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 แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนสำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  ได้แก่ เพื่อให้
สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ได้มีเอกสารเสริมความรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 ทั้งนี ้คณะอนุกรรมการวิชาการ วิจัยและประเมินผล คณะกรรมการขับเคลื ่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ค้นคว้า รวบรวม และเรียบเรียงเนื้อหาจากหนังสือ ตำรา 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ 
โดยเฉพาะเนื ้อหาจากแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เอกสารจากคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และ
เอกสารแนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโดย  กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นวัตถุดิบสำคัญในการจัดทำ
เอกสารเล่มนี้ 
 เมื่ออนุกรรมการวิชาการ วิจัยและประเมินผลดำเนินการเรียบเรียงเนื้อหาจากเอกสาร
ดังกล่าวแล้ว คณะอนุกรรมการได้คัดเลือกเนื้อหาที่สำคัญและจำเป็นจากการสัมภาษณ์สถานศึกษา
นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เด่นชั ด ในเรื่องแนวทางการวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน เพื่อนำขั้นตอน มุมมอง และประสบการณ์จากสถานศึกษานำ
ร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารเล่มนี้ เพื่อให้สถานศึกษานำร่องได้มี
แนวทางการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ตลอดจนตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงที่
สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเองได้  
 เนื้อหาภายในเอกสารมีทั้งหมด 8 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 บทนำ จะกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของ
การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนสำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา การจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
ตลอดจนการสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู ้ เร ียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับ
สถานศึกษานำร่องพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา ส่วนที ่ 3 ภารกิจของสถานศึกษานำร่องพื ้นที่
นวัตกรรมการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน ส่วนที่ 4 ภารกิจ
ของผู้สอนในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของผู้เรียน ส่วนที่ 5 เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ



 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

ข 

ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2551 สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนที ่ 6 แนวทางการประเมินสมรรถนะผู ้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนที่ 7 เครื่องมือการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
และส่วนที่ 8 ตัวอย่างแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษานำ
ร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 ขอขอบคุณสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ได้จัดทำแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ขอขอบคุณสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐานที ่ได้จัดทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง การพัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก์และผู้สอนในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาพื้นฐาน 
ขอขอบคุณสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที ่ได้จัดทำและเผยแพร่
เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนจำนวน 12 เรื่อง 
 ขอขอบคุณอนุกรรมการวิชาการ วิจัยและประเมินผล การขับเคลื่อนพื ้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ และมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดทำเอกสารครั้งนี้ 
 อนุกรรมการวิชาการ วิจัยและประเมินผล คณะกรรมการขับเคลื ่อนพื ้นที ่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารเล่มนี้จะส่งผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้สอน 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เกิดความ
ตระหนักคุณค่าและความจำเป็นเรื่องการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน หาก
เอกสารเล่มนี้มีข้อบกพร่องประการใด ขอความกรุณาโปรดให้คำชี้แนะจักเป็นพระคุณยิ่ง เพื่อ
อนุกรรมการวิชาการ วิจัยและประเมินผล คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่จะได้นำข้อเสนอแนะนั ้นมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องมากยิ่งขึ้นใน
โอกาสต่อไป 
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ส่วนที่ 4 ภารกิจของครูผู้สอนในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้านการวัดและ 
           ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน               
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ส่วนที่ 5 เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนตามหลักสูตร 
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137 

ส่วนที่ 6 แนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 176 
ส่วนที่ 7 เครื่องมือการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 210 
ส่วนที่ 8 ตัวอย่างแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง 
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บรรณานุกรม 245 
ภาคผนวก 
ประกาศจากคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผล

สัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง พ. ศ. 2564 และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนระหว่าง
สถานศึกษานำร่องในสถานศึกษาอื่น พ.ศ. 2564 
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คำส่ังคณะอนุกรรมการวิชาการ วิจัยและประเมินผล การขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ 
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รายช่ือคณะวิจัย คณะบรรณาธิการกิจ และออกแบบปก 259 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู ้เรียนในสถานศึกษานำร่องต ั้งอยู ่บนจุดมุ่งหมาย
พื้นฐาน 2 ประการ ประการแรก คือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ 
แปลความหมายข้อมูล แล้วนำมาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอน
ของผู้สอน การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน หากขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใด การเรียนการ
สอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นการวัดและ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนทุกวันเป็นการประเมินเพื่อให้
รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ในการเก็บข้อมูลผู้สอนต้องใช้วิธีการและ
เครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็น เพื่อให้ได้มติ
ข้อสรุปของประเด็นที่กำหนด การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้ภาระงานที่เน้นการปฏิบัติ การประเมิน
ความรู้ เดิม การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน และการใช้เกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubrics) สิ ่งสำคัญที่สุดในการประเมินเพื่อพัฒนา คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู ้เรียนในลักษณะ
คำแนะนำที่เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ทำให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิด ความเข้าใจเดิมที่ไม่
ถูกต้อง ตลอดจนการให้ผู้เรียนสามารถต้ังเป้าหมายและพัฒนาตนได้ 
 จุดมุ่งหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมิน
สรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบสมรรถนะพื้นฐาน 
หรือสมรรถนะหลัก ทั้งนี้เพื่อตัดสินให้คะแนนหรือให้ระดับผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถ
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ของผู้เรียนว่าผ่านสมรรถนะพื้นฐานหรือสมรรถนะหลักหรือไม่ ควรได้รับการเล่ือนช้ันหรือไม่ หรือสามารถ
จบหลักสูตรหรือไม่ ในการประเมินเพื ่อตัดสินผลการเรียนที ่ดี ต้องให้โอกาสผู ้เร ียนแสดงความรู้  
ความสามารถที่แสดงออกถึงสมรรถนะในความฉลาดรู้พื้นฐาน (Basic Literacy) 4 ด้าน ได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และสมรรถนะทั่วไปที่ประยุกต์ใช้กับเรื่องและสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ การปฏิบัติ 
การทำงาน การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิต ด้วยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของ
เกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน 
 
การกำกับดูแลคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษานำร่อง 
 การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเน้น “การปฏิบัติ” โดยมีชุดของเนื้อหาความรู้ ทักษะ 
เจตคติ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการนำไปสู่สมรรถนะที่ต้องการ จึงทำให้สามารถลดเวลาเรียนเนื้อหา
จำนวนมากที่ไม่จำเป็น เอื้อให้ผู้เรียนมีเวลาในการเรียนรู้เนื้อหาที่จำเป็นในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น และมีโอกาส
ได้ฝึกฝนการใช้ความรู ้ในสถานการณ์ต่าง  ๆ ที ่จะช่วยให้ผู ้เร ียนเกิดสมรรถนะในระดับชำนาญหรือ
เช่ียวชาญ เป็นการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งจะได้รับการนำไปใช้เพื่อความสำเร็จของการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน
เป็นการบูรณาการมากขึ้น 
 การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะเป็นการดำเนินการที่มุ่งวัดสมรรถนะอันเป็นองค์รวมของ
ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ใช้เวลาไม่มากกับการสอบวัดตามตัวช้ีวัดจำนวนมาก เป็น
การวัดจากพฤติกรรม การกระทำ การปฏิบัติ ที่แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ 
และคุณลักษณะต่าง ๆ ตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) ที่กำหนดเป็นการวัดอิงเกณฑ์มิใช่
อิงกลุ่มและมีหลักฐานการปฏิบัติ (Evidence) ใช้ตรวจสอบได้ 
 การวัดและประเม ินผลสมรรถนะนี้  เน ้นการใช้การประเม ินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) จากสิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินจาก
การปฏิบัต ิ (Performance Assessment) หร ือการประเม ินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 
Assessment) รวมถึงการประเม ินตนเอง (Self-Assessment) และการประเม ินโดยเพื ่อน (Peer 
Assessment) การวัดและประเมินผลที่ใช้สถานการณ์เป็นฐานเพื่อให้บริบทการวัดและประเมินเป็นสภาพ
จริงมากขึ ้น เช่น อาจเตรียมบริบทเป็นข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื ่อนไหว สถานการณ์ จำลอง หรือ
สถานการณ์เสมือนจริงในคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถประเมินได้หลายประเด็นในสถานการณ์เดียวกัน 
การประเมินไปตามลำดับขั้นของสมรรถนะที่กำหนด หากไม่ผ่านจะต้องได้รับการซ่อมเสริมจนกระทั่ง



 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 3 

ผ่านจึงจะก้าวไปสู่ลำดับขั้นต่อไป สำหรับการรายงานผลนั้นเป็นการให้ข้อมูลพัฒนาการและความสามารถ
ของผู้เรียนตามลำดับขั้นที่ผู้เรียนทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแต่สถานศึกษาต้นสังกัด หน่วยงานระดับจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 
จึงมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง ดังนั้น การประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องจึงกำหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ใน 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับจังหวัด และทุกระดับมีเจตนารมณ์เ ช่นเดียวกัน คือ 
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 ๏ การประเมนิระดับช้ันเรียน 
  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนดำเนินการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามสมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะหลักด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจ
การบ้าน การแสดงออกในการปฏิบัติผลงาน การแสดงกิริยาอาการต่าง ๆ ของผู้เรียนตลอดเวลาที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อดูว่าบรรลุพฤติกรรมชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุพฤติกรรมชี้วัดเพียงใดแล้ว
แก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง การประเมินเพื่อตัดสินเป็นการตรวจสอบ ณ จุดที่กำหนด 
แล้วตัดสินว่าผู้เรียนมีสมรรถนะพื้นฐาน และสมรรถนะหลักอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ผลการประเมินนอกจากจะให้เป็นคะแนนหรือระดับผลการเรียนแก่
ผู้เรียนแล้ว ต้องนำมาเป็นข้อมูลใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปอีกด้วย 
 ๏ การประเมนิระดับสถานศึกษา 
  เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู ้เร ียนเป็นรายปีหรือรายภาค ผลการประเมินตาม
สมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะหลัก การอนุมัติผลการเรียน การตัดสิน การเล่ือนช้ันเรียน และ         เป็น
การประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องว่า  ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในสถานศึกษานำรอ่งหรอืไม่ ผู้เรียนมีส่ิงที่ต้องได้รบัการพฒันาสมรรถนะในด้านใด รวมทั้งสามารถนำ
ผลการเรียนของผู ้ เร ียนในสถานศึกษานำร่องเปร ียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับจังหวัด                 
ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ 
หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำ
ร่องและรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
 ๏ การประเมินโดยคณะกรรมการขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
  การประเมินโดยคณะกรรมการขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 20 ข้อ 6 ที่ระบุว่า คณะกรรมการขับเคลื่อน



 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 4 

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีหน้าที่และอำนาจจัดให้มีการออกแบบการทดสอบผู้เรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และจากประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2564 เป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องในทุกสามปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พิจารณาให้สถานศึกษานำร่องผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ ทั้งนี้โดยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และ
จังหวัดในการตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติ ภายหลัง
การใช้นวัตกรรมการศึกษา เช่น แนวคิด วิธีการ กระบวนการ ส่ือการเรียนการสอนหรือการบริหารจัดการ
ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล ข้อมูลจาก
การประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันที เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ 
การพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียนต่อไป 
 
การจัดทำแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง 
 แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาของผู ้เร ียนในสถานศึกษานำร่องเป็นกรอบ                 
ภาระงาน และแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาซึ่งได้เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ให้
เป็นกระบวนการเดียวกัน (OLE) รายละเอียดของระเบียบดังกล่าวกำหนดกำหนดบนพื้นฐานของแนว
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู ้เร ียนในสถานศึกษานำร่อง พ.ศ.  2564 รวมทั้ง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจากพระราชบัญญัติพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 อันจะสะท้อนคุณภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษานำร่องที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในกระบวนการดำเนินงานและ
สร้างความเช่ือมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของแนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
ผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องมีสาระสำคัญต่อไปนี้ 
  1. หลักการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง 
  2. การตัดสินผลการเรียน  
  3. การให้ระดับผลการเรียน 



 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
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  4. การรายงานผลการเรียน  
  5. เกณฑ์การจบการศึกษา  
  6. เอกสารหลักฐานการศึกษา  
  7. การเทียบโอนผลการเรียน 
 
การจัดระบบงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง 
 การจัดการระบบงานการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาของผู ้เรียนในสถานศึกษานำร่อง 
ครอบคลุมงาน 2 ส่วน ได้แก่ ภาระงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และภาระงานทะเบียน 
สถานศึกษานำร่องควรกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กอาจรวมทั้งสอง
งานและมอบหมายผู้รับผิดชอบคนเดียว 
 ภาระงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาให้กับผู้สอนและผู้เรียน ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งในเทคนิค
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรของสถานศึกษา 
 ภาระงานทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านเอกสารหลักฐานการศึกษา เอกสารการประเมินผล 
การจัดทำ จัดเก็บ และการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 ภาระการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง มีความเกี่ยวข้องกับ
ฝ่ายต่าง ๆ ในสถานศึกษา นับตั้งแต่ระดับนโยบายในการกำหนดนโยบายการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง การจัดทำระเบียบว่าด้วยการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และยังเกี่ยวข้องกับผู้เรียน
ทุกคนตั้งแต่เข้าเรียนจนจบการศึกษาและออกจากสถานศึกษา จึงจำเป็นที่สถานศึกษาต้องวิเคราะห์     
ภาระงาน กำหนดกระบวนการทำงาน และผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนเหมาะสม  
 ภาพที่ 1.1 แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง โดยนำ
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2564 รวมทั้ง
กฎระเบียบที่เกี ่ยวข้องจากพระราชบัญญัติพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.  2562 มาวิเคราะห์ภาระงาน      
การดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องที่ไม่เป็นระบบจะส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง นอกจากนี้ การประเมินผล
สัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องเป็นงานที่ตั้ งอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการและหลัก



 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 6 

ธรรมาภิบาล สถานศึกษานำร่องต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐานคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก คณะกรรมการต่าง ๆ อาจแต่งตั้งตามความเหมาะสม  
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ภาพที่ 1.1 ขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
 
 
 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

-คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู ้
-คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-คณะกรรมการการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน 
-คณะกรรมการคุณลักษณะอันพึงประสงค์อ 
-คณะกรรมการสมรรถนะผู้เรียนนคณะ
กรรมการชุดเดียวกัน) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และงานวิชาการสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

-ครูวัดผล 
-นายทะเบียน 

-ครูท่ีปรึกษา 
-ครูแนะแนว 
-คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย 

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบ
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา

ของสถานศึกษา 

ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
และระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล 

การศึกษาของสถานศึกษา 

การเทียบโอน/ผล
การเรียน 

-จัดการเรียนรู้และดําเนินการวัด 
และประเมินผลการศึกษาตามระเบียบว่าด้วย 
การวัดและประเมินผลการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
-ให้ความเห็นชอบ/ตัดสินผลการ 
ประเมินรายปี/รายภาคตามแต่กรณี 

ให้ความเห็นชอบผลการประเมิน 

-อนุมัติผลการประเมินราย/ปลายภาค 
-ตัดสินและอนุมัติการเล่ือนช้ันซ้ำรายวิชา/ซ้ำช้ัน 
การจบการศึกษา 

จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา 

-รายงานผลต่อผู้เก่ียวของ 
-นำข้อมูลไปใช้วางแผน/พัฒนา 

ระบบ 
การประกันคุณภาพ 

ของสถานศึกษา 

ผู้เกี่ยวข้อง ภารกิจ 



 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 8 

ตารางที่ 1.1 ภารกิจการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ในสถานศึกษานำร่อง 
 

ตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ 
1. คณะกรรมการขับเคล่ือน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ 

1.1 กำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน พร้อมแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนใน
สถานศึกษานำร่อง  
1.2 สนับสนุนการจัดการเรียนรู ้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง และตัดสินผลการเรียน
ตามแนวทางที่กำหนดไว้ 
1.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนใน
สถานศึกษานำร่อง 

2. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2.1 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาและระเบ ียบว ่าด้วยการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง  
2.2 ให้ความเห็นชอบต่อเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทาง
การศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง  
2.3 ให้ความเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซ่อมเสริม การแก้ไขผลการเรียน
และอื่น ๆ 

2.4 กำกับติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา 3.1 เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษานำร่อง 
3.2 เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ 
งานวิชาการสถานศึกษานำร่อง 
3.3 อนุมัติผลการประเมินผลการเรียนรายปีหรือรายภาค และตัดสินอนุมัติการเล่ือน
ช้ันเรียน การซ้ำช้ัน การจบการศึกษา 
3.4 ให้คำแนะนำ ข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานแก่บุคลากรในสถานศึกษา 

3.5 กำกับ ติดตาม ให้การดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนใน
สถานศึกษานำร่องให้บรรลุเป้าหมาย 

3.6 นำผลการประเมินไปจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน กำหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

  



 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 9 

ตารางที่ 1.1 (ต่อ) 
 

4. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และงานวิชาการ 

4.1 กำหนดระเบียบว่าด้วยการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู ้เรียนใน
สถานศึกษานำร่อง  
4.2 กำหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และสาระเพิ่มเติมพร้อมเกณฑ์ประเมิน 

4.3 กำหนดส่ิงที่ต้องประเมินในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนใน
สถานศึกษานำร่อง พร้อมเกณฑ์การประเมิน และแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้เรียน 

4.4 กำหนดการทบทวนการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

4.5 ให้ข้อเสนอแนะ ข้อหารือเกี่ยวกับวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตาม
หลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนและเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียน
ระหว่างสถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาอื่น พ.ศ. 2564 

5. คณะกรรมการเทียบโอน 
ผลการเรียน 

5.1 จ ัดทำสาระ เคร ื ่องมือ และว ิธ ีการเทียบโอนให้ เป ็นไปตามประกา ศ
คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่องแนวทางการเทียบโอนผล 
การเรียนและเทียบวุฒิการศึกษาของผู ้เรียนระหว่างสถานศึกษานำร่องและ
สถานศึกษาอื่น พ.ศ. 2564 

5.2 ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนที่ร้องขอ 

5.3 ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 

5.4 เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสิน
อนุมัติการเทียบโอน 

  



 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ) 
 

6. ผู้สอน 6.1 จัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการประเมินผล การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องในรายวิชาหรือกิจกรรมที่
รับผิดชอบ 

6.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนระหว่างเรียนควบคู่กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดพร้อมกับปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนที่มีข้อบกพร่อง 

6.3 ประเมินตัดสินผลการเรียนรู ้ของผู ้เรียนในรายวิ ชาที ่สอนหรือกิจกรรมที่
รับผิดชอบ เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายปีหรือรายภาคส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6.4 ตรวจสอบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
6.5 นำผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

7. ครูฝ่ายวัดผล 7.1 ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการประเมินผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาด้านต่าง ๆ แก่ผู้สอน และบุคลากรของสถานศึกษา 

7.2 ให้คำปรึกษา ติดตาม กำกับแผนการประเมินผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางที่สถานศึกษา
กำหนดไว้ 

 
หมายเหตุ  1. กรณีโรงเรียนขนาดเล็กที่แต่งตั้งคณะกรรมการเพียงชุดเดียว คณะกรรมการนั้นต้องปฏิบัติ
ตามบทบาทและภารกิจให้ครบถ้วน 

  2. ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถานศึกษา มีหน้าที่กำกับ ติดตาม สนับสนุนให้
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง 
 

การสนับสนนุด้านการประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง จาก
หน่วยงานต้นสังกัดหรือระดับจังหวัด 
 หน่วยงานต้นสังกัด หรือ ระดับจังหวัดมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา
นำร่องในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งหน่วยงาน      
ต้นสังกัดหรือระดับจังหวัด ควรดำเนินงาน ดังนี้ 
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  1. การจัดทำระเบียบว่าด้วยการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง 
  2. การสร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษาที ่ เกี ่ยวกับการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องและการเทียบโอนผลการเรียน 
  3. การส่งเสริมให้ผู้สอน บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวการประเมินผล
สัมฤทธิ ์ทางการศึกษาของผู ้เร ียนในสถานศึกษานำร่อง ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิควิธีการวัดและ
ประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง เช่น การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมิน
ด้วยแฟ้มสะสมงานหรือการประเมินด้วยการส่ือสารส่วนบุคคล เช่น การซักถาม การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
  4. การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเครื่องมือ บริหารจัดการการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
  5. การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เร ียนใน
สถานศึกษานำร่อง และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา 
  6. การประเมินคุณภาพผู้เรียนที่ดำเนินการโดยสถานศึกษานำร่องและระดับจังหวัด 
  7.ประสานให้มีการดำเนินการสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน 
  8. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
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ส่วนที่ 2 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนใน
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หลักการดำเนนิการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง 
 การวัดและผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาของผู ้เร ียนในสถานศึกษานำร่องพื ้นที ่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู ้ และ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสมรรถนะพื้นฐาน สมรรถนะหลักตามประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศกึษา
นำร่อง พ.ศ. 2564 เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสิน
ผลการเรียน สถานศึกษานำร่องต้องมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินการวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และให้ผลการประเมินที่ตรง
ตามความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่แท้จริงของผู้เรียน ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายใน และการประเมินภายนอกตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาได้ สถานศึกษานำร่องจึงควรกำหนดหลักการดำเนินการวัดและประเมินผลการ
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เรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน
ในสถานศึกษานำร่อง ดังนี้ 
 1. สถานศึกษานำร่องเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและการประเมินผลสัมฤทธ์ิการศึกษาของผู้เรียน
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 2. การวัดและการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสิน   
ผลการเรียน  
 3. การวัดและการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสมรรถนะ
พื้นฐาน สมรรถนะหลักตามประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์
การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2564 
 4. การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ต้องดำเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้
อย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรม สมรรถนะและเจตคติเหมาะสมกับส่ิง
ที่ต้องการวัดธรรมชาติของวิชา และระดับชั้นของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงตรง 
ยุติธรรม และเชื่อถือได้ 
 5. การประเมินผู ้เร ียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู ้เร ียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรม การเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการวัดและการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
การศึกษาของผู้เรียน 
 7. ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษานำร่องและระหว่างรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ  
 8. ให้สถานศึกษานำร่องจัดทำและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานการ
ประเมินผล การเรียนรู้ รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
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องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง 
 หลักสูตรสถานศึกษานำร่องควรกำหนดจุดหมาย สมรรถนะหลักและสมรรถนะพื้นฐานของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อเป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที
ระดับโลก กำหนดให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดที่กำหนดในสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ ่มสาระ มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี
สมรรถนะหลัก สมรรถนะพื้นฐาน และการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง 
 รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบมีดังนี ้
 
 1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายวิชา บนพื้นฐานของตัวช้ีวัดในรายวิชา
พื้นฐาน และผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมตามที่กำหนดในหน่วยการเรียนรู้ ผู้สอนใช้วิธีการที่
หลากหลายจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความรู้ความสามารถที่
แท้จริงของผู้เรียน โดยวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการจัดการเรียนการ
สอน สังเกตพัฒนาการและความประพฤติของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม 
ผู้สอนควรเน้นการประเมินตามสภาพจริง เช่น การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน 
หรือการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น ควบคู่ไปกับการใช้การทดสอบแบบต่าง ๆ  อย่างสมดุล 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห ์

และเขียน 

คุณภาพผู้เรียน 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

สมรรถนะพืน้ฐาน 

สมรรถนะหลกั 
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ต้องให้ความสำคัญกับการประเมินระหว่างเรียนมากกว่าการประเมินปลายปี/ปลายภาคและใช้เป็น
ข้อมูลเพื่อประเมินการเล่ือนช้ันเรียนและการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่าน 
หนังสือ เอกสาร และสื่อต่าง ๆ เพื่อหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ ความสุนทรี และประยุกต์ใช้  
เพื่อนำเนื้อหาสาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์ นำไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้า งสรรค์ 
การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีสำนวนภาษาถูกต้องมีเหตุผล
และลำดับขั ้นตอนในการนำเสนอสามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู ้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับ
ความสามารถในแต่ละระดับช้ัน 
 กรณีผู ้เร ียนมีความบกพร่องในกระบวนการด้านการมองเห็นหรือที ่เกี่ยวข้องทำให้เป็น
อุปสรรคต่อการอ่าน สถานศึกษาสามารถปรับวิธีการประเมินให้เหมาะสมกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายนั้น 
 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สถานศึกษาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและ 
สรุปผลเป็นรายปี/รายภาค เพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและประเมินการเล่ือนช้ัน 
ตลอดจนการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.3 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก สามารถอยู่
ร ่วมกับผู ้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั ้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 คุณลักษณะในการ
ประเมินให้ประเมินแต่ละคุณลักษณะ แล้วรวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกฝ่ายและแหล่งข้อมูล
หลายแหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูลนำมาสู่การสรุปผล เป็นรายปี/รายภาค และใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเล่ือนช้ัน
และการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.4 การประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
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 4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของ
ผู้เรียน และเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดไวในแต่ละกิจกรรม และใช้เป็นข้อมูล
ประเมินการเล่ือนช้ัน และการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 2.5 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 5. หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
 ซึ่งเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ใช้ผลลัพธ์นำสู่จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ได้กำหนดสมรรถนะ
หลัก 5 ประการ สำหรับการพัฒนาผู ้เร ียนอย่างเป็นองค์รวมทั ้งด้านความรู ้ ทักษะ เจตคติ  และ
คุณลักษณะ ที่ผสมผสานเข้าด้วยกันเป็นความสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ การทำงาน 
การใช้ชีวิต และการแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลัก ดังนี้
  5.1 สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management : SM) 
  การรู้จักรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ตั้งเป้าหมายในชีวิตและกำกับตนเอง การ
จัดการอารมณ์และความเครียด รวมถึงการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะ
สมดุล (Resilience) เพื่อไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายในชีวิต มีสุขภาวะที่ดี และมีสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่นได้ดี 
  การเห็นคุณค่าในตนเอง การรู้จักรัก รู้จุดเด่น ข้อจำกัด ความสนใจ ความสามารถ ความถนัด 
และภาคภูมิใจในตนเอง มั่นใจในตนเอง เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติและเคารพสิทธิตนเองและผู้อื่น       
มีความรับผิดชอบในตนเอง 
  การมีเป้าหมายในชีวิต ตั้งเป้าหมายในชีวิต มีวินัยในตนเอง สามารถบริหารจัดการเวลา 
ทรัพยากร สามารถพึ่งพาและกำกับตนเองให้ไปสู่เป้าหมายในชีวิตและมีสุขภาวะที่ดี   
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  การจัดการอารมณ์และความเครียด รับรู้ เข้าใจ รู้เท่าทัน อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด 
และความเครียดที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจำวันของตนเอง เข้าใจสาเหตุและสามารถจัดการอารมณ์  
ความรู้สึก และความคิดของตนเอง 
  การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัญหาและภาวะ
วิกฤต สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุลได้ สามารถเตรียมการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  
  5.2 สมรรถนะการสื่อสาร (Communication : CM) 
  สมรรถนะสื่อสาร หมายถึง การรับและส่งสารบนความเข้าใจ ความเคารพในความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมทั้งสามารถตัดสินใจเลือกใช้สื่อ สร้างสื่อและกลวิธีการสื่อสารที่มีรูปแบบ   
วัจนภาษาหรืออวัจนภาษา ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้
สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 3 ส่ือดิจิทัลและส่ือประสมได้เป็นอย่างดี 
  จากนิยามสมรรถนะการสื ่อสาร (Communication : CM) ที่กำหนด สามารถแบ่ง
องค์ประกอบ เป็น 3 ด้านได้ ดังนี้ 
  การรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ หมายถึง การรับสารด้วยความ
ตั้งใจ ใส่ใจโดยใช้ประสาทสัมผัสทุกอย่างในการรับสารที่ได้ถูกถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และทัศนะของผู้ส่งสารจากส่ือต่าง ๆ โดยสามารถรับข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ จากสาร
และประสบการณ์ ที่ถูกถ่ายทอดมา การรับสารควรจะให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
  การรับและส่งสารด้วยความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  หมายถึง 
การส่ือสารที่มีความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมการใช้ส่ือต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งส่ือบุคคล 
สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อระคน โดยมีการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความ
เข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะ ที ่สื ่อสารมาเพื ่อแลกเปลี ่ยนข้อม ูลสารสนเทศ องค์ความรู ้และ
ประสบการณ์ รวมถึงการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ในการรับและส่งสาร
นั้น ๆ จะมีการเลือกรับ หรือไม่รับข้อมูลสารสนเทศด้วยหลักเหตุผล การเข้าอกเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจ
บริบทสังคมที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 
  ผลิตสื่อและกลวิธีการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมายและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
หมายถึง การสร้างสื่อต่าง ๆ โดยพิจารณาทำสื่อและกลวิธีการสื่อสารใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับบุคคล 
ชุมชน กาลเทศะ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสร้างสรรค์สังคมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ การ
ออกแบบการผลิตสื ่อและกลวิธีจะต้องสามารถสื ่อสารบรรลุเป้าหมายที ่กำหนดไว้ โดยมีความ
รับผิดชอบต่อสารที่สื่อออกมาต่อบุคคลที่สื่อสารไปถึงและต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล  
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  5.3 สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration : TC) 
  การทำงานร่วมกันให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยการเป็นสมาชิกทีมที่ดีและมีภาวะ
ผู้นำ ใช้กระบวนการทำงานแบบร่วมมืออย่างเป็นระบบด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้มีการประสาน 
ความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการ
ความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
ประกอบด้วยลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ 
   5.3.1 เป็นสมาชิกทีมที่ดีและมีภาวะผู้นำ 
   เป็นผู้นำและเป็นสมาชิกที่ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
ของตนและของทีม มีความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่แตกต่าง นำจุดเด่นของตนและ
สมาชิกมาใช้ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย สะท้อนการทำงานของตนเองและทีม ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของทีม สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ ประสานความ
ร่วมมือภายในทีมและระหว่างทีม สร้างค่านิยมใหม่ในการทำงานร่วมกัน และการพัฒนาทีมที่เข้มแข็ง 
สามารถเป็นต้นแบบผู้สร้างการเปล่ียนแปลง 
   5.3.2 กระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ  
   ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและกระบวนการทำงานเป็นทีมเห็นภาพความสำเร็จของทีม 
คำนึงถึงประโยชน์ของทีมก่อนประโยชน์ส่วนตน แบ่งบทบาทหน้าที่อย่างเสมอภาคและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของสมาชิก รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ด้วยความใส่ใจ มีความพยายามและสนับสนุน
ช่วยเหลือกันให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน เคารพ รับฟัง แลกเปล่ียน และประสานความคิดเห็นที่
แตกต่าง ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดข้ันสูงในการตัดสินใจเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ประเมินและปรับปรุง
กระบวนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ร่วมรับผิดและรับชอบ
ต่อผลการตัดสินใจของทีม เห็นคุณค่าของการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง 
   5.3.3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการจัดการความขัดแย้ง  
   มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เห็นคุณค่าของสัมพันธภาพที่ดี สร้าง
และรักษาความสัมพันธ์อันดีในทีม ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจเห็น
อกเห็นใจในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน เคารพและเห็นประโยชน์ของความแตกต่างหลากหลาย มี
ทักษะและใช้วิธีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งได้อย่างเป็นระบบ 
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  5.4 สมรรถนะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT) 
  การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่หรือ
พัฒนาต่อยอดจากของเดิมให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได้  
ประเมินผลกระทบของปัญหาโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม พิจารณาโครงสร้างเชิงระบบให้ครอบคลุม
เพียงพอที่จะแก้ปัญหา สามารถสะท้อนความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการ
แก้ปัญหาของตนเองได้ 
  การคิดอย่างมีว ิจารณญาณ (Critical Thinking : HOT-CTC) หมายถึง การคิด
พิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลที่มีจุดประสงค์เพื่อตัดสินว่าส่ิงใดควรเช่ือหรือควรกระทำ โดยอาศัย
การใช้ทักษะทางพุทธิปัญญาหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ของผลลัพธ์จากการตัดสินใจที่ดี 
เช่น ทักษะการตีความ ประเมิน วิเคราะห์ สรุปความ และอธิบาย ตามหลักฐาน แนวคิด วิธีการ 
กฎเกณฑ์ หรือบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมหรือข้อมูลจากการสังเกต ประสบการณ์ การใช้
เหตุผล การสะท้อนแนวคิด การส่ือสาร และการโต้แย้ง 
  การคิดเชิงระบบ (System Thinking : HOT-STM) หมายถึง การคิดที่แสดงให้เห็น
โครงสร้างทั้งหมดที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้บริบท/ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมที่เกิด
ปัญหานั ้น ๆ โดยมองปัญหาให้ลึกลงไปกว่าเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้น ให้เห็นถึงแบบแผนหรือรูปแบบ
พฤติกรรมที่เกิดข้ึน ให้เห็นรากเหง้าของสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ 
จนเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของระบบนั้นอย่างลึกซึ้ง นำไปสู่การแก้ปัญหาที่รากเหง้าของปัญหา
อย่างแท้จริง 
  การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking : HOT-CRT) หมายถึง การคิดที่หลากหลาย 
ริเริ ่ม ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดความคิด เพื ่อการแก้ปัญหาหรือสร้างทางเลื อกที่มี
ประสิทธิภาพ การสร้างความก้าวหน้าในความรู ้ หรือการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัย
จินตนาการและทักษะพื้นฐานด้านการคิดริเริ่ม คิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ คิดหลากหลาย 
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้ได้ส่ิงใหม่ที่ดีกว่า แตกต่างไปจากเดิม มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และสังคมมากกว่าเดิม 
  การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking : HOT-PRB) หมายถึง การคิดของ
บุคคลในการระบุปัญหา นิยามปัญหา รวบรวมข้อมูลเพื ่อแก้ปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา     
เลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาและดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเกณฑ์ที่ชัดเจน
และครอบคลุมทุกมิติ 
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  5.5 สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen : AC) 
  การปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก รู้เคารพสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและกฎหมาย มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นท่ามกลางความหลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีบทบาทในการตัดสินใจและ
สร้างการเปลี ่ยนแปลงทางสังคม โดยยึดมั ่นในความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย       
และสันติวิธี 
   5.5.1 พลเมืองรู้เคารพสิทธิ 
   เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนเอง ช่วยเหลือ ให้เกียรติ 
และเข้าอกเข้าใจผู้อื่นบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกัน โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ 
   5.5.2 พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ 
   ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลง กฎหมาย อย่างถูกต้องและเหมาะสม รับผิดชอบ
บทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  
   5.5.3 พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ 
   ติดตามสถานการณ์และประเด็นปัญหาของสังคมอย่างมีวิจารณญาณ มีส่วนร่วมทาง
สังคมด้วยจิตสาธารณะและสำนึกสากล  
   5.5.4 พลเมืองผู้สร้างการเปล่ียนแปลง 
   มีความกระตือรือร้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทางสังคมบนพื้นฐานของ
ความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี  
 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง 
 1. ระดับประถมศึกษา 
  1.1 การตัดสินผลการเรียน 
  หลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดหลักเกณฑ์
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้ 
   1.1.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   1.1.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
   1.1.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
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   1.1.4 ผู ้ เร ียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเม ินผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษา กำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
   1.1.5 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกสมรรถนะ 
   เพื่อให้การจัดการเรียนรู ้บังเกิดผล ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอใน
ความรู้ ทักษะ เจตคติที่กำหนดในหลักสูตร โดยมีเวลาเรียนที่เพียงพอต่อการพัฒนาด้วย โดยปกติ
ผู้สอนจะมีเวลาอยู่กับผู้เรียนตลอดปีการศึกษา ประมาณ 200 วัน สถานศึกษาจึงควรบริหารจัดการเวลา
ที่ได้รับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน และตระหนักว่าเวลาเรียนเป็น
ทรัพยากรที่ใช้หมดไปในแต่ละวันมากกว่าเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการบริหารหลักสูตรการ
กำหนดให้ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา จึงเป็นการมุ่งหวัง
ให้ผู้สอนมีเวลาในการพัฒนาผู้เรียน เติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องตรวจสอบความรู้ความสามารถที่แสดงพัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ
และต่อเนื่อง อีกทั้งต้องสร้างให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนด้วยการตรวจสอบความก้าวหน้าใน
การเรียนของตนเองอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน ตัวช้ีวัดซึ่งมีความสำคัญในการนำมาใช้ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้นั้นยังเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนและผู้เรียนใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
หรือยัง การประเมินในช้ันเรียนซึ่งต้องอาศัยทั้งการประเมินเพื่อการพัฒนาและการประเมินเพื่อสรุป
การเรียนรู้จะเป็นเครื ่องมือสำคัญในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู ้ของผู ้เรียน และ
สถานศึกษาโดยผู้สอนกำหนดเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในการผ่านตัวชี้วัดทุกตัวให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา กล่าวคือ ให้ท้าทายการเรียนรู้ไม่ยากหรือง่ายเกินไป เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินว่า
สิ่งที่ผู้เรียนรู้เข้าใจ ที่ทำได้นั้นเป็นที่น่าพอใจ บรรลุตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หากยังไม่บรรลุจะต้องหา
วิธีการช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสูงสุด การกำหนดเกณฑ์นี้ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนร่วม
กำหนดด้วยได้ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและสร้างแรงจูงใจในการเรียน การประเมินเพื่อการ
พัฒนาส่วนมากเป็นการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ เช่น สังเกต ซักถาม หรือการทดสอบย่อยในการ
ประเมินเพื่อการพัฒนา ควรให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผู้เรียนแต่ละคนอาจ
ใช้เวลาเรียนและวิธีการเรียนที่แตกต่างกัน ฉะนั้น ผู้สอนควรนำข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับวิธีการสอนเพื่อให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ อันจะนำไปสู่การบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ในท้ายที่สุดอย่างมี
คุณภาพ การประเมินเพื่อการพัฒนาจึงไม่จำเป็นต้องตัดสินให้คะแนนเสมอไป การตัดสินให้คะแนน
หรือให้เป็นระดับคุณภาพควรดำเนินการโดยใช้การประเมินสรุปผลรวมเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้และจบ
รายวิชา การตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชาโดยใช้ผลการประเมินระหว่างปีและปลายปี ตามสัดส่วนที่
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สถานศึกษากำหนด ทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนตามแนวทางการให้ระดับผลการเรียน
ตามที่สถานศึกษากำหนด และผู้เรียนต้องผ่านทุกรายวิชาพื้นฐาน  
  1.2 การให้ระดับผลการเรียน 
  การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียน หรือ 
ระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้คำ
สำคัญ สะท้อนมาตรฐาน 
  การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน โดยกำหนด 
เกณฑ์การตัดสินผ่านแต่ละรายวิชาที่ร้อยละ 50 จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรียนที่ผ่านเป็นระบบต่าง ๆ 
ตามที่สถานศึกษากำหนด ได้แก่ ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ ระบบที่ใช้คำสำคัญ
สะท้อนมาตรฐาน ตารางข้างใต้ แสดงการให้ระดับผลการเรียนด้วยระบบต่าง ๆ และการเทียบกันได้
ระหว่างระบบ กรณีที่สถานศึกษาให้ระดับผลการเรียนด้วยระบบต่าง ๆ สามารถเทียบกันได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.1 การให้ระดับผลการเรียน 
 

