตามสัญญาที่ตน
ให้ไว้กับเพื่อน
พ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง และ
ครู ละอายและ
เกรงกลัวที่จะทา
ความผิด เป็น
แบบอย่างที่ดี
ด้านความ
ซื่อสัตย์

ดีเยี่ยม(๓)
ไม่นาสิ่งของและ
ผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของ
ตนเอง ปฏิบัติ
ตนต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อตรง
ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่
ถูกต้อง และ
เป็นแบบอย่างที่
ดีด้านความ
ซื่อสัตย์

๓๐
มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ตัวชี้วัด ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่งชี้
๓.๑ ปฏิบัติตาม ข้อตกลง ๓.๑.๑ ปฏิบัติตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ข้อบังคับ ของ
๓.๑.๒ ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน และ
ครอบครัว โรงเรียน
รับผิดชอบในการทางาน
และสังคม

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ดีเยี่ยม (๓)
๓.๑.๑ ปฏิบัติตนตาม
ไม่ปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อตกลง
ข้อตกลง
ระเบียบข้อบังคับของ
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบังคับของ
กฎเกณฑ์
กฎเกณฑ์
ครอบครัว โรงเรียน
ของครอบครัวและ ครอบครัวและ
ระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบ
และสังคม ไม่ละเมิด
โรงเรียน
โรงเรียน ตรงต่อ
ของครอบครัว
ข้อบังคับของ
สิทธิของผู้อื่น
เวลาในการปฏิบัติ และโรงเรียน
ครอบครัว
๓.๑.๒ ตรงต่อเวลาใน
กิจกรรมต่าง ๆ ใน ตรงต่อเวลาใน
โรงเรียน และ
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ชีวิตประจาวัน
การปฏิบัติ
สังคม ไม่ละเมิด
ในชีวิตประจาวัน
กิจกรรมต่าง ๆ ใน สิทธิของผู้อื่น
และรับผิดชอบในการ
ชีวิตประจาวัน
ตรงต่อเวลา
ทางาน
และรับผิดชอบใน ในการปฏิบัติ
การทางาน
กิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน
และรับผิดชอบ
ในการทางาน

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม

๓๑
พฤติกรรมบ่งชี้
๓.๑.๑ ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน
และสังคมไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น
๓.๑.๒ ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
และรับผิดชอบในการ
ทางาน

ไม่ผ่าน (๐)
ไม่ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง
กฎเกณฑ์
ระเบียบ
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน

ผ่าน (๑)
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง
กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อตกลง
ของครอบครัว
และโรงเรียน
ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน
และรับผิดชอบ
ในการทางาน

ดี (๒)
ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อตกลงของ
ครอบครัว โรงเรียน
และสังคม ไม่
ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน
และรับผิดชอบ
ในการทางาน

ดีเยี่ยม(๓)
ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อตกลง ของ
ครอบครัว โรงเรียน
และสังคม ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน
และรับผิดชอบใน
การทางาน ปฏิบัติ
เป็นปกติวิสัย และ
เป็นแบบอย่างที่ดี

ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
นิยาม
ใฝ่ เ รี ย นรู้ หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ แ สดงออกถึ ง ความตั้ ง ใจ เพี ย รพยายามในการเรี ย น
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด
เผยแพร่ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ตัวชี้วัด

๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายาม
ในการเรียนและเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้
๔.๒ แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ

พฤติกรรมบ่งชี้
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่าง
ๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม

๓๒
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
ด้วยการเลือกใช้สื่อ
อย่างเหมาะสม สรุป
เป็นองค์ความรู้ และ
สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบ จากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายาม ในการเรียนและเข้าร่วม กิจกรรม
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
ไม่ตั้งใจเรียน
เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมี
ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
ความเพียรพยายามใน
ใส่ในการเรียน มี และมีความเพียร
การเรียนรู้
ส่วนร่วมในการ
พยายามในการ
๔.๑.๓ เข้าร่วมกิจกรรม
เรียนรู้และเข้าร่วม เรียนรู้ มีสว่ นร่วมใน
การเรียนรู้ต่าง ๆ
กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้และเข้า
ต่าง ๆ เป็น
ร่วมกิจกรรมการ
บางครั้ง
เรียนรู้ต่าง ๆ
บ่อยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่ และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้ มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเป็น
ประจา

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ
อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ดีเยี่ยม (๓)
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้า ไม่ศึกษา
ศึกษาค้นคว้าความรู้ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ศึกษาค้นคว้าหา
หาความรู้จากหนังสือ ค้นคว้าหา
จากหนังสือ เอกสาร จากหนังสือ เอกสาร ความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
ความรู้
สิ่งพิมพ์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่ง
เทคโนโลยี แหล่ง เทคโนโลยีและ
เทคโนโลยี และ
เรียนรู้ทั้งภายในและ
เรียนรู้ ทั้งภายใน สารสนเทศ แหล่ง
สารสนเทศ แหล่ง
ภายนอกโรงเรียน และ
และภายนอก
เรียนรู้ ทั้งภายในและ เรียนรู้ทั้งภายในและ
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
โรงเรียน เลือกใช้ ภายนอกโรงเรียน
ภายนอกโรงเรียน
เหมาะสม
สื่อได้อย่าง
และเลือกใช้สื่อได้
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
๔.๒.๒ บันทึกความรู้
เหมาะสม และ
อย่างเหมาะสม
เหมาะสม มีการ
วิเคราะห์ข้อมูล จากสิ่งที่
มีการบันทึกความรู้ มีการบันทึกความรู้ บันทึกความรู้
เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
วิเคราะห์ข้อมูล สรุป วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ความรู้
เป็นองค์ความรู้ และ เป็นองค์ความรู้ และ

