๑๙๕
 เกณฑการจบการศึกษา
หลักสูตรโรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดเกณฑสําหรับการจบการศึกษา ดังนี้
เกณฑการจบระดับประถมศึกษา
๑. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมจํานวน ๑,๑๒๐ ชั่วโมง และมีผลการประเมินรายวิชา
พื้นฐานผานทุกรายวิชา
๒. ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
๓. ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
๔. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและไดรับการตัดสินผลการเรียน “ผาน” ทุกกิจกรรม
เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๑. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมจํานวน ๑,๒๔๐ ชั่วโมง และมีผลการประเมินรายวิชา
พื้นฐานผานทุกรายวิชา
๒. ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
๓. ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
๔. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและไดรับการตัดสินผลการเรียน “ผาน” ทุกกิจกรรม
การจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายหลักสูตร ผูสอนพยายามคัดสรร กระบวนการเรียนรู
จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียนเรียนรูผานสาระที่กําหนดไวในหลักสูตร ๘ กลุมสาระการเรียนรู รวมทั้งปลูกฝง
เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย
๑. หลักการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักวา ผูเรียนมี
ความสํ าคั ญที่ สุ ด เชื่ อว าทุ กคนมี ความสามารถเรี ย นรูและพั ฒ นาตนเองได ยึ ด ประโยชน ที่เ กิ ด กั บ ผู เ รี ย น
กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมองเนนใหความสําคัญทั้งความรู และคุณธรรม
๒. กระบวนการเรียนรู
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เปน
เครื่ อ งมื อที่ จ ะนํ าพาตนเองไปสู เ ป าหมายของหลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นรู ที่ จํ า เป น สํ าหรั บ ผู เ รี ย น อาทิ
กระบวนการเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการ กระบวนการสร า งความรู กระบวนการคิ ด กระบวนการทางสั ง คม
กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ

๑๙๖
ลงมื อ ทํ าจริ ง
กระบวนการจั ด การ กระบวนการวิ จั ย กระบวนการเรี ย นรู ก ารเรี ย นรู ข องตนเอง
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย
กระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา เพราะจะ
สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผูสอน จึงจําเปนตองศึกษาทํา
ความเข าใจในกระบวนการเรี ย นรู ต าง ๆ เพื่ อให ส ามารถเลื อ กใช ในการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ไ ด อย างมี
ประสิทธิภาพ
๓. การออกแบบการจัดการเรียนรู
ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญของ
ผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน แลวจึงพิจารณาออกแบบการ
จัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล เพื่อใหผูเรียนได
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
๔. บทบาทของผูสอนและผูเรียน
การจั ด การเรี ย นรู เพื่ อให ผู เ รี ย นมี คุณภาพตามเป าหมายของหลั กสู ต ร ทั้ งผู สอนและผู เ รี ย นควรมี
บทบาท ดังนี้
๔.๑ บทบาทของผูสอน
๑) ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู ที่ทาทความสามารถของผูเรียน
๒) กํ าหนดเปาหมายที่ ตองการให เกิ ด ขึ้น กั บ ผูเ รี ยน ด านความรู และทั กษะกระบวนการ
ที่เปนความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค
๓) ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมาย
๔) จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
๕) จัด เตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิ จกรรม นําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี ที่
เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
๖) ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของ
วิชาและระดับพัฒนาการของผูเรียน
๗) วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผู เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง
๔.๒ บทบาทของผูเรียน
๑) กําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง
๒) เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู วิเคราะห สังเคราะหขอความรู ตั้งคําถาม คิดหา
คําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตางๆ
๓) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ
๔) มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู
๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง

๑๙๗
สื่อการเรียนรู
สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู
ทั กษะกระบวนการ และคุ ณลั กษณะตามมาตรฐานของหลั กสู ต รได อย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ สื่ อการเรี ย นรู มี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขาย การเรียนรูตางๆ ที่มีในทองถิ่น
การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน
การจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยาง
มีคณ
ุ ภาพจากสื่อตางๆ ที่มีอยูรอบตัวเพื่อนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริมและสื่อสารให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพื่อพัฒนาใหผูเรียน เกิดการเรียนรูอยาง
แทจริง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควร
ดําเนินการดังนี้
๑. จั ด ให มี แ หล ง การเรี ย นรู ศู น ย สื่ อ การเรี ย นรู ระบบสารสนเทศการเรี ย นรู และเครื อ ข า ย
การเรี ย นรู ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ในสถานศึ ก ษาและในชุ ม ชน เพื่ อ การศึ ก ษาค น คว า และการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณการเรียนรู ระหวางสถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชน สังคมโลก
๒. จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน รวมทั้ง
จัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู
๓. เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลอง กับวิธีการ
เรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ
๕. ศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
๖. จั ด ให มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม ประเมิ น คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพเกี่ ย วกั บ สื่ อ และการใช สื่ อ
การเรียนรูเปนระยะๆ และสม่ําเสมอ
ในการจัดทํา การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูที่ใชในสถานศึกษา ควรคํานึงถึง
หลักการสําคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย ไมกระทบความมั่นคง
ของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนําเสนอที่เขาใจงาย และนาสนใจ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน
เพื่อพัฒนาผูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ใหประสบผลสําเร็จ
นั้น ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้ วัดเพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอน
สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูในทุกระดับไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและ
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน ๔ ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้

๑๙๘
๑. การประเมินระดับชั้นเรียน เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู ผูสอน
ดํ าเนิ น การเป น ปกติ และสม่ํ า เสมอ ในการจั ด การเรี ย นการสอน ใช เ ทคนิ คการประเมิ น อย างหลากหลาย
เช น การซั ก ถาม การสั ง เกต การตรวจการบ า น การประเมิ น โครงงาน การประเมิ น ชิ้ น งาน/ภาระงาน
แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเอง
เพื่อนประเมินเพื่อน ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีที่ไมผานตัวชี้วัดใหมีการสอนซอมเสริม
การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา ผู เรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรู
อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนี้ยังเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุงการเรียนการสอนของตนดวย ทั้งนี้
โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินที่สถานศึกษาดําเนินการเพื่อตัดสินผล การเรียน
ของผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา วาสงผลตอ
การเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใด รวมทั้งสามารถนําผลการเรียนของ
ผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการ
จัด ทํ าแผนพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาของสถานศึก ษา ตามแนวทางการประกั นคุ ณภาพการศึกษาและการ
รายงานผลการจั ด การศึ ก ษาต อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองและชุมชน
๓. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดําเนินการโดยประเมินคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเ รียนดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทําและดําเนิ นการโดยเขตพื้น ที่การศึกษา หรือดวยความ
รวมมือกับหนวยงานตนสังกัด ในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจาก
การประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรูตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียน ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาป ที่ ๖ ชั้น มัธยมศึกษาป ที่ ๓ เข ารับ การประเมิ น ผลจากการประเมิ นใช เปน ขอมู ลในการ
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ
ขอมูลการประเมินในระดับตางๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข
สงเสริมสนับสนุนเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตางระหวางบุคคลที่จําแนกตาม
สภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนทั่วไป กลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา กลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุม
ผูเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุมพิการทางรางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมิน
จึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที ปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
และประสบความสําเร็จในการเรียน

๑๙๙
สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เปนขอกําหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน
เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน
๑. การตัดสิน การใหระดับ และการรายงานผลการเรียน
๑.๑ การตัดสินผลการเรียน
ในการตั ด สิ น ผลการเรี ย นของกลุ ม สาระการเรี ย นรู การอ า น คิ ด วิ เ คราะห แ ละเขี ย น
คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น ผูสอนตองคํานึงถึงการพัฒนาผูเรียนแตละคนเปน
หลัก และตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องในแตละภาคเรียน รวมทั้งสอนซอมเสริม
ผูเรียนใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน
(๑) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
(๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
(๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
(๔) ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
ในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การพิจารณาเลื่อนชั้น ถาผูเรียนมีขอบกพรองเพียงเล็กนอย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา
สามารถพัฒนาและสอนซอมเสริมได ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผอนผันใหเลื่อนชั้นได แตหากผูเรียน
ไมผานรายวิชาจํานวนมาก และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชั้นได ทั้งนี้ใหคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรูความสามารถของผูเรียนเปน
สําคัญ
๑.๒ การใหระดับผลการเรียน
ในการตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถใหระดับผลการเรียนหรือ
ระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียน เปนระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบรอยละ และระบบที่ใชคําสําคัญ
สะทอนมาตรฐาน
การประเมิน การอ าน คิด วิเ คราะห และเขี ยน และคุ ณลั ก ษณะอั นพึ งประสงค นั้น ให ระดับ ผล
การประเมินเปน ดีเยี่ยม ดี และผาน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม
และผลงานของผูเรียน ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด และใหผลการเขารวมกิจกรรมเปนผานและไมผาน
๑.๓ การรายงานผลการเรียน
การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนรู
ของผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาตองสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานให ผูปกครองทราบเปนระยะ ๆ
หรืออยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
การรายงานผลการเรี ย นสามารถรายงานเป น ระดั บ คุ ณภาพการปฏิ บั ติ ของผู เ รี ย นที่ ส ะท อ น
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู

๒๐๐
๒. เกณฑการจบการศึกษา
(๑) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมตางๆ ตามโครงสรางเวลาเรียนที่
หลักสูตรสถานศึกษากําหนด
(๒) ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผานเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษา
กําหนด
(๓) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
(๔) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
(๕) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
สําหรับการจบการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษา
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย
ให ค ณะกรรมการของสถานศึ กษา เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง ดํ า เนิ น การวั ด และประเมิ น ผล
การเรียนรูตามหลักเกณฑในแนวปฏิบัติการวัดและประเมิน ผลการเรียนรูของหลักสูต รแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
เอกสารหลักฐานการศึกษา
เอกสารหลักฐานการศึกษา เปนเอกสารสําคัญที่บันทึกผลการเรียน ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ
กับพัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ แบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
๑. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เปนเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผูเรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาจะตองบันทึกขอมูลและออกเอกสารนี้
ให ผู เ รี ย นเป น รายบุ ค คล เมื่ อ ผู เ รี ย นจบการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา (ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๖) และจบ
การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓)
๑.๓ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา เปนเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อ
และข อมู ล ของผู จ บการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ กษา (ชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ ๖) และจบการศึ กษาภาคบั งคั บ
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓)
๒. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด
เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู และขอมูลสําคัญ เกี่ยวกับ
ผูเรียน เชน แบบรายงานประจําตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรอง
ผลการเรียน และ เอกสารอื่นๆ ตามวัตถุประสงคของการนําเอกสารไปใช
การเทียบโอนผลการเรียน
สถานศึ กษาสามารถเที ย บโอนผลการเรี ย นของผู เ รี ย นในกรณี ต าง ๆ ได แก การย ายสถานศึ กษา
การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเขารับการศึกษาตอ การศึ กษา
จากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ

๒๐๑
จากแหลงการเรียนรูอื่น ๆ เชน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ การจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว
การเที ย บโอนผลการเรี ย นควรดํ า เนิ น การในช ว งก อ นเป ด ภาคเรี ย นแรก หรื อ ต น ภาคเรี ย นแรก
ที่สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนผูเรียน ทั้งนี้ ผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องใน
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยางนอย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผูเรียนจาก การเทียบโอนควรกําหนด
รายวิชา/จํานวนหนวยกิต ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม
การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดําเนินการได ดังนี้
๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่ใหขอมูลแสดงความรู ความสามารถ
ของผูเรียน
๒. พิจารณาจากความรู ความสามารถของผูเรียนโดยการทดสอบดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งภาค
ความรูและภาคปฏิบัติ
๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอนผลการเรียนให
เปนไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ
การบริหารจัดการหลักสูตร
ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอํานาจใหทองถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร
นั้น หน วยงานตางๆ ที่เ กี่ย วของในแตละระดับ ตั้งแต ระดั บชาติ ระดับ ทองถิ่น จนถึ งระดับ สถานศึ กษา มี
บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน สงเสริม การใชและพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อใหการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวใน
ระดับชาติ
ระดับทองถิ่น ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานตนสังกัดอื่น ๆ เปนหนวยงานที่มีบทบาท
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เปนตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่กําหนดในระดับชาติใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น เพื่อนําไปสูการจัดทําหลักสูตรของ
สถานศึกษา สงเสริมการใชและพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ใหประสบความสําเร็จ โดยมีภารกิจ
สําคัญ คือ กําหนดเปาหมายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ในระดับทองถิ่นโดยพิจารณาใหสอดคลอง
กับสิ่งที่เปนความตองการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การเรียนรูทองถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ
ทองถิ่น รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพการใชหลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน สงเสริม
ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห และรายงานผลคุณภาพของผูเรียน
สถานศึกษามีหนาที่สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดําเนินการใชหลักสูตร
การเพิ่มพูนคุณภาพการใชหลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดทําระเบียบ
การวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตองพิจารณาใหสอดคลอง กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงาน สังกัดอื่นๆ ในระดับทองถิ่นได
จัดทําเพิ่มเติม รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และความตองการของผูเรียน โดยทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