ระบบตัวเลข 
ระบบ

ตัวอักษร 
ระบบร้อยละ 

ระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน 
5 ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 

4 A 80 - 100 ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

ผ่าน 

3.5 B+ 74 - 79 
ดี 

ดี 3 B 70 - 74 
2.5 C+ 64 - 69 

พอใช้ 
2 C 60 - 64 

ผ่าน 1.5 D+ 55 - 59 
ผ่าน 

1 D 50 - 54 
0 F 0 - 49 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
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 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ผลการ
ประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน 
  1. ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพื่อการเล่ือนขั้นและจบ
การศึกษา กำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 
   ดีเย่ียม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  
        และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
  ดี   หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  
        และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  
  ผ่าน   หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  
        และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่องบาง 
        ประการ 
  ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  
        และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้อง 
        ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 
 
   2. ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการ
เล่ือนช้ันและจบการศึกษา กำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 
  ดีเย่ียม หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และนำไปใช้ 
        ในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดย 

        พิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 5-8  
        คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำ 
        กว่าระดับดี 

  ดี   หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็น 
        การยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก  

1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1-4 คุณลักษณะ  
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่า ระดับดี  

        2. ได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง 8 คุณลักษณะ 
        3. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป จำนวน 5-7 

คุณลักษณะและมีบางคุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน 
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  ผ่าน   หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ 
        สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจาก  
        1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง 8 คุณลักษณะ หรือ  
        2. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป จำนวน 1-4  
        คุณลักษณะและคุณลักษณะที่เหลือได้ผลการประเมิน 
        ระดับผ่าน 
  ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ 
        สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมิน ระดับ 
        ไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะ 
 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติ กิจกรรม และ
ผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 3 ลักษณะ คือ  
  1. กิจกรรมแนะแนว  
  2. กิจกรรมนักเรียน ซึง่ประกอบด้วย 
   2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยผู้เรียนเลือก
อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 กิจกรรม 
   2.2 กิจกรรมชุมนุมหรอืชมรมอีก 1 กิจกรรม  
  3. กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้ 
   “ผ”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมี
ผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
   “มผ” หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมี
ผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ในกรณีที่ผู ้เรียนได้ผลของกิจกรรมเป็น “มผ” 
สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมในส่วนที่ผู ้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจน
ครบถ้วน แล้วจึงเปล่ียนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 
ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  
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การประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 สมรรถนะผู้เรียนม ี2 ลักษณะ คือ 
  1. สมรรถนะพื้นฐาน หมายความว่า สมรรถนะในความฉลาดรู้พื้นฐาน (Basic Literacy)  
4 ด้านได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
  2. สมรรถนะหลัก หมายความว่า สมรรถนะทั่วไปที่ประยุกต์ใช้กับเรื่องและสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง เป็นสมรรถนะที่ช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ การปฏิบัติ 
การทำงาน การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิต เช่น สมรรถนะด้านการส่ือสาร การคิด การทำงานเป็นทีม 
การเป็นพลเมือง โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE) 
ระดับชาติและระดับพื้นที่ และสถานศึกษานำร่องจะผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู้เรียนตามเกณฑ์ ดังนี้  
   2.1 ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในกลุ่มสมรรถนะพื้นฐาน อย่างน้อย 2 ด้าน 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และอีก 2 ด้านที่เหลือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 ยกเว้นกรณีผู้เรียนเป็นเด็กพิเศษ 
   2.2 ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในกลุ่มสมรรถนะหลัก อย่างน้อย 2 ด้าน 
ในระดับ “สามารถ” ของแต่ละช่วงชั้น ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ริเริ่ม กำลังพัฒนา สามารถ และ
เหนือความคาดหวัง ยกเว้นกรณีผู้เรียนเป็นเด็กพิเศษ 
ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์ 
 1. สมรรถนะพื้นฐาน หมายความว่า สมรรถนะในความฉลาดรู้พื้นฐาน (Basic Literacy) 4 ด้าน 
ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ไม่ผ่าน ผ่าน 
พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 
 

ตารางที่ 2.2 การกำหนดเกณฑ์สมรรถนะพื้นฐาน 
 

ระบบร้อยละ ระดับสมรรถนะพื้นฐาน 
80 - 100 ดีเยี่ยม 
75 - 79 

ดี 
70 - 74 
65 - 69 

พอใช้ 
60 - 64 
55 - 59 

ผ่าน 
50 - 54 
0 - 49 ไม่ผ่าน 
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 2. สมรรถนะหลัก หมายความว่า สมรรถนะทั่วไปที่ประยุกต์ใช้กับเรื่องและสถานการณ์ต่าง ๆ  
ได้อย่างกว้างขวาง เป็นสมรรถนะที่ช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ การปฏิบัติ การทำงาน 
การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิต เช่น สมรรถนะด้านการสื่อสาร การคิด การทำงานเป็นทีม การเป็น
พลเมือง โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE) 
ระดับชาติและระดับพื้นที่ แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ เริ่มต้น กำลังพัฒนา สามารถ และเหนือความคาดหวัง 
 
ตารางที่ 2.3 การกำหนดเกณฑ์สมรรถนะหลัก 
 

ระบบร้อยละ ระดับสมรรถนะหลัก 
80 - 100 เหนือความคาดหวัง 
75 - 79 

สามารถ 70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 

กำลังพัฒนา  55 - 59 
50 - 54 
0 - 49 ริเริ่ม 

 
  1.3 การเลื่อนชั้น 
  เมื่อส้ินปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดงัต่อไปนี้  
   1.3.1 ผู้เรียนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด  
   1.3.2 ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านทุกรายวิชาพื้นฐาน 
   1.3.3 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
  ทั้งนี้ ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยและสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถ
พัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้ 
  อนึ่ง ในกรณีที่ผู้เรียนมีหลักฐานการเรียนรู้ที่แสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ สถานศึกษา 
อาจให้โอกาสผู้เรียนเลื่อนชั้นกลางปีการศึกษา โดยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
ฝ่ายวิชาการของสถานศึกษาและผู้แทนของเขตพื้นที่การศึกษาหรือต้นสังกัด ประเมินผู้เรียนและ
ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขทั้ง 3 ประการ ต่อไปนี้ 
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   1. มีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีที่กำลังศึกษาอยู่
ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
   2. มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในช้ันที่สูงขึ้น 
   3. ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของช้ันปีที่เรียนปัจจุบัน และ 
ความรู้ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของช้ันปีที่จะเล่ือนขึ้น 
  การอนุมัติให้เล่ือนช้ันกลางปีการศึกษาไปเรียนช้ันสูงขึ้นได้ 1 ระดับช้ันนี้ ต้องได้รับ
การยินยอมจากผู ้เร ียนและผู ้ปกครอง และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ ้นก่อนเปิดภาคเรียนที ่ 2  
ของปีการศึกษานั้น สำหรับในกรณีที่พบว่ามีผู ้เรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่าง ๆ มีปัญหาในการเรียนรู้  
ให้สถานศึกษาดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด/ศูนย์การศึกษาพิเศษ/
เขตการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด/โรงเรียนเฉพาะความพิการ หาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา  
  1.4 การเรียนซ้ำชั้น 
  ผู ้เร ียนที ่ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงวุฒิ
ภาวะและความรู้ ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ผู้เรียนที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนชั้น สถานศึกษาควรให้เรียนซ้ำชั้น ทั้งนี้ 
สถานศึกษาอาจใช้ดุลยพินิจให้เล่ือนช้ันได้ หากพิจารณาว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   1.4.1 มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 อันเนื่องจากสาเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย แต่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การเล่ือนช้ันในข้ออื่น ๆ ครบถ้วน 
   1.4.2 ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ 
สถานศึกษากำหนดในแต่ละรายวิชา แต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษานั ้น และมี
คุณสมบัติ ตามเกณฑ์การเล่ือนช้ันในข้ออื่น ๆ ครบถ้วน 
   1.4.3 ผู ้ เร ียนมีผลการประเม ินรายวิชาในกลุ ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอยู่ในระดับผ่าน 
  ก่อนที่จะให้ผู้เรียนเรียนซ้ำช้ัน สถานศึกษาควรแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบเหตุผล
ของการเรียนซ้ำช้ัน 
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  1.5 การสอนซ่อมเสริม 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้สถานศึกษา     
จัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
  การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ เจตคติหรือคุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด โดยสถานศึกษาต้องจัด
สอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  1.6 เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
   1.6.1 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐานตามโครงสร้างเวลาเรียนที ่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐานกำหนดและรายวิชา/
กิจกรรมเพิ่มเติมตามที่ สถานศึกษากำหนด 
   1.6.2 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
   1.6.3 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
   1.6.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
   1.6.5 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
 
 2. ระดับมัธยมศึกษา 
  2.1 การตัดสินผลการเรียน 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2541 กำหนดหลักเกณฑ์การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้ 
   2.1.1 ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
   2.2.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
   2.2.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
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   2.2.4 ผู ้ เร ียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเม ินผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
  เพ ื ่อให้การจัดการเร ียนการสอนม ีประส ิทธ ิภาพ ผู ้ สอนต้องตรวจสอบความร ู้
ความสามารถที่แสดงพัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งต้องสร้างให้ผู้เรียน
รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนด้วยการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
เช่นกัน ตัวชี้วัดซึ่งมีความสำคัญในการนำมาใช้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้ยังเป็นแนวทางสำหรับ
ผู้สอนและผู้เรียนใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือยัง  การประเมินในชั้น
เรียนซึ่งต้องอาศัยทั้งการประเมินเพื่อการพัฒนาและการประเมินเพื่อสรุปการเรียนรู้จะเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้สอนกำหนดเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ในการผ่านตัวช้ีวัดทุกตัวให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา กล่าวคือ ให้ท้าทายการเรียนรู้ไม่ยาก
หรือง่ายเกินไป เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินว่าสิ่งที่ผู้เรียนรู้ และเข้าใจ ทำได้นั้นเป็นที่น่าพอใจ 
บรรลุตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หากยังไม่บรรลุต้องหาวิธีการช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
สูงสุดการกำหนดเกณฑ์นี้ผู้สอนสามารถให้ผู ้เรียนร่วมกำหนดด้วยได้  เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
ร่วมกันและสร้างแรงจูงใจในการเรียน การประเมินเพื่อการพัฒนาส่วนมากเป็นการประเมินอย่างไม่
เป็นทางการ เช่น สังเกต หรือซักถาม หรือการทดสอบย่อย ในการประเมินเพื่อการพัฒนานี้ควรให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผู้เรียนแต่ละคนอาจใช้เวลาเรียนและวิธีการเรียนที่
แตกต่างกัน ผู้สอน ควรนำข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ อันจะนำไปสู่การบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในท้ายที่สุด การประเมินเพื่อ
การพัฒนาจึงไม่จำเป็นต้องตัดสินให้คะแนนเสมอไป การตัดสินให้คะแนนหรือให้เป็นระดับคุณภาพ
ควรดำเนินการโดยใช้การประเมินสรุปผลรวม เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้และจบรายวิชา 
  การตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชาโดยใช้ผลการประเมินระหว่างภาคและปลายภาค
ตามสัดส่วนที่สถานศึกษากำหนด ทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินและให้ระดับผลการเรียน ทั้งนี้
ผู้เรียนต้องผ่านทุกรายวิชาพื้นฐาน 
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  2.2 การให้ระดับผลการเรียน 
  การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ใช้ตัวเลขแสดง
ระดับผลการเรียนแบ่งเป็น 8 ระดับ 
  การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน โดยกำหนด
เกณฑ์การตัดสินผ่านแต่ละรายวิชาที่ร้อยละ 50 จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรียนที่ผ่านสำหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ แนวการให้ระดับ 
ผลการเรียน 8 ระดับ และความหมายของแต่ละระดับดังแสดงในตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.4 เกณฑ์การให้ระดับผลการเรียน 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 ดีเย่ียม 80 - 100 

3.5 ดีมาก 75 - 79 
3 ดี 70 - 74 

2.4 ค่อนข้างดี 65 - 69 
2 ปานกลาง 60 - 64 

1.5 พอใช้ 55 - 59 
1 ผ่านเกณฑ์ 1 ขั้นตํ่า 50 - 54 
0 ตํ่ากว่าเกณฑ์ 0 - 49 

 
  ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนทั้ง 8 ระดับได้ ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของ
ผลการเรียน ดังนี้ 
  “มส” หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียน
ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาและไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
  “ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผล
การเรียนรายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียนหรือปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานที่
มอบหมายให้ทำ ซึ ่งงานนั ้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยที ่ทำให้
ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 
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  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ผล
การประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน 
   1. ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพื่อการเล่ือนช้ันและ
จบการศึกษา กำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 

 ดีเย่ียม  หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ  

 ดี  หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  

ผ่าน  หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 

ไม่ผ่าน  หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนหรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

   2. ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะ    
เพื่อการเล่ือนช้ันและจบการศึกษา กำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ และความหมายของแต่
ละระดับ ดังนี้  
 ดีเย่ียม  หมายถึง ผู ้เร ียนปฏิบัต ิตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและนำไปใช้ ใน

ชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณา
จากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี 

  ดี   หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้ เป็นการ
ยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก 
1) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน 1-4 คุณลักษณะ และไม่
มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่า ระดับดี หรือ 

       2) ได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง 8 คุณลักษณะ หรือ  
3) ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จำนวน 5-7 คุณลักษณะ 
และมีบางคุณลักษณะได้ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

  ผ่าน  หมายถึง  ผู ้เร ียนรับรู ้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื ่อนไขที ่สถานศึกษา
กำหนด โดยพิจารณาจาก 

       1) ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง 8 คุณลักษณะ หรือ 
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       2) ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป จำนวน 1-4 คุณลักษณะ  
       และคุณลักษณะที่เหลือได้ผลการประเมิน ระดับผ่าน 
   ไม่ผ่าน   หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ 
         สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมิน ระดับไม่ผ่าน  
       ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะ 
 
   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม    
การปฏิบัติ กิจกรรม และผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดและให้ผลการประเมินเป็น
ผ่านและไม่ผ่าน 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 3 ลักษณะ คือ  
   1. กิจกรรมแนะแนว 
   2. กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 
    1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
โดยผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
    2. กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม 
  ทั้งนี้ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งข้อ (1) และ (2) สำหรับ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในข้อ (1) หรือ (2) 
   3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
   ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้ 
   “ผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมี
ผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
   “มผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมี
ผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
 
การประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
สมรรถนะผู้เรียนมี 2 ลักษณะ คือ 
 1. สมรรถนะพื้นฐาน หมายความว่า สมรรถนะในความฉลาดรู้พื้นฐาน (Basic Literacy) 4 
ด้านได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 2. สมรรถนะหลัก หมายความว่า สมรรถนะทั่วไปที่ประยุกต์ใช้กับเรื่องและสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างกว้างขวาง เป็นสมรรถนะที่ช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จในการเรียนรู ้ การปฏิบัติ        
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การทำงาน การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิต เช่น สมรรถนะด้านการส่ือสาร การคิด การทำงานเป็นทีม 
การเป็นพลเมือง โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE) 
ระดับชาติและระดับพื้นที่ และสถานศึกษานำร่องจะผ่านการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน
ตามเกณฑ์ ดังนี้  
  2.1 ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในกลุ่มสมรรถนะพื้นฐาน อย่างน้อย 2 ด้าน 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และอีก 2 ด้านที่เหลือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 ยกเว้นกรณีผู้เรียนเป็นเด็กพิเศษ 
  2.2 ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในกลุ่มสมรรถนะหลัก อย่างน้อย 2 ด้าน ในระดับ 
“สามารถ” ของแต่ละช่วงชั้น ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ริเริ่ม กำลังพัฒนา สามารถ และเหนือความคาดหวัง 
ยกเว้นกรณีผู้เรียนเป็นเด็กพิเศษ 
 
ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์ 
 1. สมรรถนะพื้นฐาน หมายความว่า สมรรถนะในความฉลาดรู ้พื ้นฐาน (Basic Literacy)  
4 ด้าน ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ไม่ผ่าน 
ผ่าน พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 
 

ตารางที่ 2.5 การกำหนดเกณฑ์สมรรถนะพื้นฐาน 
 

ระบบร้อยละ ระดับสมรรถนะพื้นฐาน 
80 - 100 ดีเย่ียม 
75 - 79 

ดี 
70 - 74 
65 - 69 

พอใช้ 
60 - 64 
55 - 59 

ผ่าน 
50 - 54 
0 - 49 ไม่ผ่าน 

 
  



 

 

 
แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 

สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

 

35 

 

 2. สมรรถนะหลัก หมายความว่า สมรรถนะทั่วไปที่ประยุกต์ใช้กับเรื่องและสถานการณ์ต่าง ๆ  
ได้อย่างกว้างขวาง เป็นสมรรถนะที่ช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ การปฏิบัติ การทำงาน 
การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิต เช่น สมรรถนะด้านการสื่อสาร การคิด การทำงานเป็นทีม การเป็นพลเมือง 
โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ท ี ่พ ึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE) 
ระดับชาติและระดับพื้นที่ แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ เริ่มต้น กำลังพัฒนา สามารถ และเหนือความคาดหวัง 
 

ระบบร้อยละ ระดับสมรรถนะหลัก 
80 - 100 เหนือความคาดหวัง 
75 - 79 

สามารถ 70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 

กำลังพัฒนา  55 - 59 
50 - 54 
0 - 49 ริเริ่ม 

   
  2.3 การเปล่ียนผลการเรียน 
   2.3.1 การเปล่ียนผลการเรียน “0” 
   สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดที่ผู้เรยีน 
สอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่
สถานศึกษากำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียน 
สำหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 
   การสอบแก้ตัวให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้
ระดับผลการเรียน “0” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนผลการ
เรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
    1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น  
    2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ้ำหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
   ในกรณีที่เปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียน
แทนรายวิชาใด 
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   2.3.2 การเปล่ียนผลการเรียน “ร” 
   การเปล่ียนผลการเรียน “ร” ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
   ให้ผู้เรียนดำเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วจึงให้
ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ 0-4)  
   ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการแก้ไข “ร” กรณีที่ส่งงานไม่ครบแต่มีผลการประเมินระหว่าง
ภาคเรียนและปลายภาค ให้ผู้สอนนำข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน สำหรับภาคเรียนที่  2  
ต้องดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น เมื่อพันกำหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ำ หากผลการเรียนเป็น 
“0” ให้ดำเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 
   2.3.3 การเปล่ียนผลการเรียน “มส” 
   การเปล่ียนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณี ดังนี้ 
    (1) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มี
เวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้
ช่ัวโมงสอนซ่อมเสริม ใช้เวลาว่าง หรือใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทำ จนมีเวลาเรียนครบตามที่
กำหนดไว้ สำหรับรายวิชานั้น แล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับ
ผลการเร ียนไม ่เกิน “1” การแก้ “มส” กรณีน ี ้ให้กระทำให้เสร ็จสิ ้นภายในปีการศึกษานั้น  
ถ้าผู้เรียนไม่มาดำเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ำ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษาที ่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่เมื่อ  
พ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
     1. ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 
     2. ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาให้เรียนซ้ำหรือ
เปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ 
    (2) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 
ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้ 
     1. ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 
     2. ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ำ
หรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ 
   ในกรณีที่เปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียน
แทนรายวิชาใด 
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   การเรียนซ้ำรายวิชา ผู้เรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว 2 ครั้ งแล้ว 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ในการจัดให้
เรียนซ้ำในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่างหลัง
เลิกเรียนภาคฤดูร้อน เป็นต้น 
   ในกรณีภาคเรียนที ่ 2 หากผู ้เร ียนยังไม่แก้ไขผลการเรียน “0” “ร” “มส” ให้
ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนใน     
ภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้ ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดไม่สามารถดำเนินการเปิดสอนภาค
ฤดูร้อนได้ ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา/ต้นสังกัดเป็นผู ้พิจารณาประสานงานให้มีการดำเนิน      
การเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน 
   2.3.4 การเปล่ียนผล “มผ” 
  กรณีที่ผู้เรียนได้ผล “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรม ในส่วนที่
ผู้เร ียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วนแล้วจึงเปลี ่ยนผลจาก “มผ” เป็น“ผ” ได้  ทั ้งนี้ต้อง
ดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนนั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่
จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องดำเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายในปีการศึกษานั้น 
 
  2.4 การเลื่อนชั้น 
  เมื่อส้ินปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
   2.4.1 รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
   2.4.2 ผู ้ เร ียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเม ินผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
   2.4.3 ระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ำกว่า 1.00 ทั้งนี้ รายวิชา
ใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียน
ถัดไป ทั้งนี้สำหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  
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  2.5 การสอนซ่อมเสริม 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2441 กำหนดให้สถานศึกษาจัด
สอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
  การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ เจตคติ หรือคุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด สถานศึกษาต้องจัด
สอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุ
ตามมาตรฐาน การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาโดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การสอนซ่อมเสริม
สามารถดำเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
   2.5.1 ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควร
จัดการสอนซ่อมเสริม ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน 
   2.5.2 ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะ กระบวนการ เจตคติ หรือคุณลักษณะ 
ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดในการประเมินผลระหว่างเรียน 
   2.5.3 ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “0” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว  
   2.5.4 กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อ
แก้ไขผลการเรียน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที่ 2.6 กระบวนการตัดสินและแก้ไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 
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 2.6 การเรียนซ้ำชั้น 
  ผู ้เร ียนที ่ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้  ให้คำนึงถึงวุฒิ
ภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  การเรียนซํ้าช้ัน มี 2 ลักษณะ คือ 
   2.6.1 ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นตํ่ากว่า 1.00 และมีแนวโน้ม
ว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันที่สูงขึ้น 
   2.6.2 ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, ร, มล เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใน
ปีการศึกษานั้น 
   ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง 2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั ้ง
คณะกรรมการพิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ำ ชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม
และให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ำชั ้นให้อยู ่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน 
  2.7 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   2.7.1 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต 
และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด 
   2.7.2 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
   2.7.3 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
   2.7.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
   2.7.5 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
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 2.8 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   2.8.1 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต 
และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด 
   2.8.2 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกว่า 36 หน่วยกิต 
   2.8.3 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
   2.8.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
   2.8.5 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมนิผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
 
การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนจากสถานศึกษาใดในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ 
การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและการขอกลับ 
เข้ารับการศึกษาต่อการศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถ
เทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันทาง
ศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นต้น 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน หรือต้นภาคเรียนที่
สถานศึกษารับ ผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษา
ต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับการเทียบโอนควร
กำหนดรายวิชา จำนวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม  การพิจารณาการเทียบโอน 
สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 
  1. พ ิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอื ่น ๆ ท ี ่ให้ข ้อม ูลแสดงความรู้
ความสามารถของผู้เรียน 
  2. พิจารณาจากความรู ้ความสามารถของผู ้เร ียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ       
ทั้งภาคความรู้ และภาคปฏิบัติ 
  3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง 
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 การเทียบโอนผลการเรียนให้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจำนวนไม่น้อย
กว่า 3 คน แต่ไม่ควรเกิน 5 คน โดยมีแนวทางในการเทียบโอน ดังนี้ 
  1. กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ให้นำรายวิชาหรือหน่วยกิตที่มี
มาตรฐาน การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
มาเทียบโอน ผลการเรียน และพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
  2. กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน 
(ถ้ามี) โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลกัสูตร 
ที่รับเทียบโอน 
  3. กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่เข้าโครงการแลกเปล่ียนต่างประเทศ ให้ดำเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ แลกเปล่ียน 
 ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการ
เรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งจัดทำ
โดยสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สิงหาคม 2549) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.6 แนวปฏบิัติการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

แนวทาง 
การ
พิจารณา 

การเทียบโอนจากการศึกษาใน
ระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษา
นอกระบบเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ 

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษา
โดยศูนย์การเรียน การศึกษาตาม
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเฉพาะ 
ประสบการณ์การทำงาน การนำ
อาชีพเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษาตามหลักสูตร
ต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

วิธีปฏิบัติใน
การจัดเข้า
ช้ันเรียน 

1. เทียบโอนรายวิชา/สาระ/
กิจกรรมที่ผ่านการตัดสินผลการ
เรียนจากสถานศึกษาเดิมได้ทั้งหมด
และจัดเข้าช้ันเรียนต่อเน่ืองจากที่
เรียนอยู่เดิม เช่น จบ ป.1 จัดเข้า
เรียน ป.2 สถานศึกษาอาจประเมิน
บางรายวิชาที่จำเป็นเพ่ือการ
ตรวจสอบความรู้พ้ืนฐาน 
2. รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่ยัง
ไม่ได้ตัดสินผลการเรียนให้ประเมิน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
หากไม่ผ่านให้ลงทะเบียนเรียน
เพ่ิมเติม 