๓๓
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ และ
นาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้อื่นได้
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และ
นาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายาม ในการเรียนและเข้าร่วม กิจกรรม
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
ไม่ตั้งใจเรียน เข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนตรงเวลา
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมี
ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
ความเพียรพยายามใน
ใส่ และมีความ
และมีความเพียร
การเรียนรู้
เพียรพยายามใน
พยายามในการเรียนรู้
๔.๑.๓ เข้าร่วม
การเรียนรู้
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง
มีส่วนร่วมในการ และเข้าร่วมกิจกรรม
ๆ
เรียนรู้และเข้าร่วม การเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้ ภายในและภายนอก
ต่าง ๆ บางครั้ง
โรงเรียนบ่อยครั้ง

ดีเยี่ยม (๓)
เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจา
และเป็นแบบอย่างที่
ดี

ตัวชี้วัดที่ ๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ
อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ดีเยี่ยม (๓)
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้า ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ศึกษาค้นคว้าความรู้ ศึกษาค้นคว้าหา ศึกษาค้นคว้าหา
หาความรู้จากหนังสือ ความรู้
จากหนังสือ เอกสาร ความรู้จากหนังสือ ความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่ง
เทคโนโลยี แหล่ง สื่อ เทคโนโลยีและ เทคโนโลยี และ
เรียนรู้ทั้งภายในและ
เรียนรู้ ทั้งภายใน
สารสนเทศ แหล่ง สารสนเทศ แหล่ง
ภายนอกโรงเรียน และ
และภายนอก
เรียนรู้ ทั้งภายใน เรียนรู้
ทั้ง
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
โรงเรียน เลือกใช้สื่อ และภายนอก
ภายในและภายนอก
เหมาะสม
ได้อย่างเหมาะสม
โรงเรียน และ
โรงเรียน เลือกใช้สื่อ
๔.๒.๒ บันทึกความรู้
และ
เลือกใช้สื่อได้
ได้อย่างเหมาะสม
วิเคราะห์ข้อมูล จากสิ่ง
มีการบันทึกความรู้ อย่างเหมาะสม มีการบันทึกความรู้
ที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
มีการบันทึก
วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ความรู้
ความรู้ วิเคราะห์ เป็นองค์ความรู้

๓๔
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ
เพื่อนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

ข้อมูล สรุปเป็น
องค์ความรู้
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับ ผู้อื่นได้
และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และ
เผยแพร่แก่บุคคล
ทั่วไปนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

ตัวชี้วัดที่ ๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ ออย่าง
เหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ดีเยี่ยม (๓)
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้า ไม่ศึกษาค้นคว้าหา ศึกษาค้นคว้าความรู้ ศึกษาค้นคว้าหา ศึกษาค้นคว้าหา
หาความรู้จากหนังสือ ความรู้
จากหนังสือ เอกสาร ความรู้จากหนังสือ ความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่ง
เทคโนโลยี แหล่ง สื่อ เทคโนโลยีและ เทคโนโลยี และ
เรียนรู้ทั้งภายในและ
เรียนรู้ ทั้งภายใน
สารสนเทศ แหล่ง สารสนเทศ แหล่ง
ภายนอกโรงเรียน และ
และภายนอก
เรียนรู้ ทั้งภายใน เรียนรู้ ทั้งภายใน
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
โรงเรียน เลือกใช้สื่อ และภายนอก
และภายนอก
เหมาะสม
ได้อย่างเหมาะสม
โรงเรียน และ
โรงเรียน เลือกใช้สื่อ
๔.๒.๒ บันทึกความรู้
และมีการบันทึก
เลือกใช้สื่อได้
ได้อย่างเหมาะสม
วิเคราะห์ข้อมูล จากสิ่ง
ความรู้
อย่างเหมาะสม มีการบันทึกความรู้
ที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
มีการบันทึก
วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ความรู้
ความรู้ วิเคราะห์ เป็นองค์ความรู้
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล สรุปเป็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ
องค์ความรู้
ด้วยวิธีการที่
เพื่อนาไปใช้ใน
แลกเปลี่ยน
หลากหลาย และ
ชีวิตประจาวัน
เรียนรู้กับ ผู้อื่นได้ เผยแพร่แก่บุคคล
และนาไปใช้ใน ทั่วไปนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ ชีวิตประจาวันได้

ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง
นิยาม
อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มี
เหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ที่ดาเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง
อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ มีการวางแผน
ป้องกันความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด

๕.๑. ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

๓๕
๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๕.๑ ดาเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ
มีเหตุผล รอบคอบ
มีคุณธรรม

พฤติกรรมบ่งชี้
๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่าง
ประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม
๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแล
อย่างดี
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่น
กระทาผิดพลาด
๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ๕.๒.๑ วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชีวิตประจาวันบนพื้นฐาน
ปรับตัวเพื่ออยู่ใน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
สังคมได้อย่างมี
๕.๒.๒ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ความสุข
ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของตนเอง ใช้เงินและของ ใช้ทรัพย์สินของ
ใช้ทรัพย์สินของ
เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้
ใช้ส่วนตัว
ตนเองและ
ตนเองและ
ฯลฯ อย่าง ประหยัด คุ้มค่า
อย่างไม่
ทรัพยากรของ
ทรัพยากรของ
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
ประหยัด
ส่วนรวมอย่าง
ส่วนรวม อย่าง
รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม
ประหยัด คุ้มค่า
ประหยัด คุ้มค่า
๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของ
เก็บรักษาดูแล
เก็บรักษาดูแล
ส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า
อย่างดีรอบคอบ มี อย่างดี
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
เหตุผล
รอบคอบ มีเหตุผล
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและ
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
ตัดสินใจด้วยความรอบคอบ
และไม่ทาให้ผู้อื่น
มีเหตุผล
เดือดร้อน
๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและ
ไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อม
ให้อภัย เมื่อผู้อื่นกระทา
ผิดพลาด
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)