๒๐๒
เกณฑการประเมินและการตัดสินผลการเรียน
ระดับผลการเรียน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
หมายเหตุ

ความหมาย
ผลการเรียนดีเยี่ยม
ผลการเรียนดีมาก
ผลการเรียนดี
ผลการเรียนคอนขางดี
ผลการเรียนนาพอใจ
ผลการเรียนพอใช
ผลการเรียนผานเกณฑขั้นต่ํา
ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ

ชวงคะแนน
80 - 100
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
50 – 54
0 – 49

“มส” หมายถึง ไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคเรียน
“ร” หมายถึง รอการตัดสิน หรือยังตัดสินไมได
“ผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติ
กิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
“มผ ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน
ไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
ตัวชี้วัดที่ 1 เปนพลเมืองดีของชาติ
ตัวชี้วัดที่ 2 ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย
ตัวชี้วัดที่ 3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา
ตัวชี้วัดที่ 4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตยสุจริต
ตัวชี้วัดที่ 1 ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
ตัวชี้วัดที่ 2 ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
3. มีวินัย
ตัวชี้วัดที่ 1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัวโรงเรียน/สังคม
4. ใฝเรียนรู
ตัวชี้วัดที่ 1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
ตัวชี้วัดที่ 2 แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรู
และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

๒๐๓
5. อยูอยางพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 1 ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข
6. มุงมั่นในการทํางาน
ตัวชี้วัดที่ 1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่การงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 ทํางานดวยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
7. รักความเปนไทย
ตัวชี้วัดที่ 1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
และมีความกตัญูกตเวที
ตัวชี้วัดที่ 2 เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 3 อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย
8. มีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัดที่ 1 ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไมหวังผลตอบแทน
ตัวชี้วัดที่ 2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม
เกณฑพิจารณาสรุปผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค
ระดับ
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)

ผาน (1)
ไมผาน (0)

เกณฑการพิจารณา
1. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจํานวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดได
ผลการประเมินระดับดี
1. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจํานวน 1-4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดได
ผลการประเมินต่ํากวาระดับดี หรือ
2. ไดผลการประเมินระดับดี ทั้งคุณลักษณะ 8 คุณลักษณะ หรือ
3. ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดี ขึ้นไป จํานวน 5-7 คุณลักษณะ และมีบาง
คุณลักษณะไดผลการประเมินระดับผาน
1. ไดผลการประเมินระดับผานทั้ง 8 คุณลักษณะ หรือ
2. ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน 1-4 คุณลักษณะ และคุณลักษณะ
ที่เหลือไดผลการประเมินระดับผาน
ไดผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต 1 คุณลักษณะขึ้นไป

การประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
 ตัวชี้วัดความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
1. สามารถคัดสรรสื่อที่ตองการอานเพื่อหาขอมูลสารสนเทศไดตามวัตถุประสงค สามารถสราง
ความเขาใจและประยุกตใชความรูจากการอาน
2. สามารถจับประเด็นสําคัญและประเด็นสนับสนุน โตแยง
๓. สามารถวิเคราะห วิจารณ ความสมเหตุสมผล ความนาเชื่อถือ ลําดับความและความเปนไป
ไดของเรื่องที่อาน

๒๐๔
๔. สามารถสรุปคุณคา แนวคิด แงคิดที่ไดจากการอาน
๕. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โตแยง สนับสนุน โนมนาว โดยการ
เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน ผังความคิด เปนตน
เกณฑการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
ระดับ
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
ผาน (1)
ไมผาน (0)

เกณฑการพิจารณา
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศ
อยูเสมอ
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนที่มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับ
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนที่มีขอบกพรองบาง
ประการ
ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน หรือถามีผลงาน
ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
2. ผูเรียนตองปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ และผานเกณฑขั้นต่ําตามที่กําหนด
3. ผูเรียนจะไดรับผลการประเมินกิจรรม “ผ” (ผานกิจกรรม)
4. เมื่อไมปฏิบัติตามเกณฑขอ 1 และ ขอ 2 จะไดรับผลการประเมินกิจกรรม “มผ” (ไมผานกิจกรรม)
และไมสามารถจบหลักสูตรในแตละชวงชั้น จนกวาผูเรียนปรับปรุงแกไขใหผานเกณฑ