เทียบโอนหมวดวิชา/สาระ/
กิจกรรมที่ผ่านการตัดสินผล
การเรียนจากสถานศึกษาเดิม 
1. เรียนผ่านอย่างน้อย 3 หมวด
วิชาจัดให้เรียนปีที่ 2 ของ
ระดับช้ันและลงทะเบียนเรียน
ต่อไปตามปกต ิ
2. เรียนผ่านอย่างน้อย 6 หมวด
วิชาจัดให้เรียนปีที่ 3 ของ
ระดับช้ันและลงทะเบียนเรียน
ต่อในรายวิชาที่จำเป็นตอ้งเรียน
เพ่ือให้ครบตามเกณฑ์การจบ
ระดับช้ัน ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาใหม่ที่รับเข้าเรียน 
 

1. ให้นำผลการวัดและ
ประเมินของเขตพ้ืนที่
การศึกษาประกอบการ
พิจารณา 
2. ให้สถานศึกษาประเมิน
ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์เพ่ือการจัด
เข้าช้ันเรียน 

พิจารณาความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ที่ขอเทียบโอน
ว่าตรงกับรายวิชา/สาระ
กิจกรรมใด จึงทำการประเมิน
หากปรากฏว่าช่ือไม่ตรงกับที่
ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตร
ให้กำหนดและบรรจุช่ือน้ันไร้
ในหลักสูตร 

1. สำเร็จการศึกษาภาคเรียนใดช้ันปีใด ให้
พิจารณาเทียบโอนภาคเรียนต่อภาคเรียนปี
ต่อปี โดยนำพ้ืนความรู้สามัญเดิมมา
ประกอบการพิจารณาหรืออาจประเมิน
เพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบความรู้พ้ืนฐาน 
2. รายวิชา/สาระ/กิจกรรม ที่ยังไม่ได้เทียบ
โอนเน่ืองจากยังไม่ตัดสินผลการเรียนให้
ประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
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ตารางที่ 2.6 (ต่อ) 

แนวทาง 
การ
พิจารณา 

การเทียบโอนจากการศึกษาใน
ระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษา
นอกระบบเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ 

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอบจากการจัดการศึกษา
โดยศูนย์การเรียน การศึกษาตาม
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเฉพาะ 
ประสบการณ์การทำงาน การนำ
อาชีพเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษาตามหลักสูตร
ต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

จำนวน
หน่วยกิต/
หน่วยการ
เรียน/หน่วย
น้ำหนัก 

พิจารณาแล้วเห็นว่าเทียบโอนผล
การเรียนได้จำนวนหน่วยให้เป็นไป
ตามโครงสร้างหลักสูตรของ
สถานศึกษาเดิม 

พิจารณาแล้วเห็นว่าเทียบโอน
ผลการเรียนได้จำนวนหน่วยให้
เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร
ของสถานศึกษาใหม่ 

จำนวนหน่วยให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาใหม่
กำหนด 

ให้จำนวนหน่วยของรายวิชา/
สาระตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษาใหม่สำหรับ
กิจกรรมไม่ให้จำนวนหน่วย 

จำนวนหน่วยให้เป็นไปตามโครงสร้าง
หลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเข้าเรียน 

จำนวน
หน่วยกิต/
หน่วยการ
เรียน/หน่วย
น้ำหนัก 

พิจารณาแล้วเห็นว่าเทียบโอนผล
การเรียนได้จำนวนหน่วยให้เป็นไป
ตามโครงสร้างหลักสูตรของ
สถานศึกษาเดิม 

พิจารณาแล้วเห็นว่าเทียบโอน
ผลการเรียนได้จำนวนหน่วยให้
เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร
ของสถานศึกษาใหม่ 

จำนวนหน่วยให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาใหม่
กำหนด 

ให้จำนวนหน่วยของรายวิชา/
สาระตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษาใหม่สำหรับ
กิจกรรมไม่ให้จำนวนหน่วย 

จำนวนหน่วยให้เป็นไปตามโครงสร้าง
หลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเข้าเรียน 

ผลการ
เรียน/ผล
การประเมิน 

ยอมรับผลการเรียนของสถานศึกษา
เดิม 

ไม่ต้องให้ผลการเรียนใน
รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่ได้
จากการเทียบโอน 

ยอมรับผลการประเมินของ
เขตพ้ืนที่มาเป็น
ส่วนประกอบในการ
พิจารณา 
 

ผลการประเมินความรู้ทักษะ 
ประสบการณ์ให้เป็นไปตามที่
สถานศึกษาใหม่กำหนด 

ผลการประเมินเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามที่
สถานศึกษาที่รับเข้าเรียนกำหนด 
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ตารางที่ 2.6 (ต่อ) 

แนวทาง 
การ
พิจารณา 

การเทียบโอนจากการศึกษาใน
ระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษา
นอกระบบเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ 

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอบจากการจัดการศึกษา
โดยศูนย์การเรียน การศึกษาตาม
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเฉพาะ 
ประสบการณ์การทำงาน การนำ
อาชีพเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษาตามหลักสูตร
ต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การบันทึก
ผลการเรียน
ในใบแสดง 
ผลการเรียน 

1.ไม่ต้องนำรายวิชาและผลการ
เรียนเดิมกรอกในใบแสดงผลการ
เรียนของสถานศึกษาใหม่ แต่ให้
แนบใบแสดงผลการเรียนเดิมไว้กับ
ใบแสดงผลการเรียนใหม่ และ
บันทึกจำนวนหน่วยที่ใด้รับการ
เทียบโอน ตามโครงสร้างหลักสูตรฃ
องสถานศึกษาเดิมไว้ในซ่องหมาย
เหตุ 
2.รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่ยังไม่ใด้
ตัดสินผลการเรียนและได้รับการ
ประเมินให้นำผลการประเมินกรอก
ในช่องหมายเหตุ 
 
 
 

ไม่ต้องนำหมวดวิชาและผลการ
เรียนเดิมกรอกในใบแสดงผล
การเรียนชองสถานศึกษาใหม่ 
แต่ให้แนบใบแสดงผลการเรียน
เดิมไว้กับ ใบแสดงผลการเรียน
ใหม่และบันทึก จำนวนหน่วยที่
ได้รับการเทียบโอนตาม 
โครงสร้างหลักสูตรชอง
สถานศึกษาใหม่ ไว้ในช่อง
หมายเหตุ 

ไม่ต้องนำรายวิชาผลการ
เรียน/ผลการวัดและ
ประเมินเดิมของเขตพ้ืนที่ 
กรอกในใบแสดงผลการ
เรียนของสถานศึกษาใหม่ 
แต่ให้แนบเอกสารเดิมไว้
กับใบแสดงผลการเรียน
ใหม่และบันทึกข้อมูลและ
จำนวนหน่วยที่ได้รับการ
เทียบโอนไวใ้นช่องหมาย
เหตุ 

นำผลการประเมินความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ กรอกใน
ใบแสดงผลการเรียน 

1.ให้กรอกรายซ่ือและจำนวนหน่วย ตาม
รายวิชาของสถานศึกษาที่รับเข้าเรียนในใบ
แสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่รับเข้า
เรียน โดยไม่ต้องกรอกผลการเรียนและแนบ
ใบแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมและ
สถานศึกษาที่รับเข้าเรียนไว้ด้วยกันและ
บันทึกผลการเทียบโอนไว้ในซ่องหมายเหตุ 
2.รายวิชาที่ยังไม่ไต้ตัดสินผลการเรียนและ
สถานศึกษาที่รับเข้าเรียนได้ประเมินผลการ
เรียนแล้วให้นำผลการประเมินกรอกไว้ใน
ช่องหมายเหตุ 
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ตารางที่ 2.6 (ต่อ) 

แนวทาง 
การ
พิจารณา 

การเทียบโอนจากการศึกษาใน
ระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษา
นอกระบบเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ 

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษา
โดยศูนย์การเรียน การศึกษาตาม
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเฉพาะ 
ประสบการณ์การทำงาน การนำ
อาชีพเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทียบโอนจากการศึกษาตามหลักสูตร
ต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การคิดผล
การเรียน
เฉล่ีย 

การคิดผลการเรียนเฉล่ียให้นำผล
การเรียนและจำนวนหน่วยจาก
สถานศึกษาเดิมมาคิดรวมกับผลการ
เรียนและจำนวนหน่วยที่ได้จากการ
เรียนในสถานศึกษาใหม่และคิดผล
การเรียนเฉล่ียรวมตลอดระดับ
การศึกษา  

การคิดผลการเรียนเฉล่ียให้คิด
จากรายวิชาที่มีจำนวนหน่วย
และระดับผลการเรียนที่ได้
เรียนในสถานศึกษาใหม่ 

การคิดผลการเรียน เฉล่ีย
ให้คิดจากรายวิชาที่ได้จาก
การเรียนในสถานศึกษา
ใหม่ โดยนำผลการประเมิน
ของเขตพ้ืนที่ที่มีระดับผล
การเรียนมาคิดรวม 

การคิดผลการเรียนเฉล่ียให้คิด
จากรายวิชาที่ได้จากการเรียน
ในสถานศึกษาใหม่โดยไม่ต้อง
นำผลการประเมิน ความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ มาคิด
รวม 

1.ให้คิดผลการเรียนเฉล่ียจากรายวิชาที่มี
จำนวนหน่วยและระดับผลการเรียนที่ได้จาก
การเรียนในสถานศึกษาใหม่ 
2.รายวิชาที่ยังไม่ไต้ตัดสินผลการเรียนจาก
หลักสูตรต่างประเทศที่สถานศึกษาที่รับเข้า
เรียนได้ประเมินแล้วและได้ระดับผลการ
เรียนให้นำมาคิดผลการเรียนเฉล่ียรวมกับผล
การเรียนที่ได้จากการเรียนในสถานศึกษาที่
รับเข้าเรียนตลอดระดับการศึกษา 
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การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบถึงความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบ
เป็นระยะ ๆ หรือ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อนถึง
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1. จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน 
  1.1 เพื่อแจ้งให้ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน 
  1.2 เพื่อให้ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาการ
เรียนของผู้เรียน 
  1.3 เพื่อให้ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน กำหนดแนวทาง
การศึกษา และการเลือกอาชีพ 
  1.4 เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ตรวจสอบและ
รับรองผลการเรียนหรือวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 
  1.5 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดใช้
ประกอบในการกำหนดนโยบายวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน 
  2.1 ข้อม ูลระดับชั ้นเร ียน ประกอบด้วย เวลามาเร ียน ผลการประเม ินความรู้
ความสามารถ พฤติกรรมการเรียน ความประพฤติ และผลงานในการเรียนของผู้เรียน เป็นข้อมูล
สำหรับรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครองได้รับทราบความก้าวหน้าใน
การเรียนของผู้เรียน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาผู้เรียน 
  2.2 ข้อมูลระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค ผลการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้รายปี/
รายภาค โดยรวมของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
คุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ี วัด การตัดสินการเลื่อนชั้นและการซ่อม
เสริมผู้เรียน ที่มีข้อบกพร่องให้ผ่านระดับช้ันและเป็นข้อมูลในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 
  2.3 ข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยแบบ
ประเมินที ่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาจัดทำขึ ้นในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้สำคัญในระดับชั ้นที่
นอกเหนือจากการประเมินคุณภาพระดับชาติเป็นข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและดำเนินการพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที ่การศึกษาเพื ่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนและสถานศึกษา 
  2.4 ข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยแบบประเมินที่เป็น
มาตรฐานระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สำคัญในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานระดับชาติ เป็นข้อมูลที่
ผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน สถานศึกษา ท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา และ
ประเทศชาติ รวมทั้งนำไปรายงานในเอกสารหลักฐานการศึกษาของผู้เรียน 
  2.5 ข้อมูลพัฒนาการของผู ้เรียนด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการแนะแนวและ
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ เพื่อแจ้งให้ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล โดย
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายนำไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม รวมทั้งนำไปจัดทำเอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการของผู้เรียน 
 3. ลักษณะข้อมูลสำหรับการรายงาน 
 การรายงานผลการเรียน สถานศึกษาสามารถเลือกลักษณะข้อมูลสำหรับการรายงานได้หลาย
รูปแบบให้เหมาะสมกับวิธีการรายงาน และสอดคล้องกับการให้ระดับผลการเรียนในแต่ละระดับ
การศึกษาโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการรายงานและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้รับรายงาน
แต่ละฝ่ายลักษณะข้อมูลมีรูปแบบ ดังนี้ 
  3.1 รายงานเป็นตัวเลข ตัวอ ักษรคำ หร ือข้อความที ่ เป็นตัวแทนระดับความรู้
ความสามารถของผู้เรียนที่เกิดจากการประมวลผล สรุปตัดสินข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ 
   3.1.1 คะแนนที่ได้กับคะแนนเต็ม 
   3.1.2 คะแนนร้อยละ 
   3.1.3 ระดับผลการเรียน 8 ระดับ หรือตามที่สถานศึกษากำหนดและเงื่อนไขของ 
ผลการเรียน ได้แก่ "ผ" "มผ" "ร" "มส" 
   3.1.4 ผลการประเมินคุณภาพ "ดีเยี่ยม" "ดี" "ผ่าน" 
   3.1.5 ผลการตัดสินผ่านระดับช้ัน "ผ่าน" "ไม่ผ่าน" 
  3.2 รายงานโดยใช้สถิติ เป็นการรายงานจากข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือข้อความ
ให้เป็นภาพแผนภูมิหรือเส้นพัฒนาการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เรียนว่าดีขึ้น 
หรือควรได้รับการพัฒนาอย่างไร เมื่อเวลาเปล่ียนแปลงไป 
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  3.3 รายงานเป็นข้อความ เป็นการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพที่ผู้ประเมินสังเกตพบ
เพื่อรายงานให้ทราบว่าผู้เรียนมีความสามารถ มีพฤติกรรม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดและบุคลิกภาพอย่างไร เช่น  

    ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเองสูง ชอบแสดงความคิดเห็นและมีเหตุผล 

    ผู้เรียนสนใจอ่านเรื่องต่าง ๆ หลากหลายประเภท สามารถสรุปใจความของเรื่อง
ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 

    ผู้เรียนมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นที่น่าพอใจ แต่ควรมีการพัฒนาด้าน
การเขียนโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการฝึกหรือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการเขียนสูงขึ้น 
 4. เป้าหมายการรายงาน 
 การดำเนินงานจัดการศึกษา ประกอบด้วย บุคลากรหลายฝ่ายมาร่วมมือ ประสานงานกัน
พัฒนาผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรได้รับการรายงานผลการประเมินของผู้เรียนเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.7 ตารางการดำเนินงานการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมลู 
ผู้เรียน - ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียน รวมทั้งพัฒนาการทางร่างกาย 

อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมต่าง ๆ ของตน 
- วางแผนการเรียน การเลือกแนวทางการศึกษาและอาชีพในอนาคต 
- แสดงผลการเรียน ความรู้ความสามารถ และวุฒิการศึกษาของตน 

ผู้สอน - วางแผนและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผู้เรียน 
- ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ครูวัดผล - ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลของผู้สอน/ผู้เรียน 
- พัฒนาระบบ ระเบียบ และแนวทางการประเมินผลการเรียน 

นายทะเบียน - จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา 
ครูแนะแนว - ให้คำแนะนำผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
งานวิชาการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
และคณะกรรมการอื่น ๆ 

- พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนของผู้เรียน 
- พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ตารางที่ 2.7 (ต่อ) 

กลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมลู 
ผู้บริหารสถานศึกษา -พิจารณาตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน 

-พัฒนากระบวนการจัดการเรียนของสถานศึกษา 
-วางแผนการบริหารจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ 

ผู้ปกครอง -รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการของผู้เรียน 
-ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียนของผู ้เรียน รวมทั ้งการดูแล
สุขภาพอนามัย ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมต่าง ๆ  
ของผู้เรียน 
-พิจารณาวางแผนและส่งเสริมการเรียน การเลือกแนวทางการศึกษา
และอาชีพในอนาคตของผู้เรียน 

ฝ่าย/หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
และรับรองผลการเรียนและวุฒิ
การศึกษา/สถานศึกษา 

-ตรวจสอบและรับรองความรู้และวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
-เทียบระดับ/วุฒิการศึกษาของผู้เรียน  
-เทียบโอนผลการเรียน 

หน่วยงานตน้สังกัด/คณะกรรมการ
ขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

-ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่องโดยการ
นิเทศ ติดตามและให้ความช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษานำร่องที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากำหนด 

 
 5. วิธีการรายงาน 
 การรายงานผลการเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 
  5.1 การรายงานผลการเรียนในเอกสารหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) แบบบันทึกผลการเรียน
ประจำรายวิชา แบบรายงานประจำตัวนักเรียน ใบรับรองผลการเรียน ระเบียนสะสม ฯลฯ ข้อมูลจาก
แบบรายงานสามารถใช้อ้างอิง ตรวจสอบ และรับรองผลการเรียนของผู้เรียนได้ 
  5.2 การรายงานคุณภาพการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ สามารถรายงานได้หลายวิธี เช่น 
รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี , วารสารหรือจุลสารของสถานศึกษา , จดหมายส่วนตัว ,            
การให้คำปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล, การให้พบครูที่ปรึกษาหรือการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ,   
การให้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
 6. การกำหนดระยะเวลาในการรายงาน 
 การกำหนดระยะเวลาในการรายงานผลการเรียนแต่ละประเภทที่ได้มีการดำเนินการใน
โอกาสต่าง ๆ ทั้งการประเมินระดับช้ันเรียน การประเมินระดับสถานศึกษา การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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และการประเมินระดับชาติ สถานศึกษาควรกำหนดช่วงเวลาในการรายงานให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาที่
ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องจะนำข้อมูลการรายงานไปใช้ในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมการเรียนของ
ผู้เรียนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยยึดหลักการรายงานให้เร็วที่สุดภายหลังการประเมินผลแต่ละ
ครั้ง เพื่อให้การรายงานเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้สูงสุด 
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ส่วนที่ 3 
ภารกิจของสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

ด้านการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง 

 เมื่อสถานศึกษาได้จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเหมาะสมกับสภาพบริบทของตนเองแล้ว ภารกิจต่อไปคือ วางแผนการ
วัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่จัดทำ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการดำเนินการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับช้ันเรียนสำหรับครูผู้สอน โดยการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาควรบูรณาการไปพร้อม ๆ กับการจัดการเรียนการสอน 

 การออกแบบการประเมินสมรรถนะผู้เรียนก็เช่นกัน เป็นกระบวนการวางแผนในการดำเนนิการ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียนทั้งในเรื่องของสมรรถนะที่เป็นเป้าหมายในการประเมินภารกิจหรือชิ้นงานที่
มอบหมายให้นักเรียนได้ทำ วิธีการประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งช่วงระยะเวลาในการ
ประเมิน เพื่อให้ได้ผลประเมินที่สามารถสะท้อนสมรรถนะที่แท้จริงของผู้เรียน อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของ
การจัดสรรการใช้ทรัพยากรและกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 ดังนั้น การออกแบบการประเมินสมรรถนะผู้เรียนจึงต้องมีการวางแผนการประเมินให้สอดคล้อง
สมรรถนะที่เป็นเป้าหมายในการประเมิน และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในชั ้นเรียน ซึ่งรูปแบบการ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียนสามารถทำได้หลากหลายวิธี ได้แก่ ผู้เรียนประเมินตนเอง ครูประเมินผู้เรียน
ประเมินแบบผสมผสาน (360 องศา) ในส่วนของวิธีการประเมินนั้น ครูผู้สอนจะต้องกำหนดให้สอดคล้อง
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กับพฤติกรรมที่ต้องการวัด ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมด้านความรู้ (Knowledge) พฤติกรรมด้านทักษะ
กระบวนการ (Process skill) และพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ (Attribute) นอกจากนี้เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินจะต้องสอดคล้องกับวิธีการประเมิน และพฤติกรรมบ่งช้ี ของแต่ละตัวชี ้วัด ของสมรรถนะที่
ต้องการประเมิน นอกจากนี้ช่วงเวลาในการประเมินนั้น ควรกำหนดให้สอดคล้องกับกิจกรรม การจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งระหว่างการจัดการเรียนรู ้ และเมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นปี 
การศึกษาขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบการ
ประเมิน รูปแบบการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และช่วงระยะเวลาในการประเมิน 
 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง 
 สถานศึกษานำร่องควรดำเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนโดยมีแนวทางการ
ดำเนินการ ดังนี้ 
 1. สถานศึกษานำร่องควรดำเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่   
การวัดและประเมินผลตามส่วนมากสาระการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการ
วัดและประเมินผลสมรรถนะพื้นฐาน และสมรรถนะหลัก ตามแนวทางและ วิธีการของการวัดและ
ประเมินผลแต่ละองค์ประกอบ และกำหนดเอกสารบันทึกผลการประเมินให้สอดคล้องกับ แนวทางการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง 

 2. ให้ครูผู้สอนนำผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบบันทึกลงในเอกสารบันทึกผลการประเมิน 
ตามที่สถานศึกษานำร่องกำหนดและนำเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

 3. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมิน 

 4. ให้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการพัฒนาองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้ปกครองทราบเป็น
ระยะ ๆ และรายงานสรุปผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค 

 5. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องกำหนดวิธีการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ ปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนที่ได้ 
ผลการเรียนซ้ำรายวิชาหรือซ้ำช้ัน 

 6. สถานศึกษานำร่องกำหนดแนวทางในการกำกับ ติดตามการบันทึกผลการประเมินในเอกสาร
หลักฐานการศึกษาทั้งแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และแบบที่สถานศึกษานำร่องกำหนด 
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การประเมินผลการเรียนรู้ตามส่วนมากสาระการเรียนรู้ 
 การประเมินผลการเรียนร ู ้ตามส่วนสาระการเรียนรู ้ทั ้ง 8 ส่วน เป็นการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ท ักษะการคิดที ่กำหนดอยู ่ในตัวชี ้ว ัดในหลักสูตร ซ ึ ่งจะนำไปสู ่การสรุป 
ผลการเรียนรู้ของผู ้เร ียนตามมาตรฐานการเรียนรู ้ต่อไป ภารกิจของสถานศึกษาในการดำเนินการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามส่วนมากสาระการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. กำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี/ปลายภาคโดยให้ความสำคัญของ
คะแนน ระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายปี/ปลายภาค เช่น 60 : 40, 70 : 30, 80 : 20 เป็นต้น 

  2. กำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน โดยพิจารณาความเหมาะสมตามระดับช้ันเรียน เช่น 
ระดับประถมศึกษาอาจกำหนดเป็นระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นระบบ
ตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ หรือระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน สำหรับระดับมัธยมศึกษา
กำหนดเป็น ระดับผลการเรียน 8 ระดับ และกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ของผลการเรียน เช่น การประเมินที่ยงั
ไม่สมบูรณ์ (ร) การไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบปลายภาค (มส) เป็นต้น นอกจากนี้ สถานศึกษาอาจกำหนด
คุณลักษณะของ ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละชั้นปีเป็นระดับคุณภาพเพิ่มอีกก็ได้ 
  3. กำหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริมระหว่างเรียน กรณีผู ้เรียนมีผลการประเมิน
ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

  4. กำหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริม การสอบแก้ตัว กรณีผู้เรียนมีระดับผลการเรียน 
“0” หรือ มีระดับคุณภาพตํ่ากว่าเกณฑ์ และแนวดำเนินการกรณีผู้เรียนมีผลการเรียนที่มีเงื่อนไข คือ “ร” 
หรือ “มส” 

  5. กำหนดแนวปฏิบัติในการอนุมัติผลการเรียน 

  6. กำหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ถือเป็นความสามารถหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องปลูกฝังและ
พัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู ้เร ียนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกส่วนสาระการเรียนรู้
ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องตรวจสอบว่าความสามารถดังกล่าวเกิดขั้นแล้วหรือยัง เนื่องจากการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตามลำดับอย่างต่อเนื่องใน
กระบวนการจัดการเรียนรู ้ตามส่วนสาระการเรียนร ู ้หรือกิจกรรมต่าง ๆ กระบวนการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น ทั้งความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ จะดำเนินการไปด้วยกันในกระบวนการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
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หลักการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

  1. เป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนและประเมินเพื่อการตัดสินการเลื่อน ช้ัน
และจบการศึกษาระดับต่าง ๆ 

  2. ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เพื่อให้ผู ้เร ียนมีโอกาสได้แสดงออกซึ ่งความสามารถ
ดังกล่าวอย่างเต็มตามศักยภาพและทำให้ผลการประเมินที่ได้มีความน่าเช่ือถือ 

  3. การกำหนดภาระงานให้ผู ้เร ียนได้ปฏิบัติ ควรสอดคล้องกับขอบเขตและประเด็นการ
ประเมินที่กำหนด 

  4. ใช้รูปแบบ วิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

  5. การสรุปผลการประเมินเพื่อรายงาน เน้นการรายงานคุณภาพของความสามารถในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน 
 

แนวทางการดำเนินการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 สถานศึกษาควรดำเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียน
เป็นกระบวนการอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ การพัฒนาและประเมินความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียน สถานศึกษาอาจดำเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ของสถานศึกษาซึ่งอาจประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทน
ครูผู ้สอน ผู ้แทนผู ้ปกครองนักเรียน และผู ้แทนนักเรียน เพื ่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา ประเมิน 
ปรับปรุงแก้ไข และตัดสินผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนรายปี      
(ระดับประถมศึกษา) รายภาค (ระดับมัธยมศึกษา) และจบการศึกษาแต่ละระดับ 

  2. ศึกษานิยามหรือความหมายของความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กำหนด
ขอบเขตและตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียนให้สอดคล้องกับบริบทและ
จุดเน้นของสถานศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 

  3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาหลักการประเมิน และพิจารณากำหนดรูปแบบวิธีการ
พัฒนา และประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของสถานศึกษา 

  4. กำหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียน 
ให้สอดคล้องกับขอบเขตและตัวช้ีวัดที่กำหนดในข้อ 2 และกำหนดระดับคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมนิ
เป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน เพื่อใช้ในการตัดสินผลรายปี (ระดับประถมศึกษา) รายภาค 
(ระดับมัธยมศึกษา) และจบการศึกษาแต่ละระดับ 
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  5. ดำเนินการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียนตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง 

  6. สรุปและตัดสินผลการประเมิน บันทึกและรายงานผลการประเมินความสามารถใน  
การอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียนต่อผู้เกี่ยวข้อง 
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ภาพที ่3.1 กระบวนการดำเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 

การประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์  
และเขียน

ผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันศึกษาหลักการประเมิน และพิจารณากําหนด รูปแบบวิธีการ
พัฒนาและประเมิน 

แต่งต้ังคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินความสามารถ ในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ของสถานศึกษา 

ศึกษานิยามหรือความหมายของความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
กําหนดขอบเขตและตัวชี้วัดแต่ละระดับการศึกษา 

กําหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินให้สอดคล้องกับขอบเขต และตัวชี้วัด 

ดำเนินการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงแก้ไข ตามรูปแบบและวิธีการที่กําหนดอย่าง
ต่อเน่ือง 

สรุปผลการประเมิน 

ตัดสิน ปรับปรุง 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 

บันทึกผลการประเมิน รายงานผลการ
ประเมินต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 



 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

58 

 เพื ่อให้เกิดความชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติในการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
จึงได้กำหนดความหมายและขอบเขตการประเมินเป็นระดับชั ้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อตัดสินการเล่ือนช้ันและการจบการศึกษาแต่ละระดับ 

 

 ความหมาย  
 การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านจาก
หนังสือตําราเรียน เอกสารและสื่อ ต่าง ๆ เพื่อหาและ/หรือเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความสุนทรีย์
และประยุกต์ใช้แล้วนำเนื้อหาสาระที่อ่าน มาคิดวิเคราะห์ นําไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ 
สร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีสํานวนภาษาถูกต้อง
มีเหตุผลและลำดับ ขั้นตอนในการนำเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประยุกต์ได้อย่างชัดเจน 
ตามระดับความสามารถในแต่ละระดับช้ัน 

  
 ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์คิดวิเคราะห์และเขยีน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
 ขอบเขตการประเมิน  
 การอ่านจากส่ือส่ิงพิมพ์และ/หรือส่ือประเภทต่าง ๆ ที่ให้ความเพลิดเพลิน ความรู้ประสบการณ์ 
และมีประเด็นให้คิดและเขียนบรรยาย ถ่ายทอดประเด็นที่คิดด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น ประยุกต์
สาระความรู้ที่นําเสนออย่างสนใจ นิยาย เรื่องส้ัน นิทาน นิยายปรัมปรา 
 ตัวชี้วัดความสามารถในการประยุกต์คิด วิเคราะห์ และเขยีน  
  1. สามารถอ่านและหาประสบการณ์จากส่ือที่หลากหลาย 
  2. สามารถจับประเด็นสำคัญ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นเรื่องที่ประยุกต ์
  3. สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่าง ๆ  เช่น ข้อดีข้อเสีย ประโยชน์ โทษ ความเหมาะสม ไม่เหมาะสม 
  4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ประยุกต์โดยมีเหตุผลประกอบ  
  5. สามารถถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน  
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
 ขอบเขตการประเมิน  
 การอ่านจากส่ือส่ิงพิมพ์และ/หรือส่ือประเภทต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ประสบการณ์
ที่เอื้อให้ผู้อ่านนําไปคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอดโดยการเขียนเป็น 
ความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยถ้อยคำพูดที่ถูกต้อง ชัดเจน เช่น ประยุกต์หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน 
บทความ สุนทรพจน์ คำแนะนำ คำเตือน 
 ตัวชี้วัดความสามารถในการประยุกต์คิด วิเคราะห์ และเขียน 
  1. สามารถอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศเสริมประสบการณ์จากส่ือประเภทต่าง ๆ 
  2. สามารถจับประเด็นสำคัญ เปรียบเทียบ เชื่อมโยงความเป็นเหตเุป็นผลจากเรื่องที่
ประยุกต์ 
  3. สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องราว เหตุการณ์ของเรื่องที่ประยกุต ์
  4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านโดยมีเหตุผลสนับสนุน  
  5. สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ ความคิดเห็น คุณค่าจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน  
      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
 ขอบเขตการประเมิน  
 การอ่านจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อคิด ความรู้เกี่ยวกับสังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้อ่านนำไปคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปแนวคิด คุณค่าที่ได้นําไปประยุกต์ใช้ด้วย
วิจารณญาณ และถ่ายทอดเป็นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือรายงานด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น  
อ่านหนังสือพิมพ์วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจน์ คำแนะนํา คําเตือน แผนภูมิตาราง แผนที่  
 ตัวชี้วัดความสามารถในการประยุกต์ คิดวิเคราะห์และเขียน  
  1. สามารถคัดสรรสื ่อท ี ่ต ้องการอ่านเพื ่อหาข้อม ูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์  
สามารถสร้างความเขา้ใจ และประยุกต์ใช้ความรู้จากการประยุกต์ 
  2. สามารถจับประเด็นสำคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง  
  3. สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ความสมเหตุสมผล ความน่าเช่ือถือ ลำดับความและความเป็นไป
ได้ของเรื่องที่ประยุกต์ 
  4. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการประยุกต์ 
  5. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว โดยการ
เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น  
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
 ขอบเขตการประเมิน  
 การอ่านจากสื ่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ประสบการณ์
แนวคิดทฤษฎี รวมทั้งความงดงามทางภาษาที่เอื้อให้ผู้อ่านวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น 
โต้แยง้หรือสนับสนุน ทํานาย คาดการณ์ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา และถ่ายทอดเป็น
ข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายงาน บทความทางวิชาการอย่างถูกต้องตามหลักวิชา เช่น อ่านบทความ
วิชาการ วรรณกรรม ประเภทต่าง ๆ 
 ตัวชี้วัดความสามารถในการประยุกต์คิดวิเคราะห์และเขยีน  
 1. สามารถอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
  2. สามารถจับประเด็นสำคัญ ลำดับเหตุการณ์จากการอ่านส่ือที่มีความซับซ้อน  
  3. สามารถวิเคราะห์สิ ่งที ่ผ ู ้ เขียนต้องการสื ่อสารกับผู ้ประยุกต์และสามารถวิพากษ์  
ให้ข้อเสนอแนะ ในแง่มุมต่าง ๆ  
  4. สามารถประเมินความน่าเช่ือถือ คุณค่า แนวคิดที่ได้จากส่ิงที่อ่านอย่างหลากหลาย 
  5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
และสมเหตุสมผล  
  