ดีเยี่ยม (๓)
ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวม อย่าง
ประหยัด คุ้มค่า
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี รอบคอบ
มีเหตุผล
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
ไม่ทาให้ผู้อื่น
เดือดร้อน และ
ให้อภัยเมื่อผู้อื่น
กระทาผิดพลาด

ดีเยี่ยม (๓)

๓๖
๕.๒.๑ วางแผนการเรียน
การทางานและการใช้
ชีวิตประจาวันบน
พื้นฐานของความรู้
ข้อมูลข่าวสาร
๕.๒.๒ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อม
ยอมรับ และปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข

ไม่วางแผน
การเรียนและ
การใช้
ชีวิตประจาวัน

ใช้ ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร ในการ
วางแผนการเรียน
การทางานและใช้
ในชีวิตประจาวัน
รับรู้การ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน
และ
สภาพแวดล้อม

ใช้ ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียน
การทางาน และใช้
ในชีวิตประจาวัน
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน
สังคม และ
สภาพแวดล้อม

ใช้ ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียน
การทางานและใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ยอมรับ
การเปลีย่ นแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม
สภาพแวดล้อม และ
ปรับตัวอยู่รว่ มกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของ ใช้เงินและของใช้
ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ ส่วนตัวอย่างไม่
ตนเองและ
เครื่องใช้ ฯลฯ อย่าง
ประหยัด
ทรัพยากรของ
ประหยัด คุ้มค่าและเก็บ
ส่วนรวม อย่าง
รักษาดูแลอย่างดี รวมทั้ง
ประหยัด คุ้มค่า
การใช้เวลาอย่าง
เก็บรักษาดูแล
เหมาะสม
อย่างดี
๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของ
รอบคอบ มีเหตุผล
ส่วนรวมอย่างประหยัด
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแล
และไม่ทาให้ผู้อื่น
อย่างดี
เดือดร้อน
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและ
ตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบ มีเหตุผล
๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่นและไม่ทาให้ผู้อื่น
เดือดร้อน พร้อมให้อภัย
เมื่อผู้อื่นกระทาผิดพลาด

มีคุณธรรม
ดี (๒)
ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวม อย่าง
ประหยัด คุ้มค่า
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี
รอบคอบ มีเหตุผล
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
ไม่ทาให้ผู้อื่น
เดือดร้อน และให้
อภัยเมื่อผู้อื่น
กระทาผิดพลาด

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ดีเยี่ยม (๓)
ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวม อย่าง
ประหยัด คุ้มค่า
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี ตัดสินใจ
ด้วยความ
รอบคอบ มี
เหตุผล
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
ไม่ทาให้ผู้อื่น
เดือดร้อน ให้
อภัยเมื่อผู้อื่น
กระทาผิดพลาด
และเป็น
แบบอย่างที่ดี

๓๗
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
๕.๒.๑ วางแผนการเรียน ไม่วางแผนการเรียน
การทางานและการใช้
และการใช้
ชีวิตประจาวันบน
ชีวติ ประจาวัน
พื้นฐานของความรู้
ข้อมูล ข่าวสาร
๕.๒.๒ รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และ
สภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัวเพื่ออยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข

ผ่าน (๑)
ใช้ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียน
การทางานและ
การใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน
สังคม และ
สภาพแวดล้อม

ดี (๒)
ใช้ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียน การ
ทางานและการใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ยอมรับ การ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน
สังคม และ
สภาพแวดล้อม
และปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข

ดีเยี่ยม (๓)
ใช้ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียน การ
ทางานและการใช้
ในชีวิตประจาวัน
รู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน
สังคม และ
สภาพแวดล้อม
และปรับตัวเพื่อ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข

ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทางาน
นิยาม
มุ่งมั่นในการทางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ทาหน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
ผู้ที่มุ่งมั่นในการทางาน คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วง ตาม
เป้าหมายที่กาหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ตัวชี้วัด

๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
๖.๒ ทางานด้วย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน
๖.๒ ทางานด้วย ความ
เพียร พยายาม และ
อดทนเพื่อให้งาน
สาเร็จตามเป้าหมาย

๖.๑.๑
๖.๑.๒
๖.๑.๓
๖.๒.๑
๖.๒.๒
๖.๒.๓

พฤติกรรมบ่งชี้
เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็จ
ปรับปรุงและพัฒนาการทางานด้วยตนเอง
ทุ่มเททางาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๓๘
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อ ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ตั้งใจและ
การปฏิบัติหน้าที่ที่
การงาน
รับผิดชอบในการ
ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่ที่
๖.๑.๒ ตั้งใจและ
ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบใน การ
สาเร็จ มีการ
ทางานให้สาเร็จ
ปรับปรุงการ
๖.๑.๓ ปรับปรุงและ
ทางานให้ดีขึ้น
พัฒนาการทางานด้วย
ตนเอง

ดี (๒)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้น

ดีเยี่ยม (๓)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับ
มอบหมายให้
สาเร็จ
มีการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทางานให้ดีขึ้น
ด้วยตนเอง

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ทางานด้วย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ดีเยี่ยม (๓)
๖.๒.๑ ทุ่มเททางาน ไม่ขยัน อดทน ทางานด้วยความ ทางานด้วยความ ทางานด้วยความ
อดทน ไม่ย่อท้อต่อ
ในการทางาน
ขยัน อดทน และ ขยันอดทน และ ขยันอดทน และ
ปัญหาและอุปสรรคใน
พยายามให้งาน
พยายามให้งาน พยายามให้งาน
การทางาน
สาเร็จตาม
สาเร็จตาม
สาเร็จตามเป้าหมาย
๖.๒.๒ พยายาม
เป้าหมาย และชื่น เป้าหมาย ไม่ย่อ ภายในเวลาที่กาหนด
แก้ปัญหาและอุปสรรค
ชมผลงานด้วย
ท้อต่อปัญหาใน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
ในการทางานให้สาเร็จ
ความภาคภูมิใจ
การทางาน และ แก้ปัญหาอุปสรรคใน
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงาน
ชื่นชมผลงานด้วย การทางาน และชื่น
ด้วยความภาคภูมิใจ
ความภาคภูมิใจ ชมผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อ ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
ตั้งใจและ
การปฏิบัติหน้าที่ที่
หน้าที่การงาน
รับผิดชอบในการ
ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
๖.๑.๒ ตั้งใจและ
มอบหมายให้สาเร็จ
รับผิดชอบในการ
มีการปรับปรุงการ
ทางานให้สาเร็จ
ทางานให้ดีขึ้น
๖.๑.๓ ปรับปรุงและ
พัฒนาการทางานด้วย