 รูปแบบการประเมินความสามารถในการประยุกต์คิด วิเคราะห์ และเขียน  
 การประเมินการประยุกต์คิด วิเคราะห ์และเขียน เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ผู้เรียนทุกคน
จะต้องได้รับการประเมินให้ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่านการเล่ือนช้ัน
และผ่านการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ถือเป็นมาตรการสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ซึ ่งจะช่วยผู ้เร ียนทุกคนให้ได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในการประยุกต์คิด
วิเคราะหแ์ละเขียน โดยสถานศึกษา อาจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบในการประเมินไป
ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของสถานศึกษา ดังนี้  
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รูปแบบที่ 1 การบูรณาการตัวชี้วัดของการประเมินการประยุกต์ คิดวิเคราะห์ และเขียน ร่วมกับ  
การประเมินผล 8 ส่วนมากสาระการเรียนรู้ 
 สำรวจตรวจสอบว่าตัวช้ีวัดของการประเมินความสามารถในการประยุกต์คิดวิเคราะหแ์ละเขียนมี
อยู่ในหน่วยการเรียนรู ้ของแต่ละรายวิชาใดบ้าง หากยังไม่มีหรือมีเล็กน้อย ให้นำเข้าไปบูรณาการใน 
หน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชานั้น เมื ่อนำหน่วยการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เร ียนที่เป็นผลงานในรายวิชานั้น นับเป็นผลการประเมิน
ความสามารถในการประยุกต์ คิดวิเคราะห์ และเขียนด้วย หากมีการวางแผนกำหนดหน่วยการเรียนรู้ของ
แต่ละรายวิชาในแต่ละปี (ระดับประถมศึกษา) แต่ละภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) ให้มีการกระจาย
ตัวชี้วัดลงทุกรายวิชาในสัดส่วนที่เพียงพอและมีผลงานปรากฏชัดเจน เป็นตัวแทนความสามารถในการ
ประเมินการประยุกต์ คิดวิเคราะห์ และเขียนได้ตามเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากำหนด แล้วนำผล
การประเมินทั้ง 8 ส่วนสาระการเรียนรู้ไปสรุปในภาพรวม เป็นผลการประเมินความสามารถ ในการ
ประยุกต์คิดวิเคราะห์และเขียนรายปี/รายภาค โดยอาศัยค่าสถิติที่เหมาะสม เช่น ฐานนิยม (Mode) หรือ 
ค่าเฉล่ีย (Mean) รูปแบบนี้มีความเหมาะสมกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมปานกลาง มีครูที่ครบช้ันเรียน
และมีครูพิเศษบ้าง  
 
รูปแบบที่ 2 การใช้เครื ่องมือหรือแบบทดสอบประเมินความสามารถในการประยุกต์ คิดวิเคราะห์  
และเขียน 
 สถานศึกษาสามารถที่จะสร้างและพัฒนาแบบทดสอบตามตัวชี้วัดการประเมินความสามารถใน
การประยุกต์คิดวิเคราะห์และเขียนได้โดยใช้กระบวนการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งต้องมั่นใจ ในความเที่ยงตรง (Validity) ความยุติธรรม (Fair) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของ
แบบทดสอบนั้น ๆ ที่จะนำมาประเมินกับผู้เรียนทุกคนหรือติดต่อขอใช้บริการแบบทดสอบมาตรฐานจาก
หน่วยงานที่ให้บริการแบบทดสอบมาตรฐานเพื ่อประเมินความสามารถในการประยุกต์ คิดวิเคราะห์  
และเขียน เช่น สำนักทดสอบ ทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน รูปแบบนี้ 
เหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมมาก มีขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษ 
 
รูปแบบที่ 3 การกำหนดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการประยุกต์ คิดวิเคราะห์ 
และ เขียน ใหผู้้เรียนปฏิบัติโดยเฉพาะ  
 ศึกษาตัวชี้วัด ขอบเขต เกณฑ์และแนวการให้คะแนน (Rubric) ของการประเมินความสามารถ 
ในการประยุกต์ คิดวิเคราะห์และเขียน แล้วจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติเป็นส่วนมากหรือ 
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เป็นรายบุคคล หรือการมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าแล้วเขียนเป็นรายงานเกี่ยวกับการประยุกต์ 
การคิดวิเคราะห์ และการเขียน หรือรวบรวมและนําเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน เพื่อประเมินศักยภาพ
ของผู้เรียนในการอ่านหนังสือ เอกสาร และสื่อต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว แล้วนํามาคิดสรุปเป็น
ความรู้ความเข้าใจสามารถคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระของเรื่องที่ประยุกต์ นำไปสู่การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ 
และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิด เหล่านั้นด้วยการเขียนส่ือความที่สะท้อนถึง
สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์
จินตนาการอย่างเหมาะสมและมีคุณค่า เช่น โครงการรักการประยุกต์รักการเขียน เป็นต้น รูปแบบนี้
เหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมมาก มีขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษ  
  
รูปแบบที่ 4 การบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินความสามารถในการประยุกต์ คิดวิเคราะห์ และเขียน
ร่วมกับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 ศ ึกษาต ัวช ี ้ว ัด ขอบเขต เกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน (Rubric) ของการประเมิน
ความสามารถในการประยุกต์คิดวิเคราะห์และเขียน แล้วบูรณาการเข้ากับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน นําแผนการจัดกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามภาระงานที่ได้เรียนรู้
ผลงานที ่เกี ่ยวข้องกับการประเมินความสามารถในการประยุกต์คิดวิเคราะห์และเขียนตามกิจกรรม 
นับเป็นการประเมินที่นําข้อมูลมาตัดสินผลการประเมินการประยุกต์ คิดวิเคราะห์ และเขียนได้โดยนำไป
เทียบกับเกณฑ์ และแนวทางการให้คะแนน  (Rubric) ตามที่สถานศึกษากำหนด รูปแบบนี้มีความ
เหมาะสมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง มีครูที่ครบชั้นเรียนและมีครูพิเศษบ้าง ครูคนหนึ่งอาจ
รับผิดชอบทั้งงานสอนและงานพิเศษ  
 วิธีการประเมินการประยุกต์คิดวิเคราะห์และเขียน  
 วิธีการประเมินความสามารถในการประยุกต์คิดวิเคราะห์และเขียน ควรจัดในระหว่างการเรียน
การสอนในห้องเรียนตามปกติเป็นดีที่สุด ไม่ควรแยกมาจัดสอบเหมือนการสอบปลายภาคหรือปลายปี 
ของการจบการศึกษาภาคบังคับ และการจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ยกเว้นถ้าสถานศึกษาได้พัฒนา
แบบทดสอบหลาย ๆ ชุด นำมาใช้ประเมินเพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนในการประยุกต์คิดวิเคราะห์
และเขียน ในระหว่างการเรียน การสอนแล้วนำมาสรุปผลเป็นระยะ ๆ  สำหรับรายงานผลความก้าวหน้า
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินที่สถานศึกษากำหนดไว้ทั้งนี้ก่อนที่จะทำการประเมินผลส่ิงใด ผู้ที่ประเมินควร
ทำความเข้าใจส่ิงที่จะประเมิน ให้ชัดเจนครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
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  1. อะไรคือสิ่งที่จะทำการประเมิน  
  ผู้ประเม ินต้องศึกษาความหมายขอบเขตและตัวชี ้ว ัดของความสามารถในการประย ุกต์   
คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้เข้าใจว่าเราต้องการให้ผู้เรียนคิดในส่ิงที่ประยุกต์อ่านโดยใช้กระบวนการคิดที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ควรคำนึงถึงการประเมินผลให้เป็นการประเมินลักษณะองค์รวม โดยประเมินผลงานที่
เป็นการเขียนตามเกณฑ์ที ่ครอบคลุมความสามารถในการประยุกต์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และความสามารถในการเขียนที่อธิบายระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ไว้ก่อน และควรแจ้งให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษาได้ทราบล่วงหน้าก่อนจัดการเรียนการสอน  
  2. อะไรคือเป้าหมายของการประเมินการประยุกต์ คิดวิเคราะห์ และเขียน 
  ก่อนจะเลือกวิธีการหรือเครื่องมือประเมินผลที ่เหมาะสม การกำหนดเป้าหมายของการ
ประเมินความสามารถในการประยุกต์ คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจเป็นอันดับแรก  
มีเป้าหมายเพื่อนําผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินการเลื่อนชั้น การตัดสินการจบการศึกษาภาคบังคับ
และการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเพื่อนําข้อมูลที่ได้จากผลการประเมินไปใช้วางแผน ปรับปรุง 
พัฒนาความสามารถผู้เรียนไปสู่เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
  3. ขอบเขตและตัวชี้วัดอะไรบ้างที่จะทำการประเมิน 
  การเตรียมการประเมินความก้าวหน้าของผู ้เรียนเกี ่ยวกับความสามารถในการประยุกต์      
คิดวิเคราะห์ และเขียน ครูควรพิจารณาถึงความสามารถผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาจะสามารถทำได้
ผลงานจากการเขียนสื ่อสารความรู้ความคิด ความรู้สึก เจตคติแล้วยังเป็นหลักฐานที ่แสดงออกถึง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อีกด้วย และถ้าหากผลงานเขียนชิ้นเดียวนั้นมาจากการคิดในสิ่งที่
ประยุกต์ก็เป็นหลักฐานที่ใช้ประเมินได้ทั้งการประยุกต์คิดวิเคราะหแ์ละเขียน ดังนั้น ครูต้องศึกษาขอบเขต
และตัวช้ีวัดการประเมินก่อนจึงจะช่วยให้เลือกวิธีการที่จะใช้ในการประเมินการประยุกต์คิดวิเคราะห์และ
เขียนได้อย่างเหมาะสม  
  4. ผลของการประเมินจะรายงานอย่างไร 
  การรายงานผลการประเมินเป็นสิ่งสำคัญ ครูจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ 
มีความถูกต้องครบถ้วน การรายงานผลการประเมินการประยุกต์ คิดวิเคราะห์ และเขียน ขึ้นอยู่กับ 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้การวางแผนร่วมกันของผู ้บร ิหาร คร ูและคณะกรรมการประเมิน 
การประยุกต์ คิดวิเคราะห์ และเขียน จะจัดให้มีการรายงานกี ่ครั ้ง ทั ้งนี ้ควรจัดให้มีการรายงานผล 
การประเมินระหว่างพัฒนาการ และผลการประเมินสรุป แบบรายงานผลการประเมินควรออกแบบอย่าง
ง่ายต่อการส่ือความหมายและทำให้เห็นร่องรอยของพัฒนาการ ไม่ควรเปรียบเทียบกับผู้เรียนคนอื่น และ
เป็นการรายงานที่รวดเร็ว ให้ความยุติธรรม แก่ผู้เรียน เที่ยงตรง และเช่ือถือได้  
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  5. วิธีการประเมินการประยุกต์ คิดวิเคราะห์ และเขียน ทำได้อย่างไร 
  สถานศึกษาแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินความสามารถในการประยุกต์ คิดวิเคราะห์  
และเขียน ตามแนวทางการพัฒนาการประยุกต์คิดวิเคราะห์และเขียน แล้วร่วมกันกำหนดรูปแบบ 
การประเมินที ่เหมาะสมกับสภาพความพร้อมและบริบทของโรงเรียนที ่สามารถดำเนินการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนมากสถานศึกษามักจะ 
บูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้หรือใช้หลาย ๆ รูปแบบ เช่น การมอบหมาย
งานให้ผู้เรียนปฏิบัติจัดทําเป็นโครงการ/กิจกรรม การบูรณาการเข้ากับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการใช้
แบบทดสอบมาตรฐานทดสอบผู้เรียนทุกคน ทั้งนี้ควรเลือกให้เหมาะสมกับสถานศึกษา และไม่ควรเพิ่ม
ภาระงานและเวลาของครูมากนัก 
  6. จะประเมินความสามารถในการประยุกต์ คิดวิเคราะห์ และเขียนได้ที่ไหน และเวลาใด 
  การประเมินการประยุกต์ คิดวิเคราะห์ และเขียน ควรประเมินในห้องเรียนตามปกติเป็น 
ดีที่สุด หรือ ใช้เวลานอกห้องเรียนจากการมอบหมายให้ผู้เรียนทํางานกลุ่มที่สะท้อนความสามารถใน 
การประยุกต์ คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินเป็นครั้ง ๆ 
แล้วนำผลมาสรุปรวม โดยควรแบ่งระยะเวลาสรุปเป็นช่วง ๆ ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินควรร่วมกัน
พิจารณาเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ไปสู่ตัวช้ีวัดความสามารถในการประยุกต์คิดวิเคราะห์และเขียน  
 
 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการประยุกต์ คิดวิเคราะห์ และเขียน  
 การประเมินความสามารถในการประยุกต์ คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนเพื่อเลื่อนชั้นและ 
จบการศึกษาแต่ละระดับการศึกษาตามเกณฑ์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และสถานศึกษา กำหนด การตัดสินผลการประเมินเพื่อเล่ือนช้ันใช้ผลการประเมินปลายปี ส่วนการ
ตัดสินการจบระดับการศึกษาใช้ผลการประเมินปลายปีสุดท้ายของระดับการศึกษา 
  การประเมินความสามารถในการประยุกต์ คิดวิเคราะห์ และเขียน กำหนดเกณฑ์ตัดสิน
คุณภาพ การประยุกต์ คิดวิเคราะหแ์ละเขียนเป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน 
  ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์ คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
  ดี หมายถึง มีผลงานที ่แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์คิดวิเคราะห์และเขียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ  
  ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มี 
ข้อบกพร่องบางประการ  
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  ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์ คิดวิเคราะห ์และเขียน 
หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ นําผลการประเมิน
การประยุกต์ คิดวิเคราะห์และเขียนส่งนายทะเบียนวัดผลเพื ่อประกาศให้นักเรียน และรายงานผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ทราบ 
 แนวทางการแก้ไขผู้เรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 
 ในกรณีที่ผู ้เรียนมีผลการประเมินการประยุกต์ คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู ่ในระดับไม่ผ่าน 
ครูผู้สอนและคณะกรรมการประเมินควรเร่งดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เร ียนมี
ความก้าวหน้าในตัวช้ีวัดที่มีจุดบกพร่อง สมควรได้รับการแก้ไขในระยะเวลาพอสมควรที่ผู้เรียนจะเกิดการ
เรียนรู้และสร้างผลงานที่สะท้อนความสามารถในตัวช้ีวัดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขได้อย่างแท้จริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ ได้คิดวิเคราะห์จากเรื่องที่ประยุกต์และสามารถ
สื่อสารสาระสำคัญจากเรื่องที่ประยุกต์ โดยการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนำผลงานไปเทียบกับ 
แนวทางการให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสินที่สถานศึกษากำหนด ต้ังแตร่ะดับ ดีเย่ียม ดี ผ่าน 
 
 ข้อแนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการประเมิน 
 เพื ่อให้ได้ผลการประเมินความสามารถในการประยุกต์ คิดวิเคราะห์ และเขียน ที ่สะท้อน
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ผู้ประเมินควรให้ความสำคัญกับเครื่องมือและวิธีการประเมินในประเด็น
ต่อไปนี้  
  ลักษณะภาระงานที่กําหนดใหผู้้เรียนปฏิบัติ  
  - ส่ือที่ให้ผู้เรียนต้องอ่านมีความสอดคล้องกับขอบเขตการประเมินในแต่ละระดับ 
  - การกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติให้เป็นไปตามประเด็นการตรวจสอบ  
  - ประเด็นคําถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ ความคิด เกี่ยวกับส่ิงที่
ประยุกต์และเขียนถ่ายทอดความรู้ความคิดของตนเอง  
  ลักษณะเครื่องมือ/วิธีการประเมิน  
  - ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  
  - ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน  
  - การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง/เพื่อนประเมิน  
  - การพูดคุย ซักถาม ถาม-ตอบปากเปล่า 
  - การตรวจผลงาน  
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 การใช้ผลการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
 สำหรับการปรับปรุง พัฒนา ดูความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการเรียน เน้นลักษณะการประเมิน        
เพ ื ่อพ ัฒนาการเร ียนรู ้  (Assessment for Learning) มากกว่าการประเมินเพื ่อสรุปผลการเรียนรู้  
(Assessment of Learning) มีผลการวิจัยระบุว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยคําพูดจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา  
 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน ซึ่งกำหนด 
ส่ิงที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ซึ่งจะประกอบด้วยความรู้ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที ่พึงประสงค์ เมื ่อผู ้เร ียนได้รับการพัฒนาไปแ ล้ว นอกจากจะมีความรู้
ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดแล้ว จะนำไปสู่
การมีสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ อีกด้วย คุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์ที่หลักสูตรกำหนดนั้น ต้องได้รับการปลูกฝังและพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนการสอน     
การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในลักษณะต่าง ๆ จนตกผลึกเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เรียน 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม ซึ่งใช้เวลาในการเก็บข้อมูล
พฤติกรรมเพื่อนำมาประเมินและตัดสิน 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่สังคมต้องการให้เกิดขึ ้นกับผู ้เร ียนในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม คำนิยม จิตสํานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะ
พลเมืองไทยและพลโลกตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนด ซึ่งมีอยู่ 
8 คุณลักษณะ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน   
การทำงาน รักความ เป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
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 นิยาม ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
 นิยาม 
  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ  
ธํารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ผู้ที ่รักชาติศาสน์กษัตริย์ คือ ผู ้ที ่ม ีลักษณะซึ ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
 

ตารางที่ 3.1 ตัวช้ีวัดพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะอันพงึประสงค์ข้อที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ข้อที่ 2 ซื่อสัตยสุจริต  
 นิยาม  
  ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรง
ตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ  
  ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต คือ ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึด 
หลักความจริง ความถูกต้องในการดำเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด 
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ตารางที่ 3.2 ตัวช้ีวัดพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะอันพงึประสงค์ข้อที่ 2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ข้อที่ 3 มีวินัย  
 นิยาม  
  มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์และระเบียบ 
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม  
  ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน 
และ สังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
 

ตารางที่ 3.3 ตัวช้ีวัดพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะอันพงึประสงค์ข้อที่ 3 
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 ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
 นิยาม  
  ใฝ่เรียนรู ้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั ้งใจ เพียรพยายามในการเรียน 
แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
  ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
ด้วยการเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์สรุปเป็นองค์ความรู้แลกเปล่ียนเรียนรู้ถ่ายทอด 
เผยแพร่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

ตารางที่ 3.4 ตัวช้ีวัดพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะอันพงึประสงค์ข้อที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง  
 นิยาม  
  อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชิวีตอย่างพอประมาณ      
มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
  ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ มีการวางแผน
ป้องกันความเส่ียง และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
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ตารางที่ 3.5 ตัวช้ีวัดพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะอันพงึประสงค์ข้อที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน  
 นิยาม  
  มุ่งมั่นในการทำงาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการ  
ทำหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย  
  ผู้ที่มุ่งมั่นในการทำงาน คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมาย ที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 
 

ตารางที่ 3.6 ตัวช้ีวัดพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะอันพงึประสงค์ข้อที่ 6 
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ข้อที่ 7 มุ่งมั่นในการทํางาน  
 นิยาม  
  รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์            
สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะ และวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื ่อสารได้อย่าง 
ถูกต้องและเหมาะสม  
  ผู้ที่รักความเป็นไทย คือ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์
สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะ และวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญููกตเวที
ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
ตารางที่ 3.7 ตัวช้ีวัดพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะอันพงึประสงค์ข้อที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ 
 นิยาม  
  มีจ ิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคมด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่ หวัง
ผลตอบแทน 
  ผู้ที่มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตน 
เพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจเห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อนอาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม
ด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื ่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ ่งที ่ดีงามให้เกิดในชุมชน  
โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 
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ตารางที่ 3.8 ตัวช้ีวัดพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะอันพงึประสงค์ข้อที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวดำเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาจะบรรลุผลได้นั้น ต้องอาศัยการบริหาร
จัดการ และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และชุมชน ที่ต้องมุ่งขัดเกล้า บ่มเพาะ ปลกฝ่ังคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
ให้เกิดข้ึนแก่ผู้เรียน 
 ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถกระทำได้โดยนำพฤติกรรมบ่งช้ี หรือพฤติกรรม 
ที่แสดงออกของคุณลักษณะแต่ละด้านที่วิเคราะห์ไว้ บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ต่าง ๆ  ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการพิเศษต่าง ๆ  ที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น เช่น โครงการ 
วันพ่อ วันแม่แห่งชาติ โครงการลดภาวะโลกร้อน วันรักษาส่ิงแวดล้อม แห่เทียนพรรษา ตามรอยคนดีหรือ
กิจกรรมที่องค์กรในท้องถิ่นจัดข้ึน รวมทั้งสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของสถานศึกษา เช่น การเข้าแถว
ซื้ออาหารกลางวัน เป็นต้น  
 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัดส่วนการให้คะแนนระหว่างเรียน 
กับคะแนนปลายปี/ปลายภาค เพราะในตัวช้ีวัดช้ันปีระบุคุณลักษณะที่ต้องการอยู่แล้ว สำหรับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 8 ประการนี้เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ตัดสินและรายงานแยกเฉพาะ แต่พฤติกรรมที่
ผู ้เร ียนแสดงออกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ที ่เกิดขึ ้นขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู ้กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน 
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ และในกิจวัตรประจำวันของผู้เรียนนั้น ครูสามารถประเมินด้วยการสังเกตแล้ว
บันทึกไว้ และรายงานผลเฉพาะ ไม ่รวมอยู ่ในการตัดสินรายวิชาตามส่วนมากสาระการเร ียนรู้   
ส่วนหลักฐาน/ร่องรอย การแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถเป็นแหล่งที่มาที่เดียวกันกับ
การประเมินในรายวิชา แต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคะแนน 
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 ในรายวิชาในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น สถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมินเป็น
ระยะ ๆ โดยอาจประเมินผลเป็นรายสัปดาห์รายเดือน รายภาค หรือรายปีเพื ่อให้มีการสั ่งสมและ  
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนําไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสรุปประเมินผลเมื่อจบปีสุดท้ายของ
แต่ละระดับการศึกษา  
 สถานศึกษาควรดำเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเป็นระบบ ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ซึ่งอาจใช้แนวทางดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการดำเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
 
จากแผนภาพดังกล่าว สถานศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ตามบริบทของสถานศึกษาโดย 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  
เพื่อดำเนินการดังนี้ 
  1.1 กำหนดแนวทางในการพัฒนา แนวทางการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และแนวทาง 
การปรับปรุงแก้ไข ปรับพฤติกรรม 
  1.2 พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี (ระดับประถมศึกษา) 
รายภาค (ระดับมัธยมศึกษา) และการจบการศึกษาแต่ละระดับ 
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  1.3 จัดระบบการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับพฤติกรรมด้วยวิธีการที่เหมาะสม และส่งต่อข้อมูล 
ของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2. พิจารณานิยามหรือความหมายของแต่ละคุณลักษณะ พร้อมทั้งกำหนดตัวขี้วัดหรือพฤติกรรม 
บ่งชี ้หรือพฤติกรรมที ่แสดงออกของแต่ละคุณลักษณะ และหากสถานศึกษาได้กำหนดคุณลักษณะ          
อันพึงประสงค์เพิ่มเติม สถานศึกษาต้องจัดทำนิยามพร้อมทั้งตัวช้ีวัดเพิ่มด้วย 
 3. กำหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับบริบทและ
จุดเน้นของสถานศึกษา กำหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑ์ในการประเมินตามที ่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดไว้ 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน กำหนด
ประเด็นการประเมิน ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 4. แจ้งให้ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ครูประจำช้ัน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ประเมินและส่งผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายทะเบียนวัดผล 
 5. ฝ่ายทะเบียนและวัดผลประมวลผลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนด สรุปผลการประเมิน 
และบันทึกข้อมูลลงใน ปพ.1 แล้วส่งครูที่ปรึกษาหรือครูประจำช้ัน 
 6. ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำช้ันแจ้งผลการประเมินต่อผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง  
 7. คณะกรรมการฯ นำข้อมูลต่าง ๆ มาพิจารณาวางแผนงานต่อไป 
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แนวทางการพัฒนาและประเมินที่นำเสนอในตัวอย่าง แต่ละรูปแบบต่อไปนี้สถานศึกษาสามารถเลือก 
นำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.3 ตัวอย่างรูปแบบที่ 1  
 
 รูปแบบนี้เหมาะสำหรับสถานศึกษาที่มีความพร้อมในด้านทรัพยากรต่าง ๆ ค่อนข้างสูงถึงสูงมาก
และเหมาะสำหรับสถานศึกษาที่ต้องการเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ความเป็นเลิศ
โดยมีนโยบายที่จะให้บุคลากรครูทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงคท์ุกข้อ
ตามที ่สถานศึกษากำหนด โดยมีคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษาเป็นองค์คณะบุคคลที่คอยช่วยเหลือคณะครู ในกรณีที่พบว่าผู้เรียนบางคนมีปัญหาที่ซับซ้อน
และไม่สามารถจะพัฒนาด้วยกระบวนการธรรมดาได้จำเป็นต้องทำกรณีศึกษา คณะกรรมการชุดนี้จะ
ทำงานร่วมกับ ครูประจำช้ัน หรือครูที่ปรึกษา หรือครูท่านอื่นที่สนใจทำกรณีศึกษาร่วมกัน นอกจากนี้อาจ
นำสภานักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย โดยสถานศึกษารับฟัง 
ความคิดเห็นของสภานักเรียนถึงวิธีการที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
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 สถานศึกษาที่มีความพร้อมสูงสามารถเลือกใช้รูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ที่สอดแทรกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งในช่ัวโมงการเรียนของผู้เรียน และการเชิญผู้เรียนมา
ทำความเข้าใจเป็นรายบุคคลหรือส่วนมาก เมื่อพบว่าผู้เรียนคนใดคนหนึ่งหรือส่วนมาก มีคุณลักษณะ 
บางประการอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ ควรอบรมส่ังสอนในลักษณะกัลยาณมิตร แบบพ่อแม่สอนลูกที่มี
บรรยากาศของความรักและห่วงใย นอกจากนี้สถานศึกษายังอาจจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนเพิ่มเติมในรูปของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือเป็นกิจกรรมเสริมจุดเน้นของสถานศึกษา
ก็ได้ เช่น โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกของชมรมพุทธศาสตร์สากล โครงการเข้าค่ายธรรมะ โครงการเรียนรู้
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น โดยที่ทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนหรือกิจกรรม
เสริม จะเน้นการพัฒนาและตรวจสอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อตลอดเวลา ไม่ได้คำนึงว่าจะ
สอดคล้องกับมาตรฐานหรือตัวช้ีวัดในบทเรียนหรือไม่ ทั้งนี้สถานศึกษาอาจมีเป้าหมายว่า ผู้เรียนร้อยละ 
90 ขึ้นไป จะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ “ดี” เป็นอย่างน้อย 
 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะแยกจากการประเมินของส่วนมากสาระการเรียนรู้  
โดยดำเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาทำความเข้าใจ 
กับคณะครูผู้สอนทุกสาระการเรียนรู้/รายวิชา ครูที่ปรึกษา ครูผู้ดูแลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนถึงนโยบายของ
สถานศึกษาในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยขอให้ครูที่ปรึกษา ครูประจำสาระ  
วิชา ครูผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจร่วมกันพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ทุกข้อและร่วมกำหนดตัวช้ีวัดหรือพฤติกรรมบ่งช้ีหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละคุณลักษณะตามที่
คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาได้วิเคราะห์ไว้ให้เหมาะสม
กับธรรมชาติของวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน 
 2. กำหนดเกณฑ์และคำอธิบายระดับคุณภาพให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที ่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนด 
 3. กำหนดวิธีการและเครื่องมือการประเมินให้เหมาะสมกับตัวช้ีวัด 
 4. ดำเนินการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการประเมินเป็นระยะ ๆ  
 5. กำหนดระดับของพฤติกรรมบ่งชี้ว่า พฤติกรรมผู้เรียนอยู่ในระดับ “เส่ียง” กล่าวคือ การพัฒนา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยวิธีธรรมดา อาจจะไม่สามารถทำให้ผู้เรียนบรรลุตามเกณฑ์ได้   
ครูที ่ปรึกษาหรือครูผู ้สอนร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา ต้องใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ โดยอาจทำกรณีศึกษา 
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 6. เมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นปี ครูผู้สอนแต่ละคนส่งผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนทุกคนที่รับผิดชอบให้คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
โดยมีครูวัดผลเป็นเลขานุการ 
 7. ครูวัดผลดำเนินการประมวลผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
 8. เสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างรูปแบบที่ 2 
 
 เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง กล่าวคือ มีจำนวนบุคลากรครูที่ครบ
ช้ันเรียน มีครูพิเศษบ้างแต่ไม่มากนัก ครูคนหนึ่งอาจต้องทำงานทั้งเป็นผู้สอนและทำงานส่งเสริม รวมทั้ง
รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย สถานศึกษาประเภทดังกล่าวสามารถเลือกใช้รูปแบบการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์รูปแบบนี้ โดยการเลือกคุณลักษณะอันพึงประสงค์เฉพาะข้อที่มีเนื้อหาใกล้เคียง
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กับมาตรฐานหรือตัวชี้วัดในส่วนมากสาระนั ้น ๆ ที ่ครูแต่ละคนรับผิดชอบ เพื ่อบูรณาการและจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในข้อนั้น ๆ  ด้วยในคราวเดียวกัน 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็ดำเนินการร่วมกับการประเมินตัวช้ีวัดในแต่ละส่วนมากสาระการเรียนรู้
โดยสถานศึกษาคาดหวังว่า เมื่อได้ดำเนินการในภาพรวมแล้ว การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะ
ครบทุกข้อตามที่สถานศึกษากำหนด โดยดำเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และ
ครูผู ้สอนร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดเนื ้อหาในส่วนมากสาระการเรียนรู้ และพิจารณาเลือก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาที่ครูแต่ละคนรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย 
 2. ครูผู้สอนนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่คัดเลือกไปบูรณาการกับตัวช้ีวัดของสาระการเรียนรู้
ดำเนินการพัฒนาและประเมินร่วมกัน 
 3. ครูผู้สอนส่งผลการประเมินให้ครูวัดผล เพื่อสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ที ่สถานศึกษา
กำหนด และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ภาพที่ 3.5 ตัวอย่างรูปแบบที่ 3  
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 รูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครู ไม่ครบชั้นหรือครบชั้นพอดี 
แต่ครูคนหนึ่งต้องทำงานหลายหน้าที ่ อีกทั ้งความพร้อมของทรัพยากรด้านอื ่น ๆ มีน้อย ดังนั ้นการ
ดำเนินการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ควรเปิดโอกาสให้ชุมชน อันได้แก่ 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินด้วย ซึ่งจะทำให้ผลการ
ประเมินมีความเที่ยงตรงมากขึ้น 
 การพัฒนาและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามรูปแบบนี้ครูประจำช้ันและครูประจำ
วิชาร่วมกันพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกคน ทุกข้อ โดยดำเนินการดังนี้ 
 1. ครูประจำชั ้น หรือครูประจำวิชา ซึ ่งรับผิดชอบการสอนมากกว่าหนึ ่งชั ้นหรือหนึ ่งสาระ  
บูรณาการทุกสาระและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้าด้วยกัน ร่วมกันพัฒนาและประเมิน โดยอาจใช้การ
สังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริง เปิดโอกาสให้ชุมชน ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
ร่วมประเมินด้วย ทั ้งนี ้ กรณีที ่มีผู ้เร ียนบางคนไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใด  
ครูร่วมกับชุมชนดำเนินการพัฒนา จนกระทั่งทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติตาม  
เกณฑ์แล้ว จึงให้ผ่านการประเมิน 
 2. ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาร่วมกันสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
และนำเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่ออนุมัติ 
 
การออกแบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เมื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เครื่องมือที่จะใช้ในการวัดและประเมิน 
และวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือแล้ว ครูผู้สอนสามารถออกแบบการวัดและประเมินผลคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ในช้ันเรียนได้ดังนี้ 
 1. กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์/ตัวช้ีวัด/พฤติกรรมบ่งชีท้ี่จะประเมิน 
 2. วิเคราะหพ์ฤติกรรมสำคัญจากพฤติกรรมบ่งช้ีที่จะประเมิน 
 3. เลือกใช้วิธีการ เครื่องมือให้เหมาะสมกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะประเมิน 
 4. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) 

ตัวอย่างการออกแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัยดังนี้ 
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ตารางที่ 3.9 ตัวอย่างการออกแบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

ตัวชี้วัด 
พฤติกรรมบ่งชี้ พฤติกรรม

สำคัญ 

วิธีการ/
เครื่องมือ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

3.1) ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์
ระเบียบ
ข้อบังคับ 
ของครอบครัว
โรงเรียนและ
สังคม 

3.1.1) ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน 
และสังคม ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น 

3.1.2) ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัติ กิจกรรม
ต่าง ๆ ใน, ชีวิต 
ประจำวันและ
รับผิดชอบใน 
การทำงาน 

ช่วยทำงานบ้าน  
แต่งกายถูกระเบียบ
เคารพกฎจราจร  
ไม่หยิบของของผู้อื่น 
โดยไม่ขออนุญาต  
ส่งงานตามกำหนด 
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
เวลา 

แบบมาตร
ประมาณค่าหรือ
แบบตรวจ
รายการหรือ
แบบสำรวจ
พฤติกรรมหรือ
แบบวัด
สถานการณ์ 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว 
และโรงเรียน ตรง
ต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกจิกรรม 
ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว 
และโรงเรียน  
ตรงต่อเวลา 
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ  
ในชีวิตประจำวัน 
และรับผิดขอบใน
การทำงาน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัวโรงเรียน 
และสังคมไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น  
ตรงต่อเวลา 
ในการปฏิบัติ 
กิจกรรมต่าง ๆ  
ในชีวิตประจำวัน 
และรับผิดชอบ 
ในการทำงาน 

 
การสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นิยมใช้ในสถานศึกษา เนื่องจากใช้ง่าย และ
สะดวก ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรประมาณค่า แบบวัด 
สถานการณ์ แบบบันทึกพฤติกรรม และแบบรายงานตนเอง ครูผู้สอนควรใช้เครื่องมือและวิธีการ ตลอดจน 
แหล่งข้อมูลและผู้ประเมินที่หลากหลาย เพื่อให้ข้อมูลที่ได้น่าเชื่อถือ และเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

การสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ควรคำนึงถึงการเขียนข้อความหรือรายการ 
ที่จะวัดว่ามีความชัดเจนและเป็นพฤติกรรม/รายการที่ครอบคลุมตัวชี้วัด โดยพิจารณาพฤติกรรมบ่งชี้ที่
กำหนดไว้แล้วในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ล้วนเป็นข้อความที่แสดงพฤติกรรมสำคัญและยังไม่สามารถ
ประเมินได้ ครูผู้สอนต้องวิเคราะหเ์ป็นพฤติกรรมสำคัญย่อย ๆ เช่น คุณลักษณะการมีวินัย พฤติกรรมบ่งช้ี
มี 1 ข้อ คือ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

เมื่อพิจารณาจากตัวบ่งช้ีจะพบว่า บางพฤติกรรมไม่สามารถดูรายละเอียดและประเมินได้ ดังนั้น
จำเป็นต้องวิเคราะหพ์ฤติกรรมดังกล่าวให้เป็นพฤติกรรมที่สังเกตและวัดได้ ดังนี้  
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1. จัดเก็บส่ิงของเป็นที่เป็นทาง  
2. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  
3. มีมารยาทในการเข้าประชุม  
4. เข้าแถวซื้ออาหารตามลำดับ  
5. ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว้  
6. ทำกิจวัตรของตนตามเวลา  
7. ไปโรงเรียนทันเวลา  
8. เมื่อถึงช่ัวโมงเรียน เข้าเรียนตามเวลา  
9. ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด  
10. เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย 
 

 เมื่อกำหนดข้อความหรือรายการที่จะวัดแล้วก็สามารถนำไปไว้ในเครื่องมือประเมินได้ดังภาพที่ 
3.5 แสดงตัวอย่างแบบสำรวจรายการพฤติกรรมของนักเรียนเพื ่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตารางที่ 3.6 แสดงตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ตารางที่ 3.7 แสดงตัวอย่างแบบมาตรประมาณค่าเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3.6 แบบสำรวจรายการพฤตกิรรมของนักเรียนเพื่อประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
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ภาพที่ 3.7 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
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ภาพที่ 3.8 แบบมาตรประมาณค่าเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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การสร้างเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนเหมาะสม 
เพราะเกณฑ์การประเมินเป็นแนวทางในการให้คะแนนที่ประกอบด้วยเกณฑ์ด้านต่าง ๆ  เพื่อใช้ประเมิน  
ค่าผลการประพฤติปฏิบัติของผู้เรียน เกณฑ์เหล่านี้คือส่ิงสำคัญที่ผู้เรียนควรประพฤติจนกลายเป็นลักษณะ
นิสัย เกณฑ์การประเมินมี 2 ลักษณะ คือ 
  1. เกณฑ ์การประเม ินแบบภาพรวม (Holistic Rubrics) ค ือแนวทางการให ้คะแนน  
โดยพิจารณาจากภาพรวมการปฏิบัติ โดยจะมีคำอธิบายลักษณะของการปฏิบัติในแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น มีวินัย 
   ระดับ 3 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรยีน 
ปฏิบัติกิจกรรม หรือทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลาได้ด้วยตนเอง  
   ระดับ 2 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรยีน 
โดยต้องมีการเตือนเป็นบางครั้ง 
   ระดับ 1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรยีน 
โดยต้องมีการเตือนเป็นส่วนใหญ่ 
 
ตารางที่ 3.10 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัว  
และโรงเรียน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
และโรงเรียน โดยมีการเตือนเป็น
ส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว และโรงเรียน
โดยมีการเตือนบางคร้ัง 

ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบังคบัของครอบครัว  
และโรงเรียนโดยไม่มีการเตือน 

การตรงต่อเวลา ปฏิบัติกจิกรรมหรือทำงานที่
ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลา 
ได้ด้วยตนเอง โดยต้องมีการ
เตือนเป็นส่วนใหญ ่

ปฏิบัติกจิกรรมหรือทำงานที่ได้รับ 
มอบหมายเสร็จทันเวลาได้ด้วยตนเอง 
โดยมีการเตือนเป็นบางคร้ัง 

ปฏิบัติกจิกรรมหรือทำงานที่ได้รับ 
มอบหมายเสร็จทันเวลาได้ด้วยตนเอง 
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  2. เกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics) คือแนวทางการให้คะแนน  
โดยพิจารณาแต่ละส่วนของการปฏิบัติ ซึ ่งแต่ละส่วนจะต้องกำหนดคำอธิบายลักษณะของการปฏิบัติใน        
ส่วนนั้น ๆ ไว้อย่างชัดเจน 
 
การสรุปผลการประเมิน 
 การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น มีความละเอียดอ่อน เพราะเป็นเรื่อง 
ของการพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดในตัวผู้เรียน การวัดและประเมินผลจึงต้องคำนึงถึงผลที่
เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเมื่อได้รับการพัฒนาเป็นระยะ หรือเมื่อสิ้นปีการศึกษา ดังนั้ น เพื่อให้มีแนวทางการ
สรุปผลการประเมินที่ชัดเจนเป็นธรรมสำหรับผู้เรียนจึงขอเสนอแนวทางการกำหนดเกณฑ์พิจารณาสรุปผล
การประเมินในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 
 1. เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ตัวช้ีวัด  1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 

1.2 ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
1.3 ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
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ตารางที่ 3.11 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ข้อที่ 1  

 
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต 

 ตัวช้ีวัด 2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ  

     2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 

 
ตารางที่ 3.12 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ข้อที่ 2  

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเย่ียม (3) 
1) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 3 - 4 ตัวช้ีวัด และไม่มีตัวช้ีวัดใดได้ผล
การประเมินตํ่ากว่าระดับด ี

ดี (2) 

1) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 - 2 ตัวช้ีวัด และไม่มีตัวช้ีวัดใดได้ผล
การประเมินต่ำกว่าระดับดี หรือ 
2) ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวช้ีวัด หรือ 
3) ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีช้ีนไป จำนวน 3 ตัวช้ีวัด และระดับผ่าน จำนวน 
1 ตัวช้ีวัด 

ผ่าน (1) 
1) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวช้ีวัด หรือ 
2) ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป จำนวน 1 - 2 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดที่เหลือ 
ได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 ตัวช้ีวัดข้ึนไป 

  
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวช้ีวัด 

ดี (2) 1) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 ตัวช้ีวัด และระดับดี จำนวน 1 ตัวช้ีวัด หรือ 
2) ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวช้ีวัด 

ผ่าน (1) 
1) ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวช้ีวัด หรอื 
2) ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึน้ไป จำนวน 1 ตัวช้ีวัด และระดับผ่าน จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 ตัวช้ีวัดขึ้นไป 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 3 มีวินัย 

 ตัวช้ีวัด 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
 

ตารางที่ 3.13 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ข้อที่ 3  

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด 4.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม 
4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการ

เลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม บันทกึความรู ้วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้
 

ตารางที่ 3.14 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ข้อที่ 4 

 

  ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ดีเย่ียม (3) ได้ผลการประเมินตัวช้ีวัด ระดับดีเยี่ยม 

ดี (2) ได้ผลการประเมินตัวช้ีวัด ระดับดี 
ผ่าน (1) ได้ผลการประเมินตัวช้ีวัด ระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินตัวช้ีวัด ระดับไม่ผ่าน 

  ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ดีเย่ียม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวช้ีวัด 

ดี (2) 
1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 ตัวช้ีวัด และระดับดี จำนวน 
1 ตัวช้ีวัด หรือ 
2ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวช้ีวัด 

ผ่าน (1) 
1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวช้ีวัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป จำนวน 1 ตัวช้ีวัด และระดับผ่าน 
จำนวน 1 ตัวช้ีวัด ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 ตัวช้ีวัดข้ึนไป 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง 

 ตัวช้ีวัด 5.1 ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม  
                    5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

ตารางที่ 3.15 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ข้อที่ 5 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 

ตัวช้ีวัด 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
6.2 ทำงานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 
 

ตารางที่ 3.16 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ข้อที่ 6 
 

  
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวช้ีวัด 

ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 ตัวช้ีวัด และระดับดี จำนวน 1 ตัวช้ีวัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวช้ีวัด 

ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวช้ีวัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จำนวน 1 ตัวช้ีวัด และระดับผ่าน จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 ตัวช้ีวัดขึ้นไป 

 

  ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวช้ีวัด 

ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 ตัวช้ีวัด และระดับดี จำนวน 1 ตัวช้ีวัด  
2. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวช้ีวัด 

ผ่าน (1) 
1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวช้ีวัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีช้ีนไป จำนวน 1 ตัวช้ีวัด และระดับผ่าน จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 ตัวช้ีวัดขึ้นไป 



 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย 
ตัวช้ีวัด 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนยีมประเพณ ีศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญกูตเวที  
           7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
           7.3 อนรุักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 

ตารางที่ 3.17 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ข้อที่ 7 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 - 3 ตัวช้ีวัด และไม่มิตัวช้ีวัดใดได้ผลการประเมิน 
ต่ำกว่าระดับด ี

ดี (2) 

1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 ตัวช้ีวัด และระดับดี จำนวน 2 ตัวช้ีวัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวช้ีวัด หรือ 
3. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีช้ีนไป จำนวน 2 ตัวช้ีวัด และระดับผ่าน จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

ผ่าน (1) 
1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวช้ีวัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีช้ีนไป จำนวน 1 ตัวช้ีวัด และระดับผ่าน จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 ตัวช้ีวัดขึ้นไป 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ 

  ตัวช้ีวัด 8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ 
       8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 

ตารางที่ 3.18 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ข้อที่ 8 

  
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวช้ีวัด 

ดี (2) 
1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 ตัวช้ีวัด และระดับดี จำนวน 1 ตัวช้ีวัด  
2. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวช้ีวัด 

ผ่าน (1) 
1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวช้ีวัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีช้ีนไป จำนวน 1 ตัวช้ีวัด และระดับผ่าน จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 ตัวช้ีวัดขึ้นไป 
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  2. เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะของ
ผู้เรียนจากคณะกรรมการ 

 

ตารางที่ 3.19 เกณฑพ์ิจารณาการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะของผู้เรียน 

 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 
1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของจำนวนผู้ประเมิน และ 
ไม่มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับด ี

ดี (2) 

1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมน้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนผู้ประเมิน และ ไม่มีผลการ
ประเมินต่ำกว่าระดับดี หรอื 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 60 ของจำนวนผู้ประเมิน และ 
มีผลการประเมินส่วนที่เหลืออยู่ในระดับผ่าน 

ผ่าน (1) 
1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านมากกว่ารอ้ยละ 60 ของจำนวนผู้ประเมิน และไม่มีผลการ

ประเมิน ต่ำกว่าระดับผ่าน 
ไม่ผ่าน (0) มีผลการประเมินระดับไม่ผ่าน จากผู้ประเมินตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป 
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  3. เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินรวมทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปีหรือรายภาค 
แต่ละระดับการศึกษา 
 
ตารางที่ 3.20 เกณฑ์สรุปผลการประเมินรวมทุกคุณลักษณะอนัพึงประสงค์รายปีหรือรายภาค แต่ละระดับ
การศึกษา 
 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 
1) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 5 - 8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด ได้ผลการ
ประเมินตํ่ากว่าระดับด ี

ดี (2) 

1) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 - 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด ได้ผลการ
ประเมินตํ่ากว่าระดับดี หรอื 

2) ได้ผลการประเมินระดับดี ท้ัง 8 คุณลักษณะ หรือ 

3) ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จำนวน 5 - 7 คุณลักษณะ และมีบางคุณลักษณะ 
ได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ผ่าน (1) 

1) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ท้ัง 8 คุณลักษณะ หรือ 

2) ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จำนวน 1 - 4 คุณลักษณะ และคุณลักษณะที่เหลือ
ได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะขึ้นไป 
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  4. เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินรวมทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับการศึกษา 

 

ตารางที่ 3.21 เกณฑ์สรุปผลการประเมินรวมทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับการศึกษา 

 
 กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงพัฒนา 
และประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 

การรายงานผล 
การรายงานมุ่งเน้นให้เห็นพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายคุณลักษณะในการนี้ได้จัดทำเอกสาร  

แนวทางการพัฒนาการจัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งสถานศึกษาสามารถใช้ศึกษาและอ้างอิง เอกสารดังกล่าวได้นำเสนอแบบ
การบันทึก การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้หลายรูปแบบที่เน้นดูพัฒนาการความก้าวหน้า ในที่นี้
ได้นำเสนอตัวอย่างแบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. นำผลการประเมินที่สรุปจากคณะกรรมการประเมินมาบันทึกลงในแต่ละภาคเรียนของแตล่ะ 
ปีการศึกษา 

2. ในช่องสรุปของแต่ละปีการศึกษา ให้นำผลการประเมินที ่แสดงพัฒนาการสุดท้ายนั่นคือ      
ผลจากภาคเรียนที่ 2 บันทึกลงในข่องสรุปของปีการศึกษานั้น ๆ 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 
1) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 5 - 8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด  
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับด ี

ดี (2) 

1) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 - 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด  
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี หรือ 
2) ได้ผลการประเมินระดับดี ท้ัง 8 คุณลักษณะ หรือ 
3) ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จำนวน 5 - 7 คุณลักษณะ และมีบางคุณลักษณะ 
ได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ผ่าน (1) 
1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ท้ัง 8 คุณลักษณะ หรือ 
2. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จำนวน 1 - 4 คุณลักษณะ และคุณลักษณะที่เหลือ 
ได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะขึ้นไป 
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3. เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึกในแต่ละปีการศึกษา ให้นำผลในช่องสรุปไปบันทึกลงในแบบบันทึก  
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (แบบที่ 3.1 - 3.3) ของแต่ละระดับช้ัน คือ ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4. การพิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (แบบที่ 3.1 - 3.3) ของแต่ละ
ระดับการศึกษา เช่น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแนว
ดำเนินการ ดังนี้ 
  4.1 คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์พิจารณาผลการตัดสินในแต่ละช้ันปี 
ถ้าผลการประเมินในปีสุดท้ายได้ระดับใดให้ถือว่าผู้เรียนได้คุณลักษณะอั นพึงประสงค์ระดับนั ้น เช่น 
เด็กชายดี มีคุณธรรม ได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ระดับดีเยี่ยม 
การสรุปผล ในระดับประถมศึกษาถือว่าได้ระดับดีเยี่ยม 
  4.2. ถ้ามีกรณีที่ผลการประเมินในปีก่อน ๆ ได้ระดับดี หรือดีเยี่ยม แต่ปีสุดท้ายของระดับ 
การศึกษาได้ระดับผ่านหรือไม่ผ่านให้คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและ
เป็นไปตามสภาพจริง โดยนำข้อมูลจากประวัติที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาว่าจะให้ระดับใด 

5. นำผลการประเมินปีสุดท้ายของแต่ละระดับการศึกษาไปบันทึกลงใน ปพ.1 
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ภาพที่ 3.9 แบบบันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับประถมศึกษา 
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ภาพที่ 3.10 แบบบันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอนัพึงประสงค ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ภาพที่ 3.11 แบบบันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอนัพึงประสงค ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 



 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

98 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นิยาม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกระดับช้ัน เพื่อส่งเสริมพัฒนา 

ความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจ ให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของ 
ความเป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม และสามารถบริหาร
จัดการตนเองได้ 

แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สถานศึกษาควรดำเนินการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
 1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมุ ่งเน้นให้ผู ้เร ียนได้พัฒนาตนเองตาม

ศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ วุฒิภาวะของผู้เรียน สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมนั้น ๆ 
 2. กำหนดเวลาให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาและเหมาะสมกับลักษณะ

ของกิจกรรม ทั้งนี้เวลาเรียนสำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีละ 120 ช่ัวโมง  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4- 6 จำนวน 360 ช่ัวโมง เป็นเวลาสำหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 3. ออกแบบแผนการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 4. จัดกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่างหลากหลาย น่าสนใจ โดยเน้น

เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม พฤติกรรมการปฏิบัติ และผลงาน/ช้ินงาน 
สถานศึกษาต้องส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที ่ส่งเสริมและพัฒนาผู ้ เร ียนให้รู ้จักตนเอง รู ้ร ักษ์

ส่ิงแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ 
สามารถปรับตนเองได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกจิกรรมที่
ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมการรู้จัก เข้าใจ และ
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น กิจกรรมการปรับตัวและดำรงชีวิต กิจกรรมแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
กิจกรรมการตัดสินใจและวิเคราะห ์เป็นต้น 

 2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี 
ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู ้จักวิเคราะห์ การตัดสินใจที ่ เหมาะสม ความมีเหตุผล  
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การช่วยเหลือ แบ่งปันกัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน 
ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นส่วนมากตามความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 

  2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน 
การรู้จักวิเคราะห์ การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน การประณีประนอม 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา เป็นต้น 

  2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเอง ตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ 
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นส่วนมาก กิจกรรม
สำคัญในการพัฒนา ได้แก่ ชุมนุมหรือชมรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษากำหนดขึ้นตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษาและห้องถิ่น 

 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรม
สร้างสรรค์สังคม เป็นต้น 

การจัดกิจกรรมเพื ่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สามารถนำไปสอดแทรกหรือบูรณาการใน
ส่วนมากสาระการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้ผู้เรียนรายงานแสดงการ
เข้าร่วมกิจกรรมและมีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยสถานศึกษาจัดเวลาเรียนให้ผู้เรียน ดังนี้  

ระดับประถมศึกษาปีที่  1- 6 รวม 6 ปี จำนวน 60 ช่ัวโมง  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1- 3 รวม 3 ปี จำนวน 44 ช่ัวโมง  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4- 6 รวม 3 ปี จำนวน 60 ช่ัวโมง 
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ภาพที่ 3.12 รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 
สถานศึกษาสามารถเลือกจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 

แผนภูมิการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งสำหรับการเลื่อนช้ัน   

และการจบระดับการศึกษา ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดจนผ่าน  
การประเมิน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด โดยแนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ภาพที่ 3.13 รายละเอียดแนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
แนวดำเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

หลักการประเมิน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 

2551 เป็นกระบวนการประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู ้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และ ประเมินตามสภาพจริง โดย 

- ให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพของตนเอง การทำงานส่วนมาก ทักษะการอยู่ร่วมกันและการมี
จิตสาธารณะ 

- ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมิน เช่น ครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน 
- สถานศึกษามีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางการประเมิน 
 สถานศึกษาควรมีแนวทางในการดำเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจน 
  1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
   1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
   1.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เร ียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ ช้ินงานของ
ผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย และใช้การประเมินตามสภาพจริง 
   1.3 ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของ
ผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนำผลการประเม ินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
   1.4 ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเกณฑ์การ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนหรือทั้งสองเกณฑ์ ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ผู้สอนต้องดำเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปี
การศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
  2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน 
  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปีหรือ
รายภาค เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อเล่ือนขั้นและประมวลผลรวมในปีสุดท้าย
เพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดำเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.1 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
   2.2 ผู ้ร ับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียนของผู ้เร ียนเป็น
รายบุคคลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดนั้น 
ผู้เรียนจะต้องผ่าน กิจกรรม 3 กิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 

2.2.1 กิจกรรมแนะแนว 
2.2.2 กิจกรรมนักเรียนได้แก่  
(1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยขน์ และนักศึกษาวิชาทหาร  
(2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
2.2.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
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   2.3 นำเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เพื่อให้ความเห็นชอบ 

2.4 เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด 
โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม ดังนี้ 
  1. กำหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กำหนดไว้ 2 ระดับ คือ ผ่าน (ผ) และไม่ผ่าน (มผ) 
  2. กำหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมและกำหนด
เกณฑ์การผ่านการประเมิน ดังนี้ 
   2.1 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 

ผ่าน หมายถึง ผู ้เร ียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ปฏิบัติกิจกรรม และมี
ผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  

ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรือ
มีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

2.2 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค 
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ” ในกิจกรรมสำคัญทั้ง 3 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “มผ” ในกิจกรรมสำคัญกิจกรรมใด 

กิจกรรมหนึ่งจาก 3 ก ิจกรรม คือ ก ิจกรรมแนะแนว กิจกรรม นักเร ียน ก ิจกรรมเพื ่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์  

2.3 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อจบระดับการศึกษา 
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ” ทุกช้ันปีในระดับการศึกษานั้น  
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “มผ” บางช้ันปีในระดับการศึกษานั้น 
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แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 
กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรม ให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ  ที่จะต้องซ่อมเสริม 

โดยให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมนั้น แล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรมเพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้
รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น จะต้องคำนึงถึงส่ิงต่อไปนี้  
  1. เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด สถานศึกษาควร
กำหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม สำหรับกิจกรรมเพื ่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ผู้เรียน ต้องปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลาเรียน 
  2. ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
สถานศึกษากำหนด โดยอาจจัดให้ผู้เรียนแสดงผลงาน แฟ้มสะสมงาน หรือจัดนิทรรศการ 
  3. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้อย่างหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการหรือสอดแทรกในกิจกรรม
หรือโครงการ ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น  
ซึ่งสถานศึกษาสามารถ ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้  
  4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมีองค์ประกอบในการดำเนินการ ดังนี้  
   4.1 มีครูที่ปรึกษา/และแผนการดำเนินกิจกรรม  
   4.2 มีหลักฐาน/ภาพถ่าย/แฟ้มสะสมงาน  
   4.3 มีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
   4.4 มีรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม 
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ส่วนที่ 4 
ภารกิจของครูผู้สอนในสถานศึกษานำร่องพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษา 

ด้านการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องได้กำหนดให้มี
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
และระดับจังหวัดโดยคณะกรรมการขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และ
ทุกระดับมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อ
นำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระดับที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ผู ้สอนมากที ่สุด และเป็นหัวใจของการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาของผู ้เร ียนใน
สถานศึกษานำร่อง คือ การวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน รายละเอียดแต่ละระดับเป็นดังนี้ 
 ๏ การประเมินระดับช้ันเรียน 
 เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนดำเนินการเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะพื้นฐาน และสมรรถนะหลักด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การซักถาม     
การสังเกต การตรวจการบ้าน การแสดงออกในการปฏิบัติผลงาน การแสดงกิริยาอาการต่าง ๆ  
ของผู้เรียนตลอดเวลาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อดูว่าบรรลุพฤติกรรมช้ีวัดหรือมีแนวโน้มว่าจะ
บรรลุพฤติกรรมช้ีวัดเพียงใด แล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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 การประเมินเพื่อตัดสินเป็นการตรวจสอบ ณ จุดที่กำหนด แล้วตัดสินว่าผู้เรียนมี
สมรรถนะพื้นฐาน และสมรรถนะหลักอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ 
และมากน้อยเพียงใด ผลการประเมินนอกจากจะให้เป็นคะแนนหรือระดับผลการเรียน       
แก่ผู้เรียนแล้ว ต้องนำมาเป็นข้อมูลใช้ปรับปรุง การเรียนการสอนต่อไปอีกด้วย 
 ๏ การประเมินระดับสถานศึกษา 
 เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปีหรือรายภาค ผลการประเมิน
ตามสมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะหลัก การอนุมัติผลการเรียน การตัดสิน การเลื่อนช้ันเรียน 
และเป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องว่าส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของผู ้เรียนในสถานศึกษานำร่องหรือไม่ ผู้เรียนมีสิ่งที ่ต้องได้รับการพัฒนา
สมรรถนะในด้านใด รวมทั ้งสามารถนำผลการเรียนของผู ้ เร ียนในสถานศึกษานำร่อง
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับจังหวัด ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็น
ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการ จัดการเรียน
การสอน ตลอดจนเพื ่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง และ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคล่ือนพืน้ที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
 ๏ การประเมินโดยคณะกรรมการขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 การประเมินโดยคณะกรรมการขับเคลื ่อนพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 20 ข้อ 6  
ที่ระบุว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีหน้าที่และอำนาจจัดให้มีการ
แบบการทดสอบผู้เรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และ   
จากประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผล
สัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2564 เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องในทุกสามปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
ให้สถานศึกษานำร่องผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้โดยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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  คำศัพท์ที่ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษา 
นำร่องมีความหมายแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันจึงให้นิยามคำศัพท์
ต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 
  การวัด (Measurement) หมายถึง การกำหนดตัวเลขให้ก ับวัตถุ สิ ่งของ 
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน การจะได้มาซึ่งตัวเลขนั้น อาจต้อง
ใช้เครื่องมือวัด เพื่อให้ได้ตัวเลขที่สามารถแทนคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องการวัด เช่น ไม้บรรทัด
วัดความกว้างของหนังสือได้ 3.5 นิ ้ว ใช้เครื ่องชั ่งวัดน้ำหนักของเนื ้อหมูได้ 0.5 กิโลกรัม           
ใช้แบบทดสอบวัดความรอบรู้ในวิชาภาษาไทยของเด็กชายแดงได้ 42 คะแนน เป็นต้น 
  การประเมิน (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูล ตีความ บันทึก 
และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคำตอบของผู้เรียนที่ทำในภาระงาน/ช้ินงานว่าผู้เรียนรู้อะไร สามารถทำ
อะไรได้ และจะทำต่อไปอย่างไร ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 
  การประเมินค่า/การตัดสิน (Evaluation) หมายถึง การนำเอาข้อมูลต่าง ๆ    
ที่ได้จากการวัดหลาย ๆ อย่างมาเป็นข้อมูลในการตัดสินผลการเรียน โดยการเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ (Criteria) ที่สถานศึกษากำหนด เพื่อประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าผู้เรียนมีความเก่ง
หรืออ่อนเพียงใดบรรลุเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด ซึ่งคือการสรุปผลการเรียนนั่นเอง 
  การประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในชั้นเรียน (Classroom 
Assessment) หมายถึง กระบวนการ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ ตีความ บันทึกข้อมูลที่ได้จาก
การวัดและประเมิน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยการดำเนินการดังกล่าวเกิดข้ึน
ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนนับตั ้งแต่ก่อนการเรียนการสอน ระหว่าง     
การเรียนการสอน และหลังการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมีอที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด นำผลที่ได้มาตีค่า
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด  
  ข้อมูลที่ได้นี้นำไปใช้ในการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับความก้าวหน้า จุดเด่น จุดที่
ต้องปรับปรุงให้แก่ผู ้เรียน เมื ่อเรียนจบหน่วยบูรณาการที่พัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน หรือ
สมรรถนะหลัก โดยผลที่ได้จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนจะเป็นข้อมูล
สะท้อนให้ผู้สอนทราบถึงผลการจัดการเรียนการสอนของตนและพัฒนาการของผู้เรียน ดังนั้น 
ข้อมูลที่เกิดจากการวัดและประเมินที่มีคุณภาพเท่านั้นจึงจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็น
ประโยชน์ ตรงตามเป้าหมาย และคุ้มค่าต่อการปฏิบัติงาน  
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  ผู้สอนต้องดำเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่สะท้อนภาพพัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และเจคติ เพื่อจะได้
นำไปกำหนดเป้าหมายและวิธีการพัฒนาผู้เรียน ผู้สอนจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ  
อย่างถ่องแท้ในหลักการ แนวคิด วิธีดำเนินงาน ในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนรู้ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการวางแผนและออกแบบการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานที่มีความถูกต้อง ยุติธรรม เช่ือถือ
ได้ มีความสมบูรณ์  
  หากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนไม่มีคุณภาพจะทำให้ผู้มี
ส่วนเกี ่ยวข้องขาดข้อมูลสำคัญในการสะท้อนผลการดำเนินการจัดการศึกษาทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัดต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา ผู้ปกครอง ส่งผลให้การวางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนาผู้เร ียน  
ระยะต่อไป ไม่สามารถสร้างความมั ่นใจได้ว่าจะสอดคล้องกับสภาพปัญหาและมีความ
เหมาะสมกับระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนในระยะที่ผ่านมา 
 
ประเภทของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง 
  การทราบว่าการวัดและประเม ินผลการเรียนร ู ้หร ือการประเม ินผลสัมฤทธ์ิ            
ทางการศึกษาแบ่งประเภทเป็นอย่างไรบ้างจะช่วยให้ผู้สอนออกแบบการประเมินผลสัมฤทธ์ิ    
ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาผู้เรียนยิ่งขึ้น ในที่นี้ได้นำเสนอประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จำแนกตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 
ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน มี 4 ประเภท ซึ่งมีความแตกต่างกันตามบทบาท 
จุดมุ่งหมาย และวิธีการวัด และประเมิน ดังนี้ 
  1.1 การประเมินเพื่อจัดวางตำแหน่ง (Placement Assessment) เป็นการ
ประเมิน ก่อนเริ่มเรียนเพื่อต้องการข้อมูลที่แสดงความพร้อม ความสนใจ ระดับความรู้ และ
ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียน เพื่อให้ผู ้สอนนำไปใช้กำหนดวัตถุประสงค์ของการเร ียนรู้  
วางแผน และออกแบบกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม 
และรายช้ันเรียน 
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  1.2. การประเมินเพื่อวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) เป็นการเก็บข้อมูล
เพื่อค้นหาว่า ผู้เรียนรู้อะไรมาบ้างเกี่ยวกับส่ิงที่จะเรียน ส่ิงที่รู้มาก่อนนี้ถูกต้องหรือไม่ จึงเป็น
การใช้ในลักษณะประเมินก่อนเรียน นอกจากนี้ยังใช้เพื่อหาสาเหตุของปัญหาหรืออุปสรรคต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่มักจะเป็นเฉพาะเรื่อง เช่น ปัญหาการออกเสียงไม่ชัด 
แล้วหาวิธีปรับปรุงเพื่อให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาและเรียนรู้ช้ันต่อไป วิธีการประเมินใช้ได้ทั้ง
การสังเกต การพูดคุย สอบถาม หรือการใช้แบบทดสอบก็ได้ 
  1.3. การประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) เป็นการประเมิน
เพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดการเรียน
การสอน โดยมิใช่ใช้แต่การทดสอบระหว่างเรียนเป็นระยะ ๆ อย่างเดียวแต่เป็นการที่ครูเก็บ
ข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการด้วย ขณะที่ให้ผู้เรียนทำภาระงานตามที่กำหนด 
ครูสังเกต ซักถาม จดบันทึก แล้ววิเคราะห์ข้อมูลว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ จะต้องให้
ผู้เรียนปรับปรุงอะไร หรือผู้สอนปรับปรุงอะไร เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการเรียนรู ้ตาม
มาตรฐานหรือตัวชี ้วัด การประเมินระหว่างเรียนดำเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การให้
ข้อแนะนำ ข้อสังเกตในการนำเสนอผลงาน การพูดคุยระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็นกลุ่มหรือ
รายบุคคล การสัมภาษณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ ผลการสอบ เป็นต้น 
  1.4. การประเม ินเพ ื ่อสร ุปผลการเร ียนร ู ้  (Summative Assessment)           
มักเกิดขึ้นเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามตัวชี้วัดและยังใช้
เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบกับการประเมินก่อนเรียน ทำให้ทราบพัฒนาการของผู ้เรียน           
การประเมินสรุปผลการเรียนรู ้ย ังเป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ ์ฃองผู ้ เร ียนตอนปลายปี           
หรือปลายภาคอีกด้วย การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินได้อย่าง
หลากหลาย โดยปกติมักดำเนินการอย่างเป็นทางการมากกว่าการประเมินระหว่างเรียน  
 2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังนี้ 
  2 .1  การประเม ินขณะเร ียนร ู ้  (Assessment as Learning : AAl) เป็น
กระบวนการรวบรวม หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนขณะเรียนรู้เพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักในการเรียนรู้ของตน สามารถวางแผนการเรียนรู้ กำกับการเรียนรู้ 
วินิจฉัย ประเมิน และปรับปรุงการเรียนรู้ของตน การให้ ผู้เรียนออกแบบแผนการเรียนรู้     
ฝึกให้ผู ้เร ียนคิดทบทวนเกี ่ยวกับการเรียนรู ้และกลยุทธ์ในการเรียนรู ้จะช่วยให้ผู ้เร ียน
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองตลอดเวลา 
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  2.2 การประเม ินเพื ่อเร ียนร ู ้  (Assessment for Learning : AFL) เป็น
กระบวนการรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่าง ๆ ตามสภาพจริงเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพื่อระบุและวินิจฉัยปัญหาการเรียนรู้และให้ข้อติชมที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียนเพื่อปรับปรุง
การเรียนรู้ให้ดีข้ึนโดยใช้วิธีการประเมินหลากหลายและเพื่อให้เข้าใจการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
แง่มุมต่าง ๆ อย่างรอบด้าน อันจะนำไปสู ่การปรับการเรียนและเปลี ่ยนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2.3 การประเมินผลการเรียนรู ้ (Assessment of Learning : AOL) เป็น
กระบวนการรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่าง ๆ  เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ตัดสินคุณค่าในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนซึ่งแสดงถึงมาตรฐานทางวิชาการในเชิงสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สารสนเทศดังกล่าวนำไปใช้ในการกำหนดระดับคะแนนให้ผู้เรียนรวมทั้งใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จำแนกตามวิธีการแปลความหมายผลการเรียนรู้ 
มี 2 ประเภทที่แตกต่างกันตามลักษณะการแปลผลคะแนน ดังนี้ 
  3.1 การว ัดและประเม ินแบบอ ิงกล ุ ่ม (Norm-Referenced Assessment)           
เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อนำเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธ์ิของ
ผู้เรียน โดยเปรียบเทียบกันเองภายในกลุ่มหรือในช้ันเรียน 
  3.2 การวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Assessment) 
เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อนำเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธ์ิของ
ผู้เรียนโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น 
 
วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 วิธีการและเครื่องมีอวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง รูปแบบ ยุทธวิธี และ
เครื่องมือ ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยทั่วไปมี
จุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ เพื่อรู้จักผู้เรียน เพื่อประเมินวิธีเรียนของผู้เรียน และเพื่อประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียน ผู้สอนสามารถ เลือกใช้หรือคิดค้นวิธีการวัดและประเมินผลให้เหมาะสม
กับจุดมุ ่งหมายของการนำผลการประเมินไปใช้เพื ่อตอบสนองความต้องการ 3 ประการ
ดังกล่าวข้างต้น 
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 วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบเป็นทางการ (Formal Assessment) 
เป็นการได้มาซึ่งข้อมูลผลการเรียนรู้ที่นิยมใช้กันมาแต่ดั้งเดิม เช่น วัดและประเมินโดยการจัด
สอบและใช้แบบสอบหรือแบบวัด (Test) ที่ครูสร้างขึ้น โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าว ส่วนใหญ่ใช้ใน
การวัดและประเมินที่ได้ผลเป็นคะแนนและนำไปใช้ในการเปรียบเทียบ เช่น เปรียบเทียบ
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อดูพัฒนาการหรือใช้เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิ เมื่อส้ินสุดการ
สอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือรายวิชา 
 วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบเป็นทางการเหมาะสำหรับการประเมิน
เพื่อตัดสินมากกว่าที่จะใช้เพื่อประเมินพัฒนาการผู้เรียนหรือเพื่อหาจุดบกพร่องสำหรับนำไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามวิธีการและเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล
ผลการเรียนรู้แบบเป็นทางการที่ให้ข้อมูลสารสนเทศในเชิงปริมาณมีข้อสังเกตที่ผู้สอนตอ้ง
ระมัดระวังในการนำไปใช้เพื ่อให้ได้ผลการเรียนรู ้ที ่ม ีค ุณภาพเป็นตัวแทนของระดับ
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน คือ ข้อมูลต้องได้มาจากวิธีการวัดที่ถูกต้อง เหมาะสมกับ
ลักษณะข้อมูล เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง สามารถวัด
ได้ตรงตามส่ิงที่ต้องการวัดและมีความเช่ือมั่น (Reliability) หมายถึง ผลการวัดมีเที่ยงตรง เมื่อมี
การวัดซํ้าโดยใช้เครื่องมือคู่ขนานหรือเมื่อวัดในระยะเวลาใกล้เคียงกันและวิธีการวัดมีความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบและเชื่อถือได้ (Acceptable)  
 ว ิ ธ ี การและเคร ื ่ องม ือว ัดและประเม ินผลแบบไม ่ เป ็นทางการ (Informal 
Assessment) เป็นการได้มาซ ึ ่งข ้อม ูลผลการเร ียนร ู ้ท ี ่ เน ้นผู ้ เร ียนเป็นรายบุคคลจาก
แหล่งข้อมูลหลากหลายที่ผู้สอนเก็บรวบรวมตลอดเวลา วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความพร้อม
และพัฒนาการของผู้เรียน ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสม และแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนลักษณะของข้อมูลที่ได้นอกเหนือจากตัวเลขหรือข้อมูลเชิงปริมาณแล้วอาจเป็น
ข้อมูลบรรยายลักษณะพฤติกรรมที่ผู้สอนเฝ้าสังเกตหรือผลการเรียนรู้ในลักษณะคำอธิบาย ระดับ
พัฒนาการ จุดแข็ง จุดอ่อน หรือปัญหาของผู้เรียนที่พบจากการสังเกต สัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่น ๆ 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องเป็นการประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติ ต้องให้โอกาสผู้เรียนแสดง
ความรู้ ความสามารถที่แสดงออกถึงสมรรถนะในความฉลาดรู้พื้นฐาน (Basic Literacy) 4 ด้าน 
ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และสมรรถนะทั่วไปที่ประยุกต์ใช้
กับเรื ่องและสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างกว้างขวาง ซึ ่งเป็นสมรรถนะที่ช่วยให้บุคคลประสบ



 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

112 

ความสำเร็จในการเรียนรู้ การปฏิบัติ การทำงาน การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิต ข้อมูลที่ได้จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
 วิธีการประเมินแบบต่าง ๆ ที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้ มีดังต่อไปนี้ 
  1. การสังเกตพฤติกรรม เป็นการเก็บข้อมูลจากการดูการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้เรียนโดยไม่ขัดจังหวะการทำงานหรือการคิดของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมเป็นส่ิงที่ทำได้
ตลอดเวลา แต่ควรมีกระบวนการและจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการประเมินอะไร โดยอาจใช้
เครื่องมือ เช่น แบบมาตร ประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพื่อประเมิน
ผู้เรียนตามตัวช้ีวัด และควรสังเกตหลายครั้ง หลายสถานการณ์ หลายช่วงเวลาเพื่อขจัดความลำเอียง 
  2. การสอบปากเปล่า เป็นการให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการพูด ตอบประเด็น
เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ผู้สอนเก็บข้อมูล จดบันทึก รูปแบบการประเมินนี้ผู้สอนและ
ผู ้เร ียน มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง สามารถมีการอภิปราย โต้แย้ง ขยายความ ปรับแก้ไข
ความคิดกันได้ มีข้อที่พึงระวัง คือ อย่าเพิ่งขัดความคิดขณะที่ผู้เรียนกำลังพูด 
  3. การพูดคุย เป็นการสื่อสาร 2 ทางอีกประเภทหนึ่งระหว่างผู้สอนกับผู้เรยีน 
สามารถดำเนินการเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ โดยทั่วไปมักใช้อย่างไม่เป็นทางการเพื่อ
ติดตามตรวจสอบว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพียงใด เป็นข้อมูลสำหรับพัฒนา วิธีการนี้อาจใช้
เวลาแต่มีประโยชน์ต่อการค้นหา วินิจฉัยข้อปัญหา ตลอดจน เรื่องอื่น ๆ ที่อาจเป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ เช่น วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เป็นต้น 
  4. การใช้คำถาม การใช้คำถามเป็นเรื่องปกติมากในการจัดการเรียนรู้ แต่ข้อมูล
งานวิจัยบ่งช้ีว่าคำถามที่ครูใช้เป็นด้านความจำและเป็นเชิงการจัดการทั่ว ๆ ไปเป็นส่วนใหญ่ 
เพราะถามง่ายแต่ไม่ท้าทายให้ผู้เรียนต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้ให้ลึกซึ้ง การพัฒนาการใช้
คำถามให้มีประสิทธิภาพ แม้จะเป็นเรื่องที่ยากแต่สามารถทำได้ผลรวดเร็วขึ้น หากผู้สอนมี  
การเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินในชั้นเรียนโดยทำการประเมินเพื่อพัฒนาให้แข็งขัน (Clarke, 
2005) Clarke ยังได้นำเสนอวิธีการฝึกถามให้มีประสิทธิภาพ 5 วิธี ดังนี้ 
   วิธีที่ 1 ให้คำตอบที่เป็นไปได้หลากหลาย เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้น 
เปลี่ยนการถามแบบความจำให้เป็นคำถามที่ต้องใช้การคิดบ้าง เพราะมีคำตอบที่เป็นไปได้
หลายคำตอบ (แต่พึงระวังว่าการใช้คำถามแบบนี้ผู้เร ียนต้องผ่านการเรียนรู ้มีความเข้าใจ
พื้นฐานตามตัวชี้วัดที่กำหนดให้เรียนรู้มาแล้ว) คำถามแบบนี้ทำให้ผู ้เรียนต้องตัดสินใจว่า 
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คำตอบใดถูก หรือใกล้เคียง ที่สุดเพราะเหตุใด และที่ไม่ถูกเพราะเหตุใด นอกจากนี้การใช้
คำถามแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ยิ่งขึ้นอีก หากมีกิจกรรมให้ผู้เรียนทำเพื่อพิสูจน์คำตอบ 
   วิธีที ่ 2 เปลี ่ยนคำถามจำให้เป็นประโยคบอกเล่า เพื ่อให้ผู ้เร ียนระบุว่า    
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย พร้อมเหตุผล การใช้วิธีนี้จะต้องให้ผู้เรียนได้อภิปรายกัน ผู้เรียนต้องใช้
การคิดที่สูงขึ้นกว่าวิธีแรกเพราะผู้เรียนจะต้องยกตัวอย่างสนับสนุนความเห็นของตน ประโยค
ของผู ้เรียนจะต้องสะท้อน ความคิดเห็น ผู ้เร ียนจะต้องปกป้องหรืออธิบายทัศนะของตน     
การฝึกด้วยวิธีการนี้บ่อย ๆ จะเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ฟังที่ดี มีจิตใจ เปิดกว้างพร้อมรับฟ้ง
และเปลี่ยนแปลง ความคิดเห็นผ่านกระบวนการอภิปราย ครูใช้วิธีการนี้ กดดันให้เกิดการ
อภิปรายอย่างมีคุณภาพสูงระหว่างเด็กต่อเด็กและให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาแก่ทุกคนในช้ันเรียน 
   วิธีที่ 3 หาส่ิงตรงกันข้ามหรือส่ิงที่ใช่หรือถูก ส่ิงที่ไม่ใช่หรือผิด และถามเหตุผล 
วิธีการนี้ใช้ได้ดีกับเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น จำนวนในวิชาคณิตศาสตร์  การสะกดคำ
โครงสร้างไวยากรณ์ในวิชาภาษา เป็นต้น เมื่อได้รับคำถามว่าทำไมทำเช่นนี้ถูกแต่ทำเช่นนี้ผิด 
หร ือทำไมผลบวกนี ้ถูกแต่ผลบวกนี ้ผ ิด หร ือ ทำไมประโยคนี ้ถ ูกไวยากรณ์แต่ ประโยคนี้             
ผิดไวยากรณ์ เป็นต้น จะเป็นโอกาสให้ผู้เรียนคิดและอภิปรายมากกว่าเพียงการถามว่าทำไมโดย
ไม่มีการเปรียบเทียบกัน และวิธีการนี้จะใช้กับการทำงานคู่มากกว่าถามทั้งห้องแล้วให้ยกมือตอบ 
   วิธีที่ 4 ให้คำตอบประเด็นสรุปแล้วตามด้วยคำถามให้คิดเป็นการให้ผู้เรียน
ต้องอธิบายเพิ่มเติม 
   วิธีที่ 5 ตั้งคำถามจากจุดยืนที่เห็นต่าง เป็นวิธีที่ต้องใช้ความสามารถมากทั้ง
ผู้สอนและผู้เรียน เพราะมีประเด็นที่ต้องอภิปรายโต้แย้งเชิงลึก เหมาะที่จะใช้อภิปรายใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเชิงจริยธรรม เป็นต้น 
  นอกจากนี้ การใช้ Bloom’s Taxonomy เป็นกรอบแนวคิดในการตั ้งคำถาม    
ก็เป็นวิธีการที่ดีในการเก็บข้อมูลการเรียนรู้จากผู้เรียน 
  5. การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Journals) เป็นรูปแบบการบันทึกการเขียนอีก
รูปแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียนเขียนตอบกระทู้หรือคำถามของครู ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับความรู้ ทักษะ
ที่กำหนดในตัวช้ีวัดการเขียน สะท้อนการเรียนรู้นี้ นอกจากทำให้ผู้สอนทราบความก้าวหน้าใน
ผลการเรียนรู้แล้วยังใช้เป็นเครื่องมือประเมินพัฒนาการด้านทักษะการเขียนได้อีกด้วย 
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  6. การประเม ินการปฏิบ ัต ิ  (Performance Assessment) เป ็นว ิธ ีการ
ประเมินงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนา
ของผู ้เรียน การประเมินลักษณะนี้ผู้สอน ต้องเตรียมสิ่งสำคัญ 2 ประการ คือ ภาระงาน 
(Tasks) หรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ เช่น การทำโครงการหรือโครงงาน การสำรวจ  
การนำเสนอ การสร้างแบบจำลอง การท่องปากเปล่า การสาธิต การทดลองวิทยาศาสตร์  
การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร เป็นต้น และเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)  
การประเมินการปฏิบัติ อาจจะปรับเปล่ียนไปตามลักษณะงานหรือประเภทกิจกรรม ดังนี้  
  © ภาระงานหรือกิจกรรมที ่เน้นขั้นตอนการปฏิบัติและผลงาน เช่น การทดลอง
วิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร แสดงการเคลื่อนไหว การประกอบอาหาร 
การประดิษฐ์ การสำรวจ การนำเสนอ การจัดทำแบบจำลอง เป็นต้น ผู้สอนจะต้องสังเกตและ
ประเมินวิธีการทำงานที่เป็นขั้นตอน และผลงานของผู้เรียน 
  © ภาระงานหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างลักษณะนิสัย เช่น การรักษาความสะอาด 
การรักษาสาธารณสมบัติ/สิ่งแวดล้อม กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น จะประเมินด้วยวิธีการ
สังเกต จดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เรียน 
  © ภาระงานที่มีลักษณะเป็นโครงการหรือโครงงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นขั้นตอน
การปฏิบัติและ ผลงานที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการจึงควรมีการประเมินเป็นระยะ ๆ  เช่น 
ระยะก่อนดำเนินโครงการหรือโครงงาน โดยประเม ินความพร้อมการเตรียมการและ 
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน ระยะระหว่างดำเนินโครงการหรือโครงงาน จะประเมิน 
การปฏิบัติจริงตามแผน วิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้และการปรับปรุงระหว่างการปฏิบัติ 
สำหรับระยะสิ้นสุดการดำเนินโครงการ/โครงงาน โดยการประเมินผลงาน ผลกระทบและ
วิธีการนำเสนอ ผลการดำเนินโครงการ/โครงงาน 
  © ภาระงานที ่ เน้นผลผลิตมากกว่ากระบวนการขั ้นตอนการทำงาน เช่น        
การจัดทำแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ตารางภาพ แผนผังความคิด เป็นต้น อาจประเมิน
เฉพาะคุณภาพของผลงานก็ได้ 
  ในการประเมินการปฏิบัติงาน ผู ้สอนต้องสร้างเคร ื ่องมื อเพื ่อใช้ประกอบ        
การประเมิน เช่น แบบ มาตรประมาณค่า แบบบันทึกพฤติกรรม แบบตรวจสอบรายงาน  
แบบบันทึกผลการปฏิบัติ เป็นต้น 
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  7. การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) แฟ้มสะสมงาน 
เป็นการเก็บรวบรวมชิ้นงานของผู้เรียนเพื่อสะท้อนความก้าวหน้าและความสำเร็จของผู้เร ียน 
เช่น แฟ้มสะสมงานที่แสดงความก้าวหน้าของผู้เรียน ต้องมีผลงานในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของผู ้ เร ียน หากเป็นแฟ้มสะสมงานดีเด ่นต้องแสดงผลงานที ่สะท้อน
ความสามารถของผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องแสดงความคิดเห็นหรือเหตุผลที่เลือกผลงานนั้นเก็บ
ไว้ตามวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน แนวทางในการจัดทำแฟ้มสะสมงาน มีดังนี้ 
  © กำหนดว ัตถ ุประสงค ์ของแฟ ้มสะสมงานว ่าต ้องการสะท ้อนเก ี ่ยวกับ
ความก้าวหน้าและความสำเร็จของผู ้เร ียนในเรื่องใดด้านใด ทั้งนี้ อาจพิจารณาจากตัวชี ้ วัด    
หรือมาตรฐานการเรียนรู้ 
  © วางแผนการจัดทำแฟ้มสะสมงานที่เน้นการจัดทำชิ้นงาน กำหนดเวลาของ 
การจัดทำแฟ้มสะสมงาน และเกณฑ์การประเมิน 
  © จัดทำแผนแฟ้มสะสมงานและดำเนินการตามแผนที่กำหนด 
  © ให้ผู้เรียนเก็บรวบรวมช้ินงาน 
  © ให้มีการประเมินชิ ้นงานเพื ่อพัฒนาชิ ้นงาน ควรประเมินแบบมีส่วนร่วม     
โดยผู้ประเมิน ได้แก่ ตนเอง เพื่อน ผู้สอน ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  © ให้ผู้เรียนคัดเลือกชิ้นงาน ประเมินชิ้นงานตามเงื่อนไขที่ผู้สอนและผู ้เร ียน
ร่วมกันกำหนด เช่น ชิ้นงานที่ยากที่สุด ชิ้นงานที่ชอบที่สุด เป็นต้น โดยดำเนินการเป็นระยะ 
อาจจะเป็นเดือนละครั้ง หรือบทเรียนละครั้งก็ได้ 
  © ให้ผู้เรียนนำช้ินงานที่คัดเลือกแล้วจัดทำเป็นแฟ้มที่สมบูรณ์ ซึ่งควรประกอบด้วย 
หน้าปก คำนำ สารบัญ ชิ้นงาน แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
  © ผู้เรียนต้องสะท้อนความรู้สึกและความคิดเห็นต่อช้ินงานหรือแฟ้มสะสมงาน  
  © สถานศึกษาควรจัดให้ผู ้ เร ียนแสดงแฟ้มสะสมงานและชิ ้นงานเม ื ่อส้ิน        
ภาคเรียนหรือปีการศึกษาตามความเหมาะสม 
  8. การวัดและประเมินด้วยแบบทดสอบ เป็นการประเมินตัวชี้วัดด้านการรับรู้
ข้อเท็จจริง (Knowledge) ผู้สอนควรเลือกใช้แบบทดสอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัด
และประเมินนั ้น ๆ เช่น แบบทดสอบเลือกตอบ แบบทดสอบถูก -ผิด แบบทดสอบจับคู่ 
แบบทดสอบเติมคำ แบบทดสอบความเรียง เป็นต้น ทั ้งนี ้ แบบทดสอบที่จะใช้ต้องเป็น
แบบทดสอบที่มีคุณภาพ มีความเที่ยงตรง (Validity) และเชื่อมั่นไต้ (Reliability) 
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  9.การประเมินด้านความรู ้ส ึกนึกคิด เป็นการประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะ และเจตคติ ที่ควรปลูกฝังในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการวัดและประเมินผลเป็น
ลำดับขั้นจากต่ำสุดไปสูงสุด ดังนี้  
  © ขั้นรับรู้ เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกว่ารู้จัก เต็มใจ สนใจ  
  © ขั้นตอบสนอง เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงว่าเช่ือฟัง ทำตาม อาสาทำ พอใจที่จะทำ 
  © ขั้นเห็นคุณค่า (ค่านิยม) เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงความเชื ่อ ซึ่ง
แสดงออกโดยการกระทำหรือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ยกย่องชมเชย สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือ
ทำกิจกรรมที่ตรงกับความเช่ือของตน ทำด้วยความเช่ือมั่น ศรัทธา และปฏิเสธที่จะกระทำใน
ส่ิงที่ขัดแย้งกับความเช่ือของตน 
  © ขั้นจัดระบบคุณค่า เป็นการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม อภิปราย 
เปรียบเทียบ จนเกิดอุดมการณ์ในความคิดของตนเอง 
  © ขั้นสร้างคุณลักษณะ เป็นการประเมินพฤติกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะประพฤติ
ปฏิบัติเช่นนั้นอยู่เสมอในสถานการณ์เดียวกันหรือเกิดเป็นอุปนิสัย 
  การวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย ควรใช้การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติเป็น
หลัก และสังเกตอย่างต่อเนื่องโดยมีการบันทึกผลการสังเกต ทั้งนี้ อาจใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล เช่น แบบมาตรประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ แบบบันทึกพฤติกรรม    
แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง เป็นต้น 
  นอกจากนี้ อาจใช้แบบวัดความรู้และความรู้สึกเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น 
แบบวัดความรู้ โดยสร้างสถานการณ์เชิงจริยธรรม แบบวัดเจตคติ แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม 
แบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นต้น 
  10. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมิน
ด้วยวิธีการที ่ หลากหลายดังที ่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื ่อให้ได้ผลการประเมินที ่สะท้อน
ความสามารถที ่แท ้จร ิงของผู ้เร ียน จึงควรใช้การประเม ินการปฏิบัติ (Performance 
Assessment) ร่วมกับการประเมินด้วยวิธีการอื ่น ภาระงาน (Tasks) ควรสะท้อนสภาพ  
ความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากกว่าเป็นการปฏิบัติกิจกรรมทั่ว ๆ  ไป ดังนั้น การ
ประเมินตามสภาพจริงจะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลไปด้วยกัน และ
กำหนดเกณฑ์การประเมิน (Rubrics) ให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง 
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  11. การประเมินตนเองของผู้เรียน (Student Self-assessment) การประเมิน
ตนเองนับเป็นทั้งเครื่องมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ เพราะทำให้ผู้เรียนได้คิด
ใคร่ครวญว่าได้เรียนรู้อะไร เรียนรู้อย่างไร และผลงานที่ทำนั้นดีแล้วหรือยัง การประเมินตนเอง
จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้การประเมิน
ตนเองของผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จได้ดีจะต้องมีเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีเกณฑ์ที่บ่ง
บอกความสำเร็จของช้ินงาน/ภาระงาน และมาตรการการปรับปรุงแก้ไขตนเอง 
  เป้าหมายการเรียนรู้ที่กำหนดชัดเจนและผู้เรียนได้รับทราบหรือร่วมกำหนดด้วย
จะทำให้ผู้เรียนทราบว่าตนถูกคาดหวังให้รู้อะไร ทำอะไร มีหลักฐานใดที่แสดงการเรียนรู้ตาม
ความคาดหวังนั้น หลักฐานที่มีคุณภาพควรมีเกณฑ์เช่นไร เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนพิจารณา
ประเมิน ซึ่งหากเกณฑ์เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนด้วยจะเป็นการเพิ่ม
แรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น การที่ผู้เรียนได้ใช้การประเมินตนเองบ่อย ๆ  โดยมีกรอบ
แนวทางการประเมินที่ชัดเจนนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินได้ค่อนช้างจริงและซื่อสัตย์ 
คำวิจารณ์ คำแนะนำของผู ้เร ียนมักจะจร ิงจังมากกว่าของคร ู การประเมินตนเองจะ           
เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น หากผู้เรียนทราบสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและตั้งเป้าหมาย การปรับปรุง
แก้ไขของตนแล้วฝึกฝนพัฒนาโดยการดูแล สนับสนุนจากผู ้สอนและความร่วมมือของ
ครอบครัว เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเองมีหลายรูปแบบ เช่น การอภิปราย การเขียน
สะท้อน ผลงาน การใช้แบบสำรวจ การพูดคุยกับผู้สอน เป็นต้น 
  12. การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) เป็นเทคนิคการประเมินอีก
รูปแบบหนึ่งที่น่าจะนำมาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงคุณลักษณะของงานที่มีคุณภาพเพราะ
การที่ผู้เรียนจะบอกได้ว่าช้ินงานนั้นเป็นเช่นไร ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่าเขา
กำลังตรวจสอบอะไรในงานของเพื่อน ฉะนั้น ผู้สอนต้องอธิบายผลที่คาดหวังให้ผู้เรียนทราบ
ก่อนที่จะลงมือประเมิน 
  การที่จะสร้างความมั่นใจว่าผู ้เร ียนเข้าใจการประเมินรูปแบบนี้ควรมีการฝึก
ผู้เรียน โดยผู้สอนอาจหาตัวอย่าง เช่น งานเขียนให้นักเรียนเป็นกลุ่มตัดสินใจว่าควรประเมิน
อะไรและควรให้คำอธิบายเกณฑ์ที่บ่งบอกความสำเร็จของภาระงานนั้น จากนั้นให้ผู้เร ียน
ประเมินภาระงานเขียนที ่เป็นตัวอย่างนั้นโดยใช้เกณฑ์ที่ ช่วยกันสร้างขึ้น หลังจากนั้นครู
ตรวจสอบการประเมินของผู้เรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนที่ประเมินเกินจริง  
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  การใช้การประเมินโดยเพื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องสร้างส่ิงแวดล้อมการ
เรียนรู้ที่สนับสนุนให้เกิดการประเมินรูปแบบนี้ กล่าวคือ ผู้เรียนต้องรู้สึกผ่อนคลาย เชื่อใจกัน 
และไม่อคติ เพื่อการให้ข้อมูลย้อนกลับจะได้ซื่อตรง เป็นเชิงบวกที่ให้ประโยชน์ ผู้สอนที่ให้ผู้เรียน
ทำงานกลุ่ม ตลอดภาคเรียนแล้วใช้เทคนิคเพื่อนประเมินเพื่อนเป็นประจำ จะสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การให้ข้อมูลย้อนกลับที่เก่งขึ้นได้ 
 
หลักฐานการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ 
 หลักสูตรของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เน้นการเรียนการสอน 
เพื่อให้ผู้เรียน ได้กระทำ ลงมือปฏิบัติ แสดงความสามารถมิใช่เพียงการบอกความรู้ในเรื่องที่
ได้เรียนมา การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเป็นมากกว่าการกำหนดความรู้หรือ
เรื่องที่จะต้องเรียน ดังนั้น เมื่อการเรียนการสอน ถูกกำหนดด้วยกิจกรรม ผลงาน ภาระงานที่
ให้ผู ้เร ียนทำเพื ่อแสดง พัฒนาการการเรียนรู ้ตามสมรรถนะพื้นฐาน หรือสมรรถนะหลัก 
หลักฐานการเร ียนร ู ้ (Evidence of Learning) จึงเป็นสิ ่งท ี ่แสดงให้เห็นผลการเร ียนรู้        
ของผู้เรียนที่เป็นรูปธรรมว่า มีร่องรอยหรือหลักฐานใดบ้างที่แสดงถึงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่สัมพันธ์โดยตรงกับสมรรถนะพื้นฐาน หรือสมรรถนะหลัก โดยทั่วไปจำแนก 
 
เกณฑ์การประเมิน (Rubrics) และตัวอย่างชิ้นงาน (Exemplars) 
 จะประเมินภาระงานที่มีความซับซ้อนอย่างไรดี รู้ได้อย่างไรว่าภาระงานนั้นดีเพียงพอ
แล้ว เช่น การนำเสนอผลงานหน้าชั ้นเรียนที ่จะต้องดูทั ้งความถูกต้องของเนื ้อหาสาระ 
กระบวนการที่ใช้ในการทำงาน ความสามารถในการส่ือสาร การใช้ภาษา การออกเสียง เป็นต้น 
คำตอบ คือ ใช้เกณฑ์การประเมิน เพราะเกณฑ์การประเมินเป็นแนวทางให้ คะแนนที่
ประกอบด้วยเกณฑ์ด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ประเมินค่า ผลการปฏิบัติของผู้เรียน ในภาระงาน หรือ
ชิ้นงานที่มีความซับซ้อน เกณฑ์เหล่านี้ คือ สิ่งสำคัญที่ผู้เรียนควรรู้และปฏิบัติได้ นอกจากนี้  
ยังมีระดับคุณภาพแต่ละเกณฑ์และคำอธิบายคุณภาพ ทุกระดับ ดังตัวอย่างตารางที่  4.1   
เป็นรูปแบบการสร้างเกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics) เป็นรูปแบบ
กลางที่ผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ได้กับวิชาต่าง ๆ 
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ตารางที่ 4.1 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็น 
 

 
 นอกจากเกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็นแล้ว ยังมีเกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม 
(Holistic Rubric) เช่น ต้องการประเมินการเขียนเรียงความ แต่ไม่ได้พิจารณาแยกแต่ละประเด็น 
ว่าเขียนนำเรื่อง สรุปเรื่อง การผูกเรื่องแต่ละประเด็นเป็นอย่างไร แต่เป็นการพิจารณาในภาพรวม 
และให้คะแนนภาพรวม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