ดี (๒)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้น

ดีเยี่ยม (๓)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง

๓๙
ตนเอง
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ทางานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ดีเยี่ยม (๓)
๖.๒.๑ ทุ่มเททางาน ไม่ขยัน อดทน ทางานด้วยความ ทางานด้วยความ ทางานด้วยความ
อดทน ไม่ย่อท้อต่อ
ในการทางาน
ขยันอดทน และ ขยันอดทน และ ขยันอดทน และ
ปัญหาและอุปสรรคใน
พยายามให้งาน
พยายามให้งาน
พยายามให้งาน
การทางาน
สาเร็จตาม
สาเร็จตาม
สาเร็จตาม
๖.๒.๒ พยายาม
เป้าหมาย ไม่ย่อท้อ เป้าหมายภายใน
เป้าหมายก่อนเวลา
แก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่อปัญหาใน
เวลาที่กาหนด ไม่ ที่กาหนด ไม่ย่อท้อ
ในการทางานให้สาเร็จ
การทางาน และชื่น ย่อท้อต่อปัญหา
ต่อปัญหาแก้ปัญหา
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงาน
ชมผลงานด้วย
แก้ปัญหาอุปสรรค อุปสรรคในการ
ด้วยความภาคภูมิใจ
ความภาคภูมิใจ
ในการทางาน และ ทางาน และชื่นชม
ชื่นชมผลงานด้วย ผลงานด้วยความ
ความภาคภูมิใจ
ภาคภูมิใจ

ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย
นิยาม
รั ก ความเป็ น ไทย หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ แ สดงออกถึ ง ความภาคภู มิ ใ จ เห็ น คุ ณ ค่ า
ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผู้ที่รั กความเป็น ไทย คือ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญู
กตเวที ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวชี้วัด

๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความ
กตัญญูกตเวที
๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๗.๓ อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๗.๑ ภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรมไทย
และมีความกตัญญู
กตเวที

พฤติกรรมบ่งชี้
๗.๑.๑ แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ
๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
๗.๑.๓ ชักชวน แนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

๔๐
๗.๒ เห็นคุณค่าและ
ใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
๗.๓ อนุรักษ์ สืบทอด
ภูมิปัญญาไทย

๗.๒.๑ ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๗.๒.๒ ชักชวน แนะนา ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

๗.๓.๑ นาภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต
๗.๓.๒ ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย
๗.๓.๓ แนะนา มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญู กตเวที
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
๗.๑.๑ แต่งกายและมี
ไม่มีสัมมา ปฏิบัติตนเป็นผู้มี ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
คารวะต่อ มารยาทแบบไทย มารยาทแบบไทย
มารยาทงดงามแบบ
ผู้ใหญ่
มีสัมมาคารวะ
มีสัมมาคารวะ
ไทย มีสัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวทีต่อ กตัญญูกตเวทีต่อ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
ผู้มีพระคุณ และ ผู้มีพระคุณ และ
พระคุณ
แต่งกายแบบไทย แต่งกาย
๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมที่
เข้าร่วมหรือมีส่วน แบบไทยด้วย
เกี่ยวข้องกับประเพณี
ร่วม ในกิจกรรมที่ ความภาคภูมิใจ
เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เข้าร่วม หรือมี
ประเพณี ศิลปะ ส่วนร่วม ใน
๗.๑.๓ ชักชวน
และวัฒนธรรม
กิจกรรมที่
แนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ไทย
เกี่ยวข้องกับ
ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
ประเพณี ศิลปะและ
และวัฒนธรรม
วัฒนธรรมไทย
ไทย
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
๗.๒.๑ ใช้ภาษาไทย ไม่สนใจใช้
ใช้ภาษาไทย
ใช้ภาษาไทย
และเลขไทยในการ
ภาษาไทย
เลขไทย ในการ เลขไทยในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง อย่างถูกต้อง
สื่อสารได้ถูกต้อง สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม
เหมาะสม และ เหมาะสม และ
๗.๒.๒ ชักชวน
แนะนาให้ผู้อื่นใช้ แนะนา ชักชวนให้
แนะนา ให้ผู้อื่นเห็น
ภาษาไทยที่
ผู้อื่นใช้ภาษาไทยที่
คุณค่าของการใช้
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ภาษาไทยที่ถูกต้อง

ดีเยี่ยม (๓)
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย มี
สัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
แต่งกายแบบไทยด้วย
ความภาคภูมิใจ เข้า
ร่วมหรือมีส่วนร่วม ใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย ชักชวน แนะนา
เพื่อนและคนอื่นปฏิบัติ
ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
ดีเยี่ยม (๓)
ใช้ภาษาไทย
เลขไทยในการสื่อสาร
ได้ถูกต้องเหมาะสม
และแนะนา ชักชวน
ให้ผู้อื่นใช้ภาษาไทยที่
ถูกต้องเป็นประจา
เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
การใช้ภาษาไทย

๔๑
ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ อนุรักษ์ สืบทอด ภูมิปัญญาไทย
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
๗.๓.๑ นาภูมิปัญญา ไม่สนใจภูมิ สืบค้นภูมิปัญญา
ไทยมาใช้ให้เหมาะสม ปัญญาไทย ไทยที่ใช้ในท้องถิ่น
ในวิถีชีวิต
เข้าร่วม และ
๗.๓.๒ ร่วมกิจกรรมที่
ชักชวนคนใน
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ครอบครัวหรือ
ไทย
เพื่อนเข้าร่วม
๗.๓.๓ แนะนา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม ในการสืบ
กับภูมิปัญญาไทย
ทอดภูมิปัญญาไทย
และใช้ภูมิปัญญา
ไทยใน
ชีวิตประจาวัน

ดี (๒)
สืบค้นภูมิปัญญาไทย
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เข้า
ร่วมและชักชวนคน
ในครอบครัว เพื่อน
และผู้อื่นเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญาไทย ใช้
และแนะนาให้เพื่อน
ใช้ภูมิปัญญาไทยใน
ชีวิตประจาวัน

ดีเยี่ยม (๓)
สืบค้นภูมิปัญญาไทย
เข้าร่วมและชักชวนคน
ในครอบครัว เพื่อน
และผู้อื่นเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย ใช้และ
แนะนาให้เพื่อนใช้
ภูมิปัญญาไทย
ในชีวิตประจาวัน และมี
ส่วนร่วมในการสืบทอด
ภูมิปัญญาไทย

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
ดีเยี่ยม (๓)
๗.๑.๑ แต่งกายและมี
ไม่มีสัมมา
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี ปฏิบัติตนเป็นผู้มี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
มารยาทงดงามแบบไทย คารวะต่อ
มารยาทแบบไทย มารยาทแบบไทย แบบไทย มีสัมมาคารวะ
มีสัมมาคารวะ กตัญญู
ผู้ใหญ่
มีสัมมาคารวะ
มีสัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
กตัญญูกตเวทีต่อ กตัญญูกตเวทีต่อ พระคุณ แต่งกายแบบ
๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมที่
ผู้มีพระคุณ และ ผู้มีพระคุณ แต่ง ไทยด้วยความภาคภูมิใจ
เกี่ยวข้องกับประเพณี
แต่งกายแบบไทย กายแบบไทยด้วย เข้าร่วมและมีสว่ นร่วม ใน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เข้าร่วมหรือมีส่วน ความภาคภูมิใจ การจัดกิจกรรมที่
๗.๑.๓ ชักชวน แนะนา
ร่วม ในกิจกรรมที่ เข้าร่วม และมี
เกี่ยวข้องกับประเพณี
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
เกี่ยวข้องกับ
ส่วนร่วมในการจัด ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประเพณี ศิลปะ กิจกรรมที่
ชักชวน แนะนาผู้อื่นและ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรม
เกี่ยวข้องกับ
เป็นผู้นาหรือแกนนาใน
ไทย
ประเพณี ศิลปะ การปฏิบัติตาม
และวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
๗.๒.๑ ใช้ภาษาไทยและ ไม่สนใจใช้
ใช้ภาษาไทย เลข ใช้ภาษาไทย เลข
เลขไทยในการสื่อสาร
ภาษาไทยอย่าง ไทยในการสื่อสาร ไทยในการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้องเหมาะสม
๗.๒.๒ ชักชวน แนะนา
เหมาะสม และ
และแนะนา

ดีเยี่ยม (๓)
ใช้ภาษาไทย
เลขไทยในการสื่อสาร
ได้ถูกต้องเหมาะสม
แนะนา ชักชวนให้

๔๒
ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการ
ใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

แนะนา ชักชวน
ให้ผู้อื่นใช้
ภาษาไทยที่
ถูกต้อง

ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ อนุรักษ์ สืบทอด ภูมิปัญญาไทย
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
๗.๓.๑ นาภูมิปัญญา ไม่สนใจภูมิ
สืบค้นภูมิปัญญา
ไทยมาใช้ให้เหมาะสม ปัญญาไทย
ไทยที่มีอยู่ใน
ในวิถีชีวิต
ท้องถิ่น เข้าร่วม
๗.๓.๒ ร่วมกิจกรรมที่
และชักชวนคนใน
เกี่ยวข้องกับ
ครอบครัว เพื่อน
ภูมิปัญญาไทย
และผู้อื่นเข้าร่วม
๗.๓.๓ แนะนา
กิจกรรมที่
มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องกับภูมิ
ในการ สืบทอด
ปัญญาไทย ใช้
ภูมิปัญญาไทย
และแนะนาให้
เพื่อนใช้ภูมิ
ปัญญาไทยใน
ชีวิตประจาวัน

ชักชวนให้ผู้อื่นเห็น ผู้อื่นเห็นคุณค่าใน
คุณค่าในการใช้
การใช้ภาษาไทยที่
ภาษาไทยที่ถูกต้อง ถูกต้องเป็นประจา
เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านการใช้ภาษาไทย
ดี (๒)
สืบค้นภูมิปัญญาไทย
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เข้า
ร่วมและชักชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อน และ
ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ ภูมิ
ปัญญาไทย ใช้และ
แนะนาให้เพื่อนใช้ภูมิ
ปัญญาไทยใน
ชีวิตประจาวัน และมี
ส่วนร่วมในการสืบ
ทอดภูมิปัญญาไทย

ดีเยี่ยม (๓)
สืบค้นภูมิปัญญาไทย
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เข้า
ร่วมและชักชวนคน
ในครอบครัว เพื่อน
และผู้อื่นเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับ ภูมิปัญญาไทย
ใช้และแนะนาให้ผู้อื่น
ใช้ภูมิปัญญาไทยใน
ชีวิตประจาวัน และมี
ส่วนร่วมในการสืบ
ทอดและเผยแพร่
ภูมิปัญญาไทย

ข้อที่ ๘ มีจติ สาธารณะ
นิยาม
มี จิ ต สาธารณะ หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ แ สดงออกถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมหรื อ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดย
ไม่
หวังผลตอบแทน
ผู้ที่มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้ อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตน
เพื่อทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน
ตัวชี้วัด

๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม

๔๓
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัด
๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจโดย ไม่
หวังผลตอบแทน

๘.๑.๑
๘.๑.๒
๘.๑.๓

๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน และ
สังคม

๘.๒.๑
๘.๒.๒
๘.๒.๓

พฤติกรรมบ่งชี้
ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทางานด้วยความเต็มใจ
อาสาทางานให้ผู้อื่นด้วยกาลังกาย กาลังใจ และกาลังสติปัญญา
โดยไม่หวังผลตอบแทน
แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือ
สร้างความสุขให้กับผู้อื่น
ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวม
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
๘.๑.๑ ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ช่วยเหลือ ช่วยพ่อแม่
และครูทางานด้วยความเต็มใจ พ่อแม่
ผู้ปกครอง และ
๘.๑.๒ อาสาทางานให้
ผู้ปกครอง
ครูทางาน
ผู้อื่นด้วยกาลังกายกาลังใจ และ และครู
อาสาทางาน และ
กาลังสติปัญญา ด้วยความ
แบ่งปันสิ่งของให้
สมัครใจ
ผู้อื่นด้วยความเต็ม
๘.๑.๓ แบ่งปันสิ่งของ
ใจ
ทรัพย์สินและอื่นๆ และ
ช่วยแก้ปัญหา หรือสร้าง
ความสุขให้กับผู้อื่น

ดี (๒)
ช่วยพ่อแม่
ผู้ปกครอง และ
ครูทางาน อาสา
ทางาน ช่วยคิด
ช่วยทา และ
แบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อื่นด้วยความเต็ม
ใจ

ดีเยี่ยม (๓)
ช่วยพ่อแม่
ผู้ปกครองและ
ครูทางาน อาสา
ทางาน ช่วยคิด
ช่วยทา แบ่งปัน
สิ่งของ และช่วย
แก้ปัญหาให้ผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจ

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
๘.๒.๑ ดูแล รักษา
ไม่สนใจดูแลรักษา ดูแล รักษาทรัพย์ ดูแล รักษาทรัพย์
สาธารณสมบัติ และ ทรัพย์สมบัติและ
สมบัติ
สมบัติ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมของ
สิ่งแวดล้อมของ
สิ่งแวดล้อมของ
ด้วยความเต็มใจ
โรงเรียน
ห้องเรียน โรงเรียน ห้องเรียน โรงเรียน
๘.๒.๒ เข้าร่วม
และเข้าร่วม
ชุมชน และเข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็น
กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมเพื่อสังคม
ประโยชน์ต่อโรงเรียน
และ
และ
ชุมชนและสังคม
สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์
๘.๒.๓ เข้าร่วม
ของโรงเรียนด้วย ของโรงเรียนด้วย
กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา
ความเต็มใจ
ความเต็มใจ
หรือ ร่วมสร้างสิ่งที่ดี

ดีเยี่ยม (๓)
ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชน
และเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนและ

๔๔
งามของส่วนรวม ตาม
สถานการณ์ที่เกิด ขึ้น
ด้วยความกระตือรือร้น

ชุมชนด้วย
ความเต็มใจ

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
๘.๑.๑ ช่วยพ่อแม่
ไม่ช่วยเหลือพ่อ ช่วยพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูทางาน
แม่
ผู้ปกครอง และครู
ด้วยความเต็มใจ
ผู้ปกครอง และ ทางาน อาสาทางาน
๘.๑.๒ อาสาทางานให้ ครู
ช่วยคิด ช่วยทา และ
ผู้อื่นด้วยกาลังกาย
แบ่งปันสิ่งของให้
กาลังใจ และกาลัง
ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
สติปัญญาด้วยความเต็มใจ
๘.๑.๓ แบ่งปันสิ่งของ
ทรัพย์สินและอื่นๆ
และช่วยแก้ปัญหาหรือ
สร้างความสุขให้กับ
ผู้อื่น

ดี (๒)
ช่วยพ่อแม่
ผู้ปกครอง และ
ครูทางาน อาสา
ทางาน ช่วยคิด
ช่วยทา แบ่งปัน
สิ่งของ ทรัพย์สิน
และ อื่น ๆ และ
ช่วยแก้ปัญหาให้
ผู้อื่นด้วยความเต็ม
ใจ

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
ผ่าน (๑)
ดี (๒)
๘.๒.๑ ดูแล รักษา
ไม่สนใจดูแลรักษา ดูแล รักษาทรัพย์ ดูแล รักษาทรัพย์
สาธารณสมบัติ และ
ทรัพย์สมบัติและ สมบัติ สิ่งแวดล้อม สมบัติ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมของ
ของห้องเรียน
สิ่งแวดล้อมของ
ด้วยความเต็มใจ
โรงเรียน
โรงเรียน ชุมชน
ห้องเรียน โรงเรียน
๘.๒.๒ เข้าร่วมกิจกรรม
และเข้าร่วม
ชุมชน และ เข้า
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกิจกรรมเพื่อ
โรงเรียน ชุมชนและ
และสาธารณ
สังคมและ
สังคม
ประโยชน์ของ
สาธารณประโยชน์
๘.๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนด้วยความ ของโรงเรียนและ
เพื่อแก้ปัญหาหรือร่วม
เต็มใจ
ชุมชน หรือร่วม
สร้างสิ่งทีด่ งี าม
กิจกรรมเพื่อ
ของส่วนรวมตาม
แก้ปัญหาหรือร่วม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
สร้างสิ่งที่ดีงามตาม
สถานการณ์ที่
เกิดขึ้น