   ระดับการประเมิน   
เกณฑ์ 4 3 2 1 0 
ซื่อเรื่อง น่าสนใจ ทันสมัย 

เหมาะสมกับเน้ือเร่ือง 
น่าสนใจ แต่ไม่
ทันสมัย สอดคล้อง
กับเน้ือหา 

ทั่ว ๆ ไปไม่น่าสนใจ 
ไม่สอดคล้องกบั
เน้ือหา 

ไม่เกี่ยวข้อง 
กับสาระที่เรียน 

ไม่มีข้อมูล 
เพียงพอต่อการ
ตัดสิน 

เนื้อหา ข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ 
ตรงประเด็น 

ข้อมูลถูกต้อง ตรง
ประเด็น แต่ขาด
รายละเอียด 

มีข้อมูลที่ผิด 
บ้างและยังไม่ 
สมบูรณ์ 

ข้อมูลส่วน 
ใหญ่ไม่ถูกต้องและ
ขาดหาย 

ไม่มีข้อมูล 
เพียงพอต่อการ
ตัดสิน 

การลำดับใจ 
ความ 

ใจความ 
ชัดเจนลำดับ
เหตุการณ์
สมเหตุสมผล 

ใจความสับสนบ้าง 
แต่ยังสามารถ 
เข้าใจได้ ขาดความ
สมเหตุสมผลไปบ้าง 

ใจความไม่ 
ชัดเจน ขาดความ
สมเหตุสมผล 

ไม่ต่อเน่ือง ขาดความ
สมเหตุสมผล 

ไม่มีข้อมูล 
เพียงพอต่อการ
ตัดสิน 

หลักเกณฑ์ทาง
ภาษา 

ประโยค 
สมบูรณ์ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ 
ทางภาษา ส่ือความ
ได้ชัดเจน 

เขียนประโยคได้
สมบูรณ์แต่ผิด
หลักเกณฑ์ทาง 
ภาษา ส่ือความได้ 

เขียนประโยค
สมบูรณ์บ้าง ไม่
สมบูรณ์บ้าง ผิด
หลักเกณฑ์ทางภาษา
อย่างมาก ส่ือความ
ไม่ชัด 

เขียนประโยค ผิด
หลักเกณฑ์ทางภาษา 
ส่ือความไม่ได้ 

ไม่มีข้อมูล 
เพียงพอต่อการ
ตัดสิน 
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ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างเกณฑก์ารประเมินแบบภาพรวมสำหรับประเมินการเขียนเรยีงความ 
 เกณฑ์การประเมินนอกจากจะใช้เพื่อประเมินชิ้นงาน/ภาระงานแล้ว ยังสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการสอนได้อย่างดี โดยให้ผู้เรียนได้รับทราบว่าผู้สอนคาดหวังอะไรบ้างจาก
ชิ้นงานที่มอบหมาย หรือให้ผู้เรียน ร่วมในการสร้างเกณฑ์ก็จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบ ผู้สอนที่ใช้เกณฑ์การประเมินเป็นประจำจะพูดตรงกันว่า เกณฑ์การประเมินให้
ภาพที่ชัดเจนดีกว่าคำสั่ง และหากมีตัวอย่างช้ินงานประกอบให้ผู้เรียนได้ช่วยกันพิจารณา 
อภิปรายโดยใช้เกณฑ์ที่ร่วมกันสร้างขึ้นก็จะยิ่งทำให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะได้ว่าชิ้นงานที่ดี   
มีคุณภาพเป็นอย่างไร 

 
 ตัวอย่างชิ้นงาน (Examples) คือ ผลงานของผู้เรียน ซึ่งผู้สอนอาจเก็บรวบรวมจาก
งานที่ผู้เรียนทำส่งในแต่ละปีการศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างให้เห็นว่าลักษณะงานแบบใดที่ดีกว่า 
ตัวอย่างชิ้นงานควรมีหลาย ๆ ระดับ เพื่อผู้เรียนจะได้เห็นความแตกต่าง 
 เกณฑ์การประเมินยังใช้เป็นเครื ่องมือสื่อสารระหว่างผู ้สอนกับผู ้เร ียน ผู้สอนกับ
ผู ้ปกครอง และผู ้เร ียน กับผู ้ปกครอง การมีภาพความคาดหวังที ่ชัดเจนจะช่วยให้ผู ้สอน
สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เร ียนและเป็นประเด็นสำหรับพูดคุยเพื่อ      
การพัฒนาการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
 การประเมินสมรรถนะพื้นฐาน หรือสมรรถนะหลักของผู ้เร ียนจึงควรใช้วิธีการ
ประเมินที่เน้นการปฏิบัติและบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนแล้วไม่ควรแยก
ประเมินต่างหากอีก แต่ทั ้งนี ้สถานศึกษานำร่อง ต้องมีแนวทางการตรวจสอบว่าผู ้เรียน       
เกิดสมรรถนะพื้นฐาน หรือสมรรถนะหลักตามที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่ 
 
 

คะแนน เกณฑ์ 

3 เขียนบทนำและบทสรุปได้ดี ทำให้งานเขียนมีใจความสัมพันธ์กัน หัวข้อเร่ืองมีรายละเอียดสนับสนุนอย่าง
ชัดเจน การผูกเร่ืองเป็นลำดับขั้นตอน รูปประโยคถูกต้อง มีสะกดคำผิดบ้างเล็กน้อย สำนวนภาษา 

สละสลวย 2 มีบทนำ บทสรุป เน้ือหาสอดคล้องกับหัวข้อเร่ือง รายละเอียดสนับสนุนน้อย เน้ือหาบางส่วนไม่ชัดเจน 
 การผูกเร่ืองเป็นลำดับ รูปประโยคถูกต้อง มีสะกดคำผิดอยูบ่้าง สำนวนภาษาสละสลวยบางแห่ง 

1 ไม่มีบทนำและ/หรือบทสรุป เน้ือหาอ้อมค้อมไม่ตรงประเด็นนัก มีรายละเอียดสนับสนุนน้อย 
 และไม่สมเหตุสมผล เขียนสะกดคำผิดมาก 
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การออกแบบการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
 การวัดและประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียน เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื ่อทำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิด
คุณภาพการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ตามจุดประสงค์สมรรถนะที่ต้องตั้งไว้มากน้อยเพียงใด    
ซึ่งมีรูปแบบและวัตถุประสงค์ต่างกันไปโดยการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้เป็นกลวิธีในการ
วัดผลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เร ียนเรียนรู ้และมีความมั่นใจในการการประเมินตนเองและ
ผู้เรียนอื่น (Self-Assessment และ Peer-Assessment) เพื่อความเข้าใจในสมรรถนะของ
ตนเองได้ลุ ่มลึกยิ ่งข ึ ้น อีกทั ้ง สามารถกำหนดแนวในการพัฒนาตนเองได้อย่างยั ่ งยืน          
การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้จึงไม่ใช่เพียงแต่การให้คุณค่าของผลสัมฤทธิ ์เท่านั ้นแต่เป็น
ขั้นตอนแรกในการนำไปสู่การเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งตามโมเดลการเรียนรู้ส่วนบุคคล 
(Jones : 2005)  
  สุวิมล ว่องวาณิช (2546) ได้กล่าวถึงแนวโน้มของการประเมินผลการเรียนรู้จะ
อยู่บนพื้นฐานของวิธีการต่อไปนี้ 
   1. รายวิชาเป็นหน่วยของการวิเคราะห์ ควรใช้การประเมินที ่ใช้ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นหลักฐาน (Performance-Based Assessment) โดยเน้นการให้ผู้เรียนประยุกต์
ความรู้ ทักษะและบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนในสภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
   2. การประเมินจะอิงข้อมูลเชิงคุณภาพ หลักฐานที่ใช้ความหลากหลายและ
ส่ิงที่ถูกประเมินเป็นพหุมิติ เช่น ความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จิตสำนึกต่อสังคม  
   3. การประเมินต้องอิงกับบริบทของท้องถิ่น 
   4. การประเมินต้องวัดผ่านพฤติกรรม ผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนวิชาต่าง ๆ 
ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการประเมินจึงต้องยึดหลัก การเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้เรียนใน
แต่ละช่วงเวลา มุ่งเน้นการประเมินเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นจริงที่จะส่งผลต่อ
พฤติกรรมและพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน ตรวจสอบได้ อีกทั้งสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในสภาพความเป็นจริงได้ 
 เนื่องจาก Competency เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ดังนั้น การวาดหรือประเมิน
ที่สอดคล้องที่สุด คือ การสังเกตพฤติกรรม ในการสังเกตพฤติกรรมนั้นมีสมมุติฐาน 2 ประการ
ที่จะทำให้การสังเกตพฤติกรรมมีความถูกต้อง กล่าวคือ 1. ผู้ที่สังเกตและประเมินต้องทำด้วย
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ความตรงไปตรงมา 2. ผู้ที่สังเกตและประเมินต้องใกล้ชิดเพียงพอที่จะสังเกตพฤติกรรมของ   
ผู้ที่ถูกประเมินได้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้นั้น 
 
วิธีการประเมินผลแบบฐานสมรรถนะ 
 1. เน้นกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) และมีการประเมินให้ความสำคัญ
กับการประเมินแบบย่อย (Formative Assessment) อย่างต่อเนื่องเพือ่ติดตามดูความก้าวหนา้ 
วินิจฉัย จุดด้อย จุดเด่นของผู้เรียนให้ข้อมูลย้อนกลับ และเป็นการประเมินการจัดกิจกรรมการ
เร ียนการสอนของผู ้สอนไปด้วยในขณะเดียวกันต้องมีการสอบสรุปการ (Summative 
Assessment) เพื่อวัดและตัดสินกระบวนการเรียนรู้ (The End of Process) ตอนเรียนจบรายวิชา 
 2. ใช้การอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced) วัดความสำเร็จในการปฏิบัติของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้ ผู้เรียนได้เรียนได้รับการพัฒนา ใช้ศักยภาพตามความสามารถ
โดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับผู้อื่นและตัดสินใจแบบอิงกลุ่ม 
 3. ประเมินสมรรถนะที่สำคัญ (Crucial Outcomes) ก่อนเพราะผลการเรียนรู้ 
หรือการปฏิบัติของทุกสมรรถนะมีความสำคัญไม่เท่ากัน บางสมรรถนะอาจมีความสำคัญกว่า
อีกสมรรถนะหนึ่งที่ผู้สอนจำเป็นต้องตั้งข้อจำกัดในการเรียนรู้และการประเมินผล 
 4. บูรณาการสมรรถนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ไม่ประเมินแยกตามหน่วย
สมรรถนะหรือ สมรรถนะย่อยออกจากกัน แม้ว่ากรอบมาตรฐานสมรรถนะจะกำหนดแยกเป็น
หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อยและตัวบ่งชี ้ไม่ได้หมายความว่าผู ้สอนจะต้องสอนหรือ
ประเมินผลแยกแต่ละสมรรถนะ เพราะในการจัดเนื้อหาการสอนแต่ละหน่วยอาจต้องเกี่ยวกับ
สมรรถนะต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน 
 
การใช้การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 รูปแบบของการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ในช้ันเรียนสามารถทำได้ในรูปแบบของการทำ
กิจกรรมในลักษณะภาระงาน (Task) และการถามคำถามผู้เรียนอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งไม่ใช่การ
ทดสอบ อาจจัดในรูปแบบการพูดคุยกับนักเรียน หรือการตัดสินใจบางอย่างเพื่อสะท้อนข้อมูล 
เชิงคุณภาพเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง เมื่อส้ินสุดบทเรียนครูต้อง 
ประเมินว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 



 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการประเมนิผลเพื่อการเรียนรู้ในช้ันเรยีน 
 
 การประเมินผลเป็นการรวบรวมหลักฐานผลการเรียนรู้ว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้า     
ถึงเกณฑ์หรือระดับที่กำหนดในมาตรฐาน หรือ ตามผลการเรียนรู้ที่กำหนดในหน่วยสมรรถนะ 
สมรรถนะย่อยและตัวชี ้ว ัด เพื ่อแสดงว่าผู ้ เร ียนสำเร ็จตามสมรรถนะที่กำหนดหรือไม่  
การประเมินผลการจัดหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะที่ควบคู่กับการเรียนการสอน โดยวัดทั้ง
ความรู้และทักษะและการนำไปประยุกต์ใช้ 
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ขั้นตอนการออกแบบการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
  1.1 กำหนดสมรรถนะผู้เรียนที่ต้องการ ครูผู้สอนกำหนดสมรรถนะของผู้เรียน   
ที่ต้องการประเมินในแต่ละหน่วยการเรียนในแต่ละระดับช้ัน 
  1.2 ศึกษานิยามเชิงปฏิบัติการของสมรรถนะ ตัวชี ้วัดและพฤติกรรมบ่ง ช้ี        
ของสมรรถนะ สำหรับการออกแบบการประเมินสมรรถนะ ซึ่งโดยนิยามของสมรรถนะจะเป็น
การผสมผสานการทำงานร่วมกันระหว่างพฤติกรรมด้านความรู้ (Knowledge) พฤติกรรมด้าน
ท ักษะกระบวนการ  (Process skill) และพฤต ิกรรมด ้ านค ุณล ั กษณะ (Attribute)                 
จึงจำเป็นต้องจำแนกพฤติกรรมเหล่านั้นออกเป็นพฤติกรรมย่อย ๆ ที่เรียกว่า “ตัวช้ีวัด” และ
สามารถแตกออกเป็นพฤติกรรมของผู้เรียนที่ปรากฏในชั้นเรียนที่เรียกว่า “พฤติกรรมบ่งชี้” 
ดังนั้นครูผู้สอนต้องทำการกำหนดตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้ของสมรรถนะในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ 
  1.3 วิเคราะห์ภารกิจหรือชิ้นงานที่ผู้เรียนปฏิบัติ ครูผู้สอนต้องทำการวิเคราะห์
ภารกิจและชิ้นงานที่ผู้เรียนปฏิบัติว่าต้องทำการประเมินในส่วนของกระบวนหรือผลงาน หรือ
ทั้งกระบวนการและผลงาน 
  1.4 กำหนดรูปแบบการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
และช่วงเวลาในการประเมิน ครูผู ้สอนกำหนดรายละเอียดของการประเมินสมรรถนะให้
สอดคล้องกับสมรรถนะ ตัวช้ีวัด และพฤติกรรมบ่งชี้ และการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนอีกด้วย 
 
รูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 รูปแบบในการประเมินสมรรถนะผู้เรียนมีรูปแบบวิธีการที ่หลากหลาย ซึ่งคุณครู
ผู้สอนจะต้องกำหนดให้สอดคล้องกับสมรรถนะ ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี ้ที ่ต้องการวัด 
รวมทั้งต้องคำนึงถึงจำนวนและศักยภาพของผู้เรียนที่ต้องการวัดอีกด้วย โดยรายละเอียดของ
รูปแบบการประเมินสมรรถนะมี ดังต่อไปนี้ 
  2.1 การประเมินสมรรถนะของตนเอง (Self-Assessment) เป็นการตรวจสอบ
สมรรถนะของผู้เรียนโดยให้ผู ้เรียนทำการประเมินสมรรถนะของตนเอง มีวัตถุประสงค์       
เพื่อสร้างการรับรู้สมรรถนะตนเองของผู้เรียนและสร้างแรงจูงใจภายในสำหรับการมุ่งมั่น
พยายามพัฒนาสมรรถนะของตนเองในอนาคต อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นทักษะการกำหนด
เป้าหมายของตนเอง (Self-Direction) 
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  2.2 การประเม ินสมรรถนะของผ ู ้ เร ียน (Assessment by Teacher) เป็น      
การประเมินสมรรถนะของผู้เรียนที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยผู ้สอน มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อน
สมรรถนะของผู้เรียนจากผู ้ที่ม ีประสบการณ์และป้องกันการลำเอียงหรือประเมินเข้าข้าง
ตนเองของผู้เรียน โดยผลการประเมินนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูล (Based line Data) สำหรับการ
กำหนดเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแต่ละคนต่อไป 
  2.3 การประเมินแบบศูนย์ทดสอบ (Assessment Center) เป็นการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียนที่ใช้เทคนิคหลายวิธีร่วมกันและใช้บุคคลหลายคนร่วมกันประเมินผล 
การประเมิน มีค่าความเที ่ยงและความเชื ่อถือได้สูง เพราะใช้เทคนิคหลายวิธีร ่วมกัน           
ใช้คนหลายคนช่วยกันประเมิน 
  2.4 การประเมินแบบสามร้อยหกสิบองศา (360 Evaluation) เป็นการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน โดยใช้เครื ่องมือที ่เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) หรือ  
แบบประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behaviorally Anchored Rating : BARS) โดย
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ได้แก่ เพื่อนนักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และรุ่นน้องเป็นผู้ประเมิน
สมรรถนะ แล้วหาข้อสรุปว่าผู้เรียนมีสมรรถนะอยู่ในระดับใด 
 
วิธีการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 วิธีการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ครูผู้สอนจะต้องกำหนดให้สอดคล้องกับพฤติกรรม 
ที ่ต้องการวัด ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมด้านความรู ้ (Knowledge) พฤติกรรมด้านทักษะ
กระบวนการ (Process skill) และพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ (Attribute) ซึ่งวิธีการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนนั้นมีหลากหลาย มีดังต่อไปนี้ 
  3.1 การทดสอบ เป็นการใช้แบบทดสอบเครื่องมือวัดความรู้หรือทักษะตาม
สมรรถนะของผู้เรียน แบบทดสอบที่ดีจะช่วยให้ครูทราบถึงสถานภาพของนักเรียนว่าเป็นเช่นไร 
มีด้านใดดีหรือควรปรับปรุงอย่างไร ซึ ่งเครื ่องมือที ่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบเขียนตอบ    
แบบสอบเลือกตอบ การสอบภาคปฏิบัติ และแบบวัดต่าง ๆ เป็นต้น 
  3.2 การสังเกต เป็นการวัดและประเมินที ่มีรายการพฤติกรรมเป้าหมายที่
ต้องการเก็บข้อมูลด้วยประสาทสัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหูและตา เพื่อศึกษาพฤติกรรมทีม่ี
ความละเอียดชัดเจนของผู้เรียนในสภาพการณ์ต่าง ๆ  ที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 
แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรวัดประเมินค่า และแบบบันทึก เป็นต้น 
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  3.3 การส ัมภาษณ์ เป ็นว ิธ ีการว ัดผลด ้วยการซักถาม สนทนา โต ้ตอบ             
เพื่อประเมินความคิด ทัศนคติต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(เตรียมคำถามไว้ล่วงหน้า) และคำถามแบบไม่มีโครงสร้าง (กำหนดเฉพาะแนวทาง หรือ 
ประเด็นแต่ไม่มีคำถามที่ชัดเจน) 
  3.4 การประเมินผลงาน เป็นการวัดและประเมินด้วยการกำหนดงาน กิจกรรม 
หรือแบบฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติฝึกฝน โดยผู้สอนจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง 
หรือ เพื่อนผู้เรียนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลจริงสำหรับสะท้อนผลการปรับปรุงแก้ไข 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบต่อไป เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินผลงาน 
  3.5 การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน เป็นการวัดและประเมินที่ใช้หลักการเก็บ
หลักฐานผลงานที่ดีและมีความภาคภูมิใจที่เป็นตัวแทนงานที่ปฏิบัติของผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะ 
แนวคิด ความสนใจ ความสำเร็จโดยมีผลการประเมิน จุดเด่น จุดด้อยของชิ้นงาน อันแสดงถึง
ความก้าวหน้าในการเรียนด้วยตนเองของผู้เรียนเอง เพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือผู้สอน แล้วนำ
หลักฐานมาบรรจุลงในแฟ้ม สมุดโน้ต แผ่นบันทึกข้อมูล เป็นต้น ลักษณะแฟ้มสะสมงานที่ดี
ควรมีความหลากหลาย สามารถสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนแต่ละคน เครื่องมือ
ที่ใช้สำหรับประเมินแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ แบบบันทึก แบบประเมินผลงาน และแบบประเมิน
ตนเอง เป็นต้น 
  3.6 การประเมินการปฏิบัติจริง เป็นการวัดและประเมินที ่เน้นการสืบเสาะ 
พัฒนาทักษะ การแก้ปัญหาตามสภาพจริงที่เกิดข้ึนของผู้เรียน ซึ่งเป็นการกระตุ้นและอำนวย
ความสะดวกให้กับผู้เรียน และสะท้อนผลการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้ 
ได้แก่ แบบประเมินการปฏิบัติงาน แบบรายงานตนเอง เป็นต้น 
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เครื่องมือในการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน จะต้องสอดคล้องกับวิธกีารประเมิน 
และประเภทของพฤติกรรมบ่งชี้ของแต่ละตัวช้ีวัดของสมรรถนะที่ต้องการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
 

ประเภทของพฤติกรรมบ่งชี้ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ด้านความรู้ 
Knowledge (K) 

1. การทดสอบ 1. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
2. แบบทดสอบแบบเขียนตอบ 

 2. การสัมภาษณ์ 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
2. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
3. แบบสอบถาม 

ด้านทักษะกระบวนการ 
Process Skill (p) 

1. การสังเกต 1. แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
2. แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

 2. การสัมภาษณ์ 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
2. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
3. แบบสอบถาม 

 3. การประเมินผลงาน 1. แบบประเมินผลงาน 
 4. การประเมินโดยใช้แฟ้ม 

สะสมงาน 
1. แบบบันทึก 
2. แบบประเมินผลงาน 
3. แบบประเมินตนเอง 

 5. การประเมินการปฏิบัติจริง 1. แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
2. แบบรายงานตนเอง 

ด้านคุณลักษณะ  
Attribute (A) 

1. การสัมภาษณ์ 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
2. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
3. แบบสอบถาม 

 2. การประเมินผลงาน 1. แบบประเมินผลงาน 
 3. การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสม

งาน 
1. แบบบันทึก 
2. แบบประเมินผลงาน 
3. แบบประเมินตนเอง 

 4. การประเมินการปฏิบัติจริง 1. แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
2. แบบรายงานตนเอง 
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ช่วงเวลาการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 การกำหนดช่วงเวลาในการประเมินสมรรถนะผู้เรียนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
สามารถกำหนดได้ ดังนี้ 
  5.1 ประเมินระหว่างเรียน เป็นการประเมินที่เน้นเพื่อการพัฒนานำผลที่ได้จาก
การประเมิน เป็นข้อมูลในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนต่อไป โดยผู้สอนอาจจะใช้วิธีการ
ทดสอบ สังเกต สอบถาม ระหว่างการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
  5.2 ประเมินปลายปีหรือปลายภาค เป็นการประเมินเพื่อสรุป ตัดสินผลการ
พัฒนาสมรรถนะของผู ้เร ียนเมื ่อสิ ้นภาคเรียนหรือสิ ้นปีการศึกษา โดยผู ้สอนพิจารณา        
จากผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน หรือทั ้งสองส่วนเป็นการตรวจสอบว่าเมื่อผู้สอน
จัดการเรียนรู้เสร็จส้ินแล้ว ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตามที่ต้องการหรือไม่ 
 รายละเอียดของแนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ครูผู้สอนสามารถอ่านได้ในสว่น  
ที่ 6 เรื่องแนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นลำดับต่อไป 
 
การวัดและประเมินหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงเป็นประเภทหนึ่งของการประเมินผล ที่ต้องการให้ผู้เรียน
แสดงทักษะและสมรรถภาพ ซึ่งสะท้อนส่ิงที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจำวัน การบูรณาการความรู้
เพื่อนำไปใช้ ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังที่นักการศึกษาได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2546 : 70 ) ได้กล่าวถึงแนวโน้มของการประเมินผลการเรียนรู้   
จะอยู่บนพื้นฐานของวิธีต่อไปนี้ 
  1. รายวิชาเป็นหน่วยของการวิเคราะห์ ควรใช้การประเมินที่ใช้ผลการปฏิบัติงาน
เป็นฐาน (Performance-based Assessment) โดยเน้นการให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้ ทักษะ
และบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนในสภาพที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
  2. การประเมินจะอิงข้อมูลเชิงคุณภาพ หลักฐานที่ใช้มีความหลากหลายและส่ิงที่
ถูกประเมินพหุมิติ เช่น ความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จิตสำนึกต่อสังคม 
  3. การประเมินต้องอ้างอิงกับบริบทของท้องถิ่น 
  4. การประเมินต้องวัดผ่านพฤติกรรม ผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนวิชาต่าง  ๆ  
ในชีวิตประจำวัน 
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 ดังนั้นการประเมินจึงต้องยึดหลักการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้เร ียนในแต่ละ
ช่วงเวลามุ ่งเน้นการประเมินเชิงคุณภาพที่เกี ่ยวข้องกับสภาพความเป็นจริงที ่จะส่งผลต่อ
พฤติกรรมและพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน ตรวจสอบได้ อีกทั้งสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้สภาพความเป็นจริงได้ ดังที่สุวิมล ได้ให้ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง ดังนี้ 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2546 : 13 ) กล่าวว่า การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการ
ตัดสินความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริง 
โดยใช้เรื่องราวเหตุการณ์สภาพจริงหรือคล้ายจริงที่ประสบในชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งเร้าให้รู้
เร ียนตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระทำ หรือผลิตจากกระบวนการทำงานตามที่
คาดหวังและผลผลิตที ่ม ีค ุณภาพ จะเป็นการสะท้อนภาพเพื ่อลงข้อสร ุปถึง ความรู้  
ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนว่ามีน้อยเพียงใด น่าพอใจหรือไม่ อยู่ในระดับ
ความสำเร็จใด 
 สรุปได้ว่า การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินผลที่สะท้อนวัตถุประสงค์    
การปฏิบัติงานและเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง เป็นระบบตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือเสมอืน
จริง อันจะส่งผลสะท้อนความรู้ ทักษะ และเจตคติ ของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 
 สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2548 : 183 อ้างถึงในทิวัตถ์ มณีโชติ  
2555 : 1-2 ) สุวิมล ว่องวาณิช (2546 : 13 และ อนุวัติ คูณแก้ว (2548 : 113 ) ได้กล่าวถึง
หลักการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งมีส่วนที่เหมือนและแตกต่างกัน สรุปในประเด็นที่สำคัญ  
ดังนี้ 
  1. เป็นการประเมินความก้าวหน้า และการแสดงออกของนักเรียนแต่ละคน    
บนรากฐานของทฤษฎีทางพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย 
  2. การประเมินมีความต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ 
  3. ควรมีการประเมินทั้ง 2 ลักษณะ คือ การประเมินที่เน้นการปฏิบัติจริง และ
การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
  4. ความคาดหวังผลจากการประเมินต้องกำหนดชัดเจนตั้งแต่เริ่มทำการประเมิน 
พ่อแม่ ผู้เรียนต้องมีส่วนรับรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  5. การประเมินต้องยุติธรรมและเท่าเทียมกัน 
  6. การประเมินต้องดำเนินการไปพร้อมกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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  7. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ตามสภาพที่แท้จริง 
  8. ผู้ประเมินควรมีหลายคน โดยมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผู้ประเมิน 
 ในการวัดและประเมินหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะตามสภาพจริงจำเป็นจะต้องใช้
เทคนิคหรือวิธีการที่ใช้ในการประเมินตามสภาพจริง เพื่อสังเกตการณ์การกระทำ รวมถึง    
การแสดงออกหลาย ๆ ด้านของนักเรียนตามสภาพความเป็นจริง ทั้งในและนอกห้องเรียน 
ดังที่สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 : 189-193 อ้างถึงในทิวัตถ์ 
2555 : 3-5) ได้กล่าวถึงวิธีการประเมินโดยสังเขป ดังนี้ 
  1. การสังเกต เป็นวิธีที ่ดีมากวิธีหนึ ่งในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านการใช้
ความคิดการปฏิบัติงาน และโดยเฉพาะด้านอารมณ์ ความรู้สึก และลักษณะนิสัยสามารถ    
ทำได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือในสถานการณ์อื่นนอกโรงเรียน 
เครื ่องมืออื ่น ๆ ที ่ใช้ประกอบการสังเกต ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า แบบบันทึกระเบียนสะสม เป็นต้น 
  2. การสัมภาษณ์ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้เก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ได้ดี เช่น ความคิด 
สติปัญญา ความร ู ้ส ึก กระบวนการขั ้นตอนในการทำงาน วิธ ีแก ้ปัญหา ฯลฯ อาจใช้
ประกอบการสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มั่นใจมากยิ่งขึ้น 
  3. การตรวจงานเป็นการวัดและประเมินผลที่เน้นการนำผลการประเมินไปใช้
ทันทีใน 2 ลักษณะ คือ เพื่อการช่วยเหลือนักเรียนและเพื่อปรับปรุงการสอนของครู จึงเป็น
การประเมินที ่ควรดำเนินการตลอดเวลา เช่น การตรวจแบบฝึกหัด ผลงานภาคปฏิ บัติ 
โครงการหรือโครงงานต่าง ๆ เป็นต้น งานเหล่านี้ควรอยู ่ในลักษณะที่ครูสามารถประเมิน
พฤติกรรมระดับสูงของนักเรียนได้ เช่น แบบฝึกหัดที่เน้นเขียนตอบ เรียบเรียง สร้างสรรค์   
(ไม่ใช้แบบฝึกหัดเลียนแบบข้อสอบเลือกตอบ ซึ ่งมักประเมินได้เพียงความรู ้ความจำ )         
งานโครงงาน โครงการ ที่เน้นความคิดขั ้นสูงในการวางแผนจัดการดำเนินการ และแก้ไข
ปัญหาส่ิงที่ควรประเมินควบคู่ไปด้วยเสมอในการตรวจงาน (ทั้งงานเขียนตอบและปฏิบัติ) คือ 
ลักษณะนิสัยและคุณลักษณะที่ดีในการทำงาน 
  4. การรายงานตนเอง เป็นวิธีการให้เขียนบรรยายหรือคำถามสั้น ๆ หรือตอบ
แบบสอบถามที่ครูสร้างขึ้น เพื่อสะท้อนถึงการเรียนรู้ของนักเรียนทัง้ความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด 
วิธีทำงานความพอใจในผลงาน ความต้องการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
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  5. การใช้บันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง
กับตัวนักเรียนผลงานนักเรียน โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการเรียนรู ้ของนักเรียนจาก    
แหล่งต่าง ๆ เช่น จากเพื่อนครูประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล จากเพื่อนนักเรียนโดยจัดชั่วโมง
สนทนาวิพากษ์ผลงาน (นักเรียนได้รับคำแนะนำมาก่อนเกี่ยวกับหลักการ วิธีการเพื่อการ
สร้างสรรค์) จากผู้ปกครองโดยจดหมายหรือสารสัมพันธ์ที่ครู หรือโรงเรียน กับผู้ปกครองมีถึง
กันโดยตลอดเวลา 
  6. การใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริง ในกรณีที่ครูต้องการใช้แบบทดสอบ 
ขอเสนอแนะให้ใช้แบบทดสอบภาคปฏิบัติที่เน้นการปฏิบัติจริง ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   6.1 ปัญหาต้องมีความหมายต่อผู้เรียนและมีความสำคัญเพียงพอที่จะแสดง
ถึงภูมิความรู้ ของนักเรียนในระดับช้ันนั้น ๆ 
   6.2 เป็นปัญหาที่เลียนแบบสภาพจริงในชีวิตของนักเรียน 
   6.3 แบบสอบต้องครอบคลุมทั้งความสามารถและเนื้อหาตามหลักสูตร 
   6.4 นักเรียนต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดหลาย ๆ ด้านมาผสมผสาน 
และแสดงวิธีคิดได้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน 
   6.5 ควรมีคำตอบถูกได้หลายคำตอบ และวิธีการหาคำตอบได้หลายวิธี 
   6.6 มีเกณฑ์การให้คะแนนตามความสมบูรณ์ของคำตอบอย่างชัดเจน 
  7. การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานแฟ้มสะสมงาน หมายถึง สิ่งที่ใช้สะสมงาน
ของนักเรียนอย่างมีจุดประสงค์ ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายาม ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธ์ิ
ในเรื ่องนั ้น ๆ หรือหลาย ๆ เรื ่องการสะสมนั้นนักเรียนมีส่วนร ่วมในการเลือกเนื ้อหา       
เกณฑ์การเลือก เกณฑ์การตัดสิน ความสามารถ/คุณสมบัติ หลักฐานการสะท้อนตนเอง 
 สรุปได้ว่า เทคนิคการวัดและการประเมินหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะตามสภาพจริง 
มีลักษณะการประเมินที ่เป็นที ่เป็นระบบที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนฐาน
สมรรถนะโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายและมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้สอนจะต้อง
นำเสนอจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน วิธีการให้คะแนน
มีความยุติธรรมและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมิน เพื่อให้ผลที่ได้การวัดและประเมินผลมี
ความถูกต้องและตรวจสอบได้ และผลการประเมินจะสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนที่เกิดจาก
การเรียนรู้ของหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะได้อย่างแท้จริง 
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การสร้างเกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 การประเมินสมรรถนะผู้เรียนเป็นการประเมินว่าผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะหรือเจตคติตามที่ระบุไว้ในองค์ประกอบของสมรรถนะนั้นหรือไม่เพยีงใด 
เม ื ่อคร ูเลือกวิธ ีการ เคร ื ่องม ือในการประเมินความรู ้  ทั กษะ คุณลักษณะของผู ้เร ียน           
ตามธรรมชาติของตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละสมรรถนะแล้ว เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ที่
ครูออกแบบไว้ ครูจะต้องตัดสินว่าผู้เรียนมีสมรรถนะนั้น ๆ โดยมีเกณฑ์การประเมินองค์รวม
ของสมรรถนะ ซึ่งเกณฑ์ต้องนำไปสู ่การสรุปผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนมีความ
ยุติธรรม ง่ายต่อการประเมินของผู้ประเมินทุกคน มีความชัดเจน พอเพียง เพื่อให้ครูผู้ประเมิน
ทุกคน สามารถใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกัน ประเมินสมรรถนะของผู้เรียนอย่างมี ความ
สอดคล้อง และสะท้อนได้ว่าระดับคุณภาพของเกณฑ์นั้นจำแนกได้ว่าผู้เรียนมีสมรรถนะอยู่ในระดับ
ใดได ้
 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้เรียนนี้ ต้องกำหนดระดับคุณภาพของความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเมื่อนำมาประเมินรวบยอดว่าผู้เรียนมีสมรรถนะใน
ระดับใดก็ต้องมีคำอธิบาย ระดับคุณภาพที่เช่ือถือได้ และมีความเที่ยงตรงตามสภาพ จึงทำให้
สามารถนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.2 การเกิดสมรรถนะจากการประยุกต์ใช้ความสามารถทั้ง 3 ด้าน 
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 การประเมินสมรรถนะของผู้เรียนในชั้นเรียนของครู เป็นการประเมินจากภาระงานหรือ
ช้ินงานที่ครูกำหนดให้ผู้เรียน ซึ่งภาระงานหรือช้ินงานที่ครูได้ออกแบบไว้นั้น จะต้องให้ผู้เรียน
ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และ คุณลักษณะที่บูรณาการกับตัวช้ีวัดมาตรฐานการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนรับผิดชอบ เมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกำหนดภาระงาน
หรือชิ้นงานนั้น ครูต้องคำนึงว่าสมรรถนะสำคัญที่ครูจะนำมาบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้ใดหน่วย
หนึ่งมีตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ที่ครูต้องพัฒนาควบคู่กันไป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุ   
เมื่อตัวช้ีวัดทุกตัวได้รับการตัดสินเช่นกัน ตัวช้ีวัดหรือพฤติกรรมบ่งช้ีในสมรรถนะทุกตัวก็ต้อง
ได้รับการประเมินควบคู่กันไป ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตัวชี ้วัดที่เป็นความร ู้ย่อม
แตกต่างจากตัวชี้วัด คุณลักษณะ หรือทักษะการปฏิบัติ แต่เมื่อนำมาสรุปรวมเป็นผลการ
ประเมินสมรรถนะ เกณฑ์ที่ใช้จึงต้องประกอบไปด้วยเกณฑ์ที่ครอบคลุมคุณภาพด้านความรู้ 
ด้านคุณลักษณะ และทักษะปฏิบัติ เนื้อหาที่สำคัญในส่วนนี้จะกล่าวถึงการสร้างเกณฑ์ในการ
ประเมินทักษะปฏิบัติ (Performance Criteria) ของผู้เรียนและความหมายของเกณฑ์การ
ประเมิน (Rubric) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.3 กรอบแนวคิดในการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 
หลักในการเขียนเกณฑ์การประเมิน 
 การสร้างเกณฑ์การประเมิน จะต้องศึกษาและพิจารณาจากตัวอย่างงานหรือ         
ผลการปฏิบัติหลาย ๆ ตัวอย่างที่มีระดับความแตกต่างกันตั้งแต่ที่ดีที่สุดถึงแย่ที่สุด โดยมี
หลักการ ดังต่อไปนี้ 
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  1. เขียนอธิบายคุณภาพของงานโดยใช้ถ้อยคำที่บอกถึงคุณภาพที่สูงกว่า หรือส่ิง
ที่ขาดหายไป จากงานนั้นเพื่อให้สามารถแยกแยะความเหมือนหรือความแตกต่างของแต่ละ
ระดับคุณภาพ โดยพยายามหลีกเล่ียงคำขยายเชิงเปรียบเทียบที่เป็นนามธรรม 
  2. กำหนดระดับของการประเมินให้พอเหมาะกับความสามารถที่จะกำหนด 
ความแตกต่างตามระดับคุณภาพได้อย่างพอเพียง ไม่มากเกินไป โดยทั่วไปจะอยู่ใน 6 ระดับ 
หรือ 12 ระดับคำอธิบายระดับคุณภาพ 
  3. กำหนดให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเพื่อที่เขาจะสามารถประเมินตนเองได้ 
และปรับปรุงตัวเองได้ตามระดับคุณภาพนั้น ในกรณีนี้มีข้อเสนอแนะ คือ ในแต่ละระดับควรมี
ตัวอย่างงานที่ได้รับการประเมินในระดับนั้น ๆ ให้เห็นชัดเจน สามารถเปรียบเทียบได้และ 
เป็นรูปธรรม 
  4. เกณฑ์การประเมินต้องเน้นให้เห็นถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
นั ้น ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากการที ่ผู ้เรียนได้สร้างผลงานนั ้น โดยเน้ นกระบวนการและ   
ความพยายามในการปฏิบัติงานนั้น 
 