ดีเยี่ยม (๓)
ช่วยพ่อแม่
ผู้ปกครองและครู
ทางาน อาสาทางาน
ช่วยคิด ช่วยทา
แบ่งปันสิ่งของ
ทรัพย์สิน และอื่นๆ
และเต็มใจช่วย
แก้ปัญหาหรือสร้าง
ความสุขให้แก่ผู้อื่น
โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
เป็นแบบอย่างที่ดี
ดีเยี่ยม (๓)
ดูแล รักษาทรัพย์
สมบัติ สิ่งแวดล้อม
ของห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชน
และเป็นผู้นา หรือ
เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียน
ชุมชน และร่วม
กิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรือร่วม
สร้างสิ่งที่ดีงามตาม
สถานการณ์ที่
เกิดขึ้น

๔๕

แนวทางการการวัดผลประเมินผลวิชาหน้าทีพ่ ลเมือง
ตัวอย่างแบบประเมินกิจกรรม

๔๖

ตัวอย่างแบบประเมินรายงานผลการปฏิบัติตนในการทาประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ
รายการประเมิน

ดีมาก (4)
1. การปฏิบัติตนใน รายงานผลการปฏิบัติ
การทาประโยชน์ ตนในการทาประโยชน์
ต่อสังคมและ
ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
ประเทศชาติ จานวน
3 กิจกรรมขึ้นไป
และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทุก
กิจกรรม

คาอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)
รายงานผลการปฏิบัติ
ตนในการทาประโยชน์
ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ จานวน
2 กิจกรรม และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทุก
กิจกรรม

พอใช้ (2)
รายงานผลการปฏิบัติ
ตนในการทาประโยชน์
ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ จานวน
2 กิจกรรม และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 1
กิจกรรม

ปรับปรุง (1)
รายงานผลการปฏิบัติ
ตนในการทาประโยชน์
ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ จานวน
1 กิจกรรม และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

๔๗
2. การปฏิบัติ
กิจกรรมที่แสดง
ถึงการเคารพสิทธิ
และเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น

รายงานผลการปฏิบัติ
กิจกรรมที่แสดงถึง
การเคารพสิทธิและ
เสรีภาพของตนเอง
และผู้อื่น 3 กิจกรรม
ขึ้นไป และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทุก
กิจกรรม

รายงานผลการปฏิบัติ
กิจกรรมที่แสดงถึง
การเคารพสิทธิและ
เสรีภาพของตนเอง
และผู้อื่น 2 กิจกรรม
และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทุก
กิจกรรม

รายงานผลการปฏิบัติ
กิจกรรมที่แสดงถึง
การเคารพสิทธิและ
เสรีภาพของตนเอง
และผู้อื่น 2 กิจกรรม
และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 1
กิจกรรม

รายงานผลการปฏิบัติ
กิจกรรมที่แสดงถึง
การเคารพสิทธิและ
เสรีภาพของตนเอง
และผู้อื่น 1 กิจกรรม
และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ

8
ดีมาก

6-7
ดี

4-5
พอใช้

ต่ากว่า 4
ปรับปรุง

ตัวอย่างแบบประเมินรายงานผลการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
รายการประเมิน
1. การมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์
เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย
หรือสิทธิมนุษยชน

คาอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดีมาก (4)
มีการกระทาหรือ
ร่วมกิจกรรมที่
แสดงถึงการ
เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย หรือ
สิทธิมนุษยชนตั้งแต่
4 ครั้ง ขึ้นไป

ดี (3)
มีการกระทาหรือ
ร่วมกิจกรรมที่แสดง
ถึงการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย หรือ
สิทธิมนุษยชน
จานวน 3 ครั้ง

พอใช้ (2)
มีการกระทาหรือ
ร่วมกิจกรรมที่แสดง
ถึงการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย หรือ
สิทธิมนุษยชน
จานวน 2 ครั้ง

ปรับปรุง (1)
มีการกระทาหรือ
ร่วมกิจกรรมที่แสดง
ถึงการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย หรือ
สิทธิมนุษยชน
จานวน 1 ครั้ง

๔๘
2. การมีส่วนร่วมใน
การปกป้องและ
สืบสาน
วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

มีการกระทาหรือ
ร่วมกิจกรรมที่
แสดงถึงการปกป้อง
และ สืบสาน
วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4
พฤติกรรมขึ้นไป
3. การอนุรักษ์
มีการกระทาหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกิจกรรมที่
แสดงถึงการ
และสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4 ครั้ง ขึ้นไป

มีการกระทาหรือ
ร่วมกิจกรรมที่แสดง
ถึงการปกป้องและ
สืบสานวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 3
พฤติกรรม
มีการกระทาหรือ
ร่วมกิจกรรมที่แสดง
ถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3 ครั้ง

มีการกระทาหรือ
ร่วมกิจกรรมที่แสดง
ถึงการปกป้องและ
สืบสานวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 2
พฤติกรรม
มีการกระทาหรือ
ร่วมกิจกรรมที่แสดง
ถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2 ครั้ง

มีการกระทาหรือ
ร่วมกิจกรรมที่แสดง
ถึงการปกป้องและ
สืบสานวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 2
พฤติกรรม
มีการกระทาหรือ
ร่วมกิจกรรมที่แสดง
ถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1 ครั้ง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ

11 - 12
ดีมาก

9 - 10
ดี

6-8
พอใช้

ต่ากว่า 6
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รับการประเมิน

ความมีวินัย

ความมีน้าใจ
การรับฟัง
การแสดง
เอื้อเฟื้อ
ความคิดเห็น ความคิดเห็น
เสียสละ

การตรงต่อ
เวลา

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
20
คะแนน

๔๙

ลงชื่อ ....................................................

ผู้

ประเมิน
................/................/................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รับการ
ประเมิน

การ
การแสดง
การ
ทางาน
ความ
ยอมรับ
ตามที่
คิดเห็น ฟังคนอื่น
ได้รับ
มอบหมาย

ความมี
น้าใจ

การมี
ส่วนร่วม
ในการ รวม
ปรับปรุง 20
ผลงาน คะแนน
กลุม่

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

๕๐

ลงชื่อ ....................................................

ผู้

ประเมิน
................ /................ /................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช้
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง

๕๑
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
อันพึงประสงค์ด้าน
4 3 2 1
1. รักชาติ ศาสน์ 1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมาย
ของ เพลงชาติ
กษัตริย์
1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในชั้นเรียน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทาความผิด ทาตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู
2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
3. มีวินัย
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
รับผิดชอบ
ในชีวิตประจาวัน
4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
4. ใฝ่เรียนรู้
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล
5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด
5. อยู่อย่าง
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
พอเพียง
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี
5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้าน

รายการประเมิน
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ
ผู้อื่นกระทาผิดพลาด

ระดับคะแนน
4 3 2 1

๕๒
5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชีวิตประจาวันบนพื้นฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
5.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
6. มุ่งมั่นในการ
6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
ทางาน
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
8.3 รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน
ลงชื่อ ....................................................
ประเมิน
................/................/................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
191 - 108
ดีมาก
73 - 90
ดี
54 - 72
พอใช้
ต่ากว่า 54
ปรับปรุง

แบบบันทึก
การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
คาชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกการปฏิบัติตนที่แสดงว่า เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นแล้วนาไป
ปฏิบัติ
ลาดับที่

พฤติกรรมที่ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัติ

ผู้รับรอง/
หลักฐาน

ผู้
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แบบประเมินรายงานผลการปฏิบัติตนในการทาประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ
ลาดับที่

รายการประเมิน

1

การปฏิบัติตนในการทาประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ
การปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงถึงการเคารพ
สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

2

4

ระดับคะแนน
3
2

1

๕๔
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

=
=
=
=

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแ
ระดับณภาพ
8
ดีมาก
6-7
ดี
4-5
พอใช้
ต่ากว่า 4
ปรับปรุง

๕๕
แบบบันทึกการปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
คาชี้แจง

ให้นักเรียนร่วมกันวางแนวทางการปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธ แล้วให้แต่ละคนนาไปปฏิบัติเป็น
ระยะเวลา 1-2 เดือน (หรือตามความเหมาะสม) จากนั้นบันทึกผล พร้อมวิเคราะห์ผลจากการ
ปฏิบัติ

วัน/เดือน/ปี

พฤติกรรม

ผลการปฏิบัติ

ผู้รับรอง/หลักฐาน

๕๖
แบบประเมินรายงานการปฏิบัติตนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
(ลาดับที่
1
2
3

รายการประเมิน

4

ระดับคะแนน
3
2

1

การรายงานผลการเข้าร่วมพิธีกรรมในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
การรายงานผลการปฏิบัติตนในพิธีกรรมของ
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
การเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตนในการเข้า
ร่วมกิจกรรมหรือพิธีกรรม
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ที่

ชื่อ-สกุล

=
=
=
=

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
11 - 12
ดีมาก
9 - 10
ดี
6-8
พอใช้
ต่ากว่า 6
ปรับปรุง

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล (สาหรับครู)
พฤติกรรม
ปฏิบัติตนตาม
การแต่งกาย ระเบียบแถว
บทบาทหน้าที่
3 2 1 3 2 1 3 2 1

การเป็นผู้นาและ
สมาชิกที่ดี
3 2 1

รวม
12

๕๗

เกณฑการใหคะแนน ดี
=๓
ปานกลาง = ๒
ปรับปรุง = ๑

ที่

ชื่อ-สกุล

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล(สาหรับตนเอง)
พฤติกรรม
ปฏิบัติตนตาม การเป็นผู้นาและ
การแต่งกาย ระเบียบแถว
บทบาทหน้าที่
สมาชิกที่ดี
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

รวม
12

๕๘

เกณฑการใหคะแนน ดี
=๓
ปานกลาง = ๒
ปรับปรุง = ๑

ที่

ชื่อ-สกุล

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล(สาหรับเพื่อน)
พฤติกรรม
ปฏิบัติตนตาม การเป็นผู้นาและ
การแต่งกาย ระเบียบแถว
บทบาทหน้าที่
สมาชิกที่ดี
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

รวม
12

๕๙

เกณฑการใหคะแนน ดี
=3
ปานกลาง = 2
ปรับปรุง = 1
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../...............
แบบสรุปผลการประเมิน
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

สรุปผลการประเมิน
ครู (12) ตนเอง (4) เพื่อน (4)

รวม
(20)

๖๐

แบบฝึกหัดประจาหน่วยการเรียนรู้
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน
ประเด็นการประเมิน
การแต่งกาย
ระเบียบแถว
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
การเป็นผู้นาและสมาชิกที่ดี

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
แตงกายสะอาดเรียบรอยแต
แตงกายสะอาดเรียบรอย
ไมถูกระเบียบ ตองใหครู
ถูกระเบียบสม่าเสมอ
ตักเตือน
เขาแถวตรงเวลา ไมพูดคุย
เขาแถวตรงเวลา ไม
ขณะเขาแถว โดยครูตอง
พูดคุย ขณะเขาแถว
ตักเตือน
ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายไดเรียบรอย มอบหมายไดเรียบรอย โดยมี
ดวยตนเอง
ครูเปนผูใหคาแนะนา
ปฏิบัติตนเปนผูนาที่ดี
ปฏิบัติตนเปนผูนาที่ดี
และเปนสมาชิกที่ดี
หรือเปนสมาชิกที่ดีของ
ของกลุม
กลุมโดยมีครูเปนผูแนะนา

ปรับปรุง
แตงกายไมสะอาด และไม
ถูกระเบียบ
เขาแถวไมตรงเวลา และ
พูดคุยขณะเขาแถว
ไมปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย
ไมปฏิบัติตนเปนผูนาที่ดี
หรือเปนสมาชิกที่ดี

๖๑

ภาคผนวก