เทคนิคและข้อควรพิจารณาในการสรา้งเกณฑ์การประเมิน 
 สิ ่ งที ่จำเป็นจะต้องกำหนดหรือระบุไว้ ในการพิจารณาคุณสมบัติของเกณฑ์     
การประเมิน มีดังนี้ 
  1. ความต่อเนื่อง ความแตกต่างระหว่างระดับคุณภาพในมาตรวัดจะต้องต่อเนื่อง 
และมีขนาดเท่ากัน เช่น ความแตกต่างระหว่างระดับ 5 กับระดับ 4 จะต้องมีขนาดเท่ากับ
ความแตกต่างระหว่างระดับ 2 กับระดับ 1 ซึ่งเป็นคุณสมบัติของตัวเลขในมาตราอันตรภาค 
(Interval Scale) ทั้งนี ้ คุณภาพของสิ ่งที ่ประเมินจะมีคุณสมบัต ิต่อเนื ่อง (Continuous 
Variable) 
  2. ความคู่ขนาน (Parallel) คำอธิบายในแต่ละระดับคุณภาพจะต้องใช้คำหรือ
ภาษาที่คู่ขนานกันตลอด ทุกช่วงของมาตรวัด 
  3. ย ึดสมรรถภาพท ี ่ต ้องการประเม ิน (Unity in Competency) เกณฑ์           
การประเมินจะต้องเน้นที่ตัวสมรรถภาพที่ต้องการประเมินสมรรถภาพเดียวกัน คำอธิบายใน 
แต่ละระดับจะแตกต่างกันเฉพาะในคุณภาพของงาน หรือการปฏิบัติของสมรรถภาพนั้นที่ใช้
เป็นหลัก เฉพาะในเกณฑ์การประเมินที่พิจารณานั้น 
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  4. กำหนดน้ำหนักของเกณฑ์การประเม ิน (Weighting) เมื ่อมีหลายเกณฑ์      
การประเมิน การกำหนดน้ำหนักความสำคัญของเกณฑ์จึงมีความจำเป็นตามจุดเน้นหนักเบา
ของผลงาน หรือสมรรถภาพที่ได้รับของการประเมินนั้น ๆ 
  5. ความตรง/ความเที่ยงตรง (Validity) เกณฑ์การประเมินจะต้องมีหลักฐาน
แสดงให้เห็นถึงความเที่ยงตรงของการพิจารณาผลงานออกมาในรูปของระดับคะแนนที่เป็น
ตัวแทนของพฤติกรรมให้เป็นรูปธรรมที่ปกติ ไม่สามารถมองเห็นได้ง่าย ดังนั้น การให้ระดับ
คุณภาพที่ต่างกันจะต้อง 
   5.1 สะท ้อนให ้ เห ็นถ ึงการว ิ เคราะห์ผลงานตามต ัวอย ่างในระดับ
ความสามารถต่าง ๆ กัน 
   5.2 อธิบายคุณภาพของการปฏิบัติงานไม่ใช่ปริมาณงาน 
   5.3 เกณฑ์การประเมินจะต้องไม่พิจารณาเกี่ยวข้องอื่น ๆ แต่จะเน้นเกณฑ์
การแสดงออกตามสภาพจริง ดังตัวอย่างในการพูด ผู้เสนอหลายคนใช้บันทึกย่อในการพูด   
แต่เกณฑ์การประเมินไม่พิจารณาการใช้หรือไม่ใช้บันทึกย่อ แต่จะพิจารณาประสิทธิภาพของการพูด 
ดังนั้น เกณฑ์การประเมินจะพิจารณาพฤติกรรมการนำเสนอและการเรียบเรียงข้อสนเทศที่นำเสนอ 
 
การสรุปผลการประเมินสมรรถนะ 
 ผู้รับผิดชอบอบจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ตามที่หลักสูตรกำหนด และจะต้องดำเนินการประเมินและสรุปผลที่เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน ดังนั้น 
เพื่อให้มีแนวทางการสรุปผล การประเมินที่ชัดเจน เป็นธรรมสำหรับผู้เรียน จึงได้เสนอแนว
ทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. ครูผู้สอนรายสาระการเรียนรู้ เป็นผู้ประเมินสมรรถนะผู้เรียนระหว่างจัดการเรียนรู้
ในแต่ละหน่วย และสรุปผลตัดสินให้ระดับคุณภาพเป็นรายสมรรถนะ 
 2. ครูประจำช้ันรวบรวมผลการประเมินจากครูผู ้สอนรายกลุ ่มสาระการเรียนรู้     
แล้วสรุปผลเป็นรายสมรรถนะ 
 3. วิธีการสรุปผลการประเมิน มี 2 กรณี ดังนี้ 
  3.1 พิจารณาจากฐานนิยม (Mode) หมายความว่า ระดับคุณภาพใดมีความถี่สูงทีสุ่ด 
ถือว่าเป็นระดับสมรรถนะของผู้เรียน ในกรณีที ่มีฐานนิยม (Mode) มากกว่า 1 ระดับให้
พิจารณาเลือกระดับสมรรถนะตามดุลยพินิจของผู้ประเมิน 
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  3.2 พิจารณาจากการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการตัดสิน ซึ ่งแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ  
   3.2.1 ผลการประเมินเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (ระดับคุณภาพ) ให้พิจารณา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.4 ข้อมูลเชิงคุณภาพเปรียบเทียบกับเกณฑ์พิจารณา 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์พิจารณา 
มีสมรรถนะสูงมาก มีผลการประเมินระดับมีสมรรถนะสูงขึ้นไปทกุกลุ่มสาระ       

การเรียนรู ้
มีสมรรถนะสูง มีผลการประเมินระดับมีสมรรถนะสูงขึ้นไป อยูร่ะหว่าง 5-7 กลุ่ม

สาระการเรียนรู ้
มีสมรรถนะ มีผลการประเมินระดับสมรรถนะสูงขึ้นไป อยู่ระหว่าง 2-4 กลุ่ม

สาระการเรียนรู ้
ไม่มีสมรรถนะ มีผลการประเมินระดับสมรรถนะสูงขึ้นไป น้อยกว่า 2 กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้
 
   3.2.2. ผลการประเมินเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ระดับคะแนน) คะแนนผล 
การประเมินรายกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผลการประเมินที่ครูผู้สอนประเมินจากผู้เรียน โดยใช้
แบบประเมินแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ (มีค่าอยู่ระหว่าง 0-3 คะแนน) 
เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมิน ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

2.50-3.00 มีสมรรถนะสูงมาก 

2.01-2.49 มีสมรรถนะสูง 

1.50-2.00 มีสมรรถนะ 

0-1.49 ไม่มีสมรรถนะ 
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ส่วนที่ 5 
เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่ 
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 

 ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาของผู ้เร ียนในสถานศึกษานำร่อง 
เป็นกรอบภาระงาน และแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ซึ่งจะต้อง
เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ให้เป็นกระบวนการเดียวกัน สาระของระเบียบดังกล่าวกำหนดบนพื้นฐานของ
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักวิชาการ หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาของผู ้เร ียนใน
สถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2564 รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจากพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562 อันจะสะท้อนคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะช่วย
สร้างความมั่นใจในกระบวนการดำเนินงานและสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 
 เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารสำคัญที่สถานศึกษาต้องจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการ
ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้ 
  1. บันทึกข้อมูลในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน ได้แก่ 
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา 
  2. ติดต่อสื ่อสาร รายงานข้อมูล และผลการเรียนของผู ้เร ียน ได้แก่ แบบรายงาน
ประจำตัวนักเรียน ระเบียนสะสม 
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  3. จัดทำและออกหลักฐานแสดงวุฒิและ/หรือรับรองผลการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ 
ระเบียนแสดง ผลการเรียน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดเอกสารหลักฐาน
การศึกษา ที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
   1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
   2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด 
 เอกสารแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการดำเนินการ ดังนี้ 
 
 1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 เป็นเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการ
ตรวจสอบ ย ืนย ัน และร ับรองผลการเร ียนของผ ู ้ เร ียน สถานศ ึกษาต้องใช ้แบบพ ิมพ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและดำเนินการจัดทำตามที ่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) และแบบรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษา (ปพ.3) 
  1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
  เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ ผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สถานศึกษาจะต้องจัดทำและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาแต่ละระดับหรือ
เมื่อผู้เรียนออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี  
  1.2 ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
  เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาที่มอบให้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับและผู้สำเร็จการศึกษา
ขั้นพื้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อรับรองศักดิ์และสิทธ์ิของผู้สำเร็จ
การศึกษาตามวุฒิแห่งประกาศนียบัตรนั้น 
  1.3 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
  เป็นเอกสารสำหรับอนุมัติการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ผู ้เร ียนในแต่ละรุ ่นการศึกษา โดยบันทึกรายชื ่อและข้อมูลทางการศึกษาของผู ้จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (ชั ้นประถมศึกษาปีที่ 6) ผู ้จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3) และผู ้จบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6) ใช้เป็นเอกสารสำหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียน
เป็นผู้สำเร็จการศึกษา และใช้ในการตรวจสอบยืนยัน และรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สำเรจ็
การศึกษาแต่ละคนตลอดไป 
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 2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด 
 เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญ
เกี่ยวกับผู้เรียน เช่น แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา แบบรายงานประจำตัวนักเรียน ระเบียน
สะสม ใบรับรอง ผลการเรียน และเอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้ 
  2.1 แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา 
  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผล
การเรียนตามแผนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน และใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ตัดสินผลการเรียนแต่ละรายวิชา/รายสมรรถนะพื้นฐาน/รายสมรรถนะหลัก เอกสารนี้ควรจัดทำเพื่อ
บันทึกข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายห้อง 
  เอกสารบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา นำไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
   1.1.1 ใช้เป็นเอกสารเพื ่อการดำเนินงานของผู ้สอนแต่ละคนในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละรายวิชาหรือรายห้อง 
   1.1.2 ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองข้อมูลเกี่ยวกับวิธกีาร
และกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียน 
   1.1.3 เป็นเอกสารที ่ผู ้บริหารสถานศึกษาใช้ในการอนุมัติผลการเรียนประจำ 
ภาคเรียนหรือปีการศึกษา 
  2.2 แบบรายงานประจำตัวนักเรียน 
  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ ้นเพื่อบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู ้ และ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู ้เรียนแต่ละคนตามเกณฑ์การตัดสินการผ่านระดับชั้นตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งข้อมูลด้านอื่น ๆ ของผู้เรียนทั้งที่บ้านและโรงเรียน เป็นเอกสาร
รายบุคคลสำหรับส่ือสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ ของผู้เรียนและร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  2.3 ใบรับรองผลการเรียน 
  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อรับรองสถานภาพความเป็นผู้เรียนในสถานศึกษา 
ที่กำลังศึกษาอยู่หรือรับรองผลการเรียน หรือวุฒิของผู้เรียนเป็นการช่ัวคราวตามที่ผู้เรียนร้องขอ 
ทั้งกรณีที่ผู้เรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว แต่กำลังรอรับหลัก ฐาน
การศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นต้น  
  ใบรับรองผลการเรียนมีอายุการใช้งานชั่วคราว โดยปกติประมาณ 30 วัน ซึ่งผู้เร ียน
สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทำงาน 
หรือเมื่อมีกรณีอื่นใด ที่ผู้เรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้หรือสถานภาพการเป็นผู้เรียนของตน 
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  2.4 ระเบียนสะสม 
  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้าน
ต่าง ๆ เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐาน 12 ปี ระเบียนสะสมให้ข้อมูลที ่ เป็นประโยชน์ในการแนะแนวทางการศึกษาและ  
การประกอบอาชีพของผู้เรียนการพัฒนา ปรับปรุงบุคลิกภาพ การปรับตัวของผู้เรียน และผลการเรียน 
ตลอดจนรายงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู ้เร ียนระหว่างสถานศึกษากับบ้าน และใช้เป็น
หลักฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เรียนตามความเหมาะสม 
 
 2. แนวปฏิบัติเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
  แนวปฏิบัติในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เป็นหลักฐานแสดงผลการเรียนของผู้เรียนที่เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั ้นพื ้นฐานแต่ละระดับชั ้น สถานศึกษาต้องออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคนที่จบการศึกษาแต่ละระดับช้ันหรือเมื่อออกจากสถานศึกษาโดยใช้
แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์เท่านั้น  
  ลักษณะของระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
  1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำแนกเป็น 3 แบบ คือ 
   1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษา (ปพ.1 : ป) 
   1.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1 : บ) 
   1.3 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1 : พ) 
  2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ทุกระดับมี 2 ประเภท คือ 
   2.1 แบบพิมพ์ปกติ มีลักษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ครบถ้วน สำหรับใช้กรอกข้อมูล 
ด้วยการเขียนหรือพิมพ์ดีด 
   2.2 แบบพิมพ์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นกระดาษว่าง มีข้อมูลเฉพาะ
ช่ือเอกสาร แต่ละระดับ และหมายเลขควบคุมเอกสารเท่านั้น 
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การสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน (ปพ.1) เป็นเอกสาร
หลักฐาน ที่สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องดำเนินการจัดทำให้เป็น
แนวทางเดียวกัน โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อให้สถานศึกษา
ทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 5.1 ขั้นตอนการจัดซื้อแบบพิมพ์ของสถานศึกษา 
 
 
 
 

สถานศกึษาท าหนังสอืขอซื้อแบบพมิพ์ต่อส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 

กรณีที ่1 : ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
เป็นผูด้ าเนินการจดัซื้อ 

กรณีที ่2 : สถานศกึษาไดร้บั
มอบหมายเป็นผูด้ าเนินการจดัซื้อเอง* 

ผอ.สพท. ท าหนังสอืสัง่ซื้อแบบพมิพ์ถงึ
องค์การค้าของ สกสค. 

ผอ.สพท. ท าหนังสอืสัง่ซื้อแบบพมิพ์ถงึ
องค์การค้าของ สกสค. 

โดยระบุชื่อ-นามสกุลบุคลากรของ สพท. ที่ได้รบัมอบฉันทะ
ให้เป็นผูด้ าเนินการจดัซื้อ ทัง้น้ีให้ผูท้ี่ได้รบัมอบฉันทะน าบตัร
ประจ าตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการไปแสดงต่อองค์การค้า

ของ สกสค. ด้วย 

โดยระบุชื่อ-นามสกุลครู/บุคลากรของสถานศกึษา 
ที่ได้รบัมอบหมายใหเ้ป็นผูด้ าเนินการจดัซื้อรบัมอบฉันทะ ทัง้น้ีให้
ผูไ้ด้รบัมอบฉันทะน าบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการไป

แสดงต่อองค์การค้าของ สกสค. ด้วย 

เมื่อได้รบัแบบพมิพ์แลว้ 

ผูร้บัมอบฉันทะของ สพท.  
น าแบบพมิพล์งบญัชรีบั-จ่ายแบบพมิพ์

ของ สพท. 

ผูร้บัมอบฉันทะของสถานศกึษา  
น าแบบพมิพล์งบญัชรีบั-จ่ายแบบพมิพ์

ของ สพท. 
 

สพท. แจง้ให้สถานศกึษามารบั
แบบพมิพ์ที่ได้สัง่ซื้อไว ้

สถานศกึษาน าแบบพมิพ์ลงบญัช ีรบัแบบ
พมิพ์ของสถานศกึษาต่อไป 

ผูร้บัมอบฉันทะของสถานศกึษา  
น าแบบพมิพล์งบญัชรีบัแบบพมิพ์ของ

สถานศกึษาต่อไป 
 เมื่อได้รบัแบบพมิพ์แลว้ 
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 ถ้าสถานศึกษาต้องการดำเนินการสั่งซื ้อเองให้ระบุชื่อครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ด้วย 
 จากภาพดังกล่าว แสดงรายละเอียดข้ันตอนการส่ังซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียน
แสดง ผลการเรียน (ปพ.1) ดังต่อไปนี้ 
 
กรณีที่ 1 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ 
 ขั ้นตอนที ่ 1 ผู ้บร ิหารสถานศึกษาทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอซื ้อแบบพิมพ์ถึง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ
ให้สถานศึกษา กรณีสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร 
สถานศึกษาทำหนังสือแสดงความประสงค์สั่งซื้อไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อหน่วยงานต้นสังกัด
ดำเนินการขอซื้อแบบพิมพ์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งอยู่ต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.1)   
ถึงองค์การค้าของ สกสค. โดยระบุ 
  2.1 ช่ือบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ 
โดยผู้ที่ได้รับมอบฉันทะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการไปแสดงด้วย 
  2.2 ชนิดแบบพิมพ์ (แบบพิมพ์ปกติหรือแบบพิมพ์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์) จำนวน
แบบพิมพ์จำแนกเป็นระดับช้ันว่ามีระดับช้ันละกี่เล่ม (1 เล่ม มี 50 แผ่น) 
 ขั้นตอนที่ 3 เมื่อผู้ได้รับมอบฉันทะรับแบบพิมพ์ (ปพ.1) แล้ว ให้นำแบบพิมพ์นั้นมาควบคุม
หมายเลขชุดที่…. เลขที่....ในบัญชีรับ - จ่ายแบบพิมพ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษามารับแบบพิมพ์ที่ได้ส่ังซื้อไว้ 
 ขั้นตอนที่ 5 สถานศึกษานำแบบพิมพ์ดังกล่าวมาควบคุมหมายเลข....ชุดที่.... เลขที่ในบญัชี
รับแบบพิมพ์ของสถานศึกษาและจัดเก็บรักษาไว้อย่างดีต่อไป 
 
กรณีที่ 2 : สถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเอง 
 ขั้นตอนท่ี 1 ผู้บริหารสถานศึกษาทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.1) และ
แจ้งขอดำเนินการจัดซื้อเองถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยระบุ 
  1.1 ช่ือ-นามสกุลผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ให้
เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อโดยผู้ที่ได้รับมอบฉันทะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการไป
แสดงด้วย 
  1.2 ชนิดแบบพิมพ์ (แบบพิมพ์ปกติหรือแบบพิมพ์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์) จำนวน
แบบพิมพ์จำแนกเป็นระดับช้ันว่ามีระดับช้ันละกี่เล่ม 
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 ขั้นตอนท่ี 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.1)    
ถึงองค์การค้าของ สกลค. โดยระบุ 
  2.1 ชื ่อ - นามสกุลของผู ้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที ่ได ้รับ
มอบหมายในขั้นตอนที่ 1 เป็นผู้ได้รับมอบฉันทะดำเนินการจัดซื้อ 
  2.2 ชื่อสถานศึกษา อำเภอ จังหวัด ลักษณะแบบพิมพ์ จำนวนแบบพิมพ์ จำแนกเป็น
ระดับช้ันว่ามีระดับช้ันละกี่เล่ม 
 ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ครบล้วนและถูกต้องแล้ว ให้นำ
แบบพิมพ์นั้นมาควบคุมหมายเลขชุดที่….เลขที่....ในบัญชีรับ - จ่ายแบบพิมพ์ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก่อน  
 ขั้นตอนที่ 4 หลังจากนั้นให้สถานศึกษานำแบบพิมพ์มาควบคุมหมายเลขชุดที่ .... เลขที่....ใน
บัญชีรับแบบพิมพ์ของสถานศึกษา และจัดเก็บรักษาไว้อย่างดีต่อไป 
 
การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ผู้เรียน ให้จัดทำ ดังนี้ 
 1. ให้โรงเรียนกรอกข้อความในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) อย่างชัดเจนและถูกต้อง 
ซึ่งถือว่าเป็นต้นฉบับ ซึ่งต้นฉบับของนักเรียนทุกคนไม่ต้องติดรูปถ่าย ไม่ต้องลงนามนายทะเบียนและ
หัวหน้าสถานศึกษา  
 2. ให้จัดทำเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับขึ้น 2 ฉบับ โดยใช้วิธีการถ่ายสำเนาจาก
ต้นฉบับหรือนำแบบพิมพ์เอกสารที่ใช้จัดทำต้นฉบับมาคัดลอกข้อมูลจากต้นฉบับก็ได้ (กรณีนี้ให้นำเลข
ชุดที่.....เลขที่.....ของเอกสารต้นฉบับไปกรอกที่ช่องหมายเหตุของเอกสารที่ลอกใหม่ทั้ง 2 ฉบับ โดย
กรอกว่า เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับชุดที่.....เลขที่.....) 
 3. ติดรูปถ่ายของผู้เรียนขนาด 3x4 ซม. ในช่องติดรูปถ่าย ให้นายทะเบียนและผู้บริหาร
สถานศึกษา ลงนามในเอกสารที่จัดทำขึ้นใหม่ทั้ง 2 ฉบับ พร้อมกับกรอกวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ลงนาม  
ในเอกสาร แล้วประทับตราสถานศึกษา (ตราดุนหรือสีแดงชาด) ที่รูปถ่ายของผู้เรียนและที่ลายเซ็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษามอบเอกสารที่จัดทำขึ้นให้ผู้เรียน 1 ฉบับ และเก็บรักษาไว้เป็น
สำเนารวมกับต้นฉบับที่สถานศึกษา 1 ฉบับ 
 ผู้เรียนที่ได้รับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ไปแล้ว เมื่อมีความจำเป็นต้องขอ
ฉบับใหม่ให้ยื่นคำร้องขอเอกสารฉบับใหม่พร้อมด้วยเหตุผลในการขอเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้
สถานศึกษาดำเนินการออกเอกสารใหม่จากต้นฉบับเดิมที่จัดทำไว้ตามวิธีข้างต้น และให้นายทะเบียน
และผู้บริหารสถานศึกษาที่ดำรงตำแหน่งขณะที่ผู้เรียนยื่นคำร้องขอเอกสาร เป็นผู้ลงนามในเอกสาร   
ที่จัดทำใหม่ทั้ง 2 ฉบับ 
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 สถานศึกษาต้องทำบัญชีรายจ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ในทุกกรณี และบันทึกในสมุดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษาทุกครั้งที่ม ีการ
ออกเอกสาร  
 การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีสูญหายหรือเสียหาย เนื่องจากระเบียนแสดงผล
การเรียน (ปพ.1) เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องดำเนินการควบคุม ดังนั้น 
ถ้าระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เกิดการสูญหายหรือเสียหายจะต้องดำเนินการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ที ่สูญหายหรือเสียหาย พร้อมทั ้งแจ้งให้หน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้องทราบ ดังรายละเอียดข้ึนตอนการยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
กรณีที่ 1 แบบพิมพ์เกิดการสูญหายทั้งเมื่อขณะทำการขนส่ง หรือเก็บรักษาอยู ่ที ่สถานศึกษา    
ควรดำเนินการ ดังนี้ 
 1. ผู้ทำให้เกิดการสูญหาย ได้แก่ สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงาน  
ที่จัดส่ง แจ้งความเอกสารสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลงบันทึกรายงานประจำวันรับแจ้งเอกสาร
หาย แล้วเก็บใบแจ้งความ ไว้เป็นหลักฐาน 
 2. ทำรายงานแจ้งเรื่องแบบพิมพ์ปพ.1 ฉบับที่สูญหาย (พร้อมแนบสำเนาเอกสารลงบันทึก
รายงานประจำวันด้วย) ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดโดยด่วน 
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วทำรายงานเพื่อขอยกเลิก 
แบบพิมพ์พร้อมแนบร่างประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาและลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ 
เมื ่อมีการลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาดำเนินการแจ้ง
ประกาศยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อแจ้งหน่วยงาน
หรือสถานศึกษาในสังกัดไม่ให้รับพิจารณาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่ถูกยกเลิกต่อไป 
 
กรณีที่ 2 แบบพิมพ์เกิดการเสียหายเนื่องจากเขียนผิดพลาด สกปรก หรือเกิดการชำรุดเสียหาย 
ด้วยเหตุอื่นใดจนไม่อาจใช้การได้ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 1. สถานศึกษาที่ทำให้เกิดการเสียหายทำรายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.1 โดยระบุสาเหตุ
เลขที ่ และจำนวนแบบพิมพ์ที ่ เสียหาย เสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้นสังกัด หรือ        
ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
 2. สำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศึกษาแต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสวน หาก
คณะกรรมการ เห็นควรประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำรายงานขอ
ยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.1 ฉบับที่เสียหายต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมแนบ
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ประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เพื่อให้ลงนาม 
 3. เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาดำเนินการแจ้งประกาศยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อแจ้งหน่วยงานหรือสถานศึกษาในสังกัดไม่ให้รับพิจารณา
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่ถูกยกเลิกต่อไป 
 กรณีแบบพิมพ์ที่มีความเสียหายเพียงเล็กน้อย ห้ามลบหรือขูด ถ้าเขียนผิดให้ขีดฆ่า แล้วเขียน
ข้อความที่ถูกต้องไว้ และให้นายทะเบียนลงนามกำกับ อาจไม่ต้องประกาศยกเลิก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา 
 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 
(ปพ.1 : ป) ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 5.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
ที่มา :       สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (2557 : 123) 
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ภาพที่ 5.3 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 
ที่มา :       สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (2557 : 134) 
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ภาพที่ 5.4 ระเบียนแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ที่มา :       สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (2557 : 135) 
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คำอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษา (ปพ.1 : ป) 
 การกรอกข้อมูลในระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน     
ระดับประถมศึกษา ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ด้วยวิธีการเขียนหรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์
อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอดทั้งแผ่น โดยให้ใช้หมึกสีดำหรือสีน้ำ
เงินเท่านั้น ตัวเลขที่กรอกใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก ห้ามลบหรือขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้ว กรณีเขียนผิดหรือ
ต้องการเปล่ียนแปลงข้อมูลให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิดหรือข้อความที่ต้องการเปล่ียนแปลง แล้วเขียน
ข้อความที่ถูกต้องหรือข้อความที่ต้องการไว้ข้างบนด้วยหมึกสีแดงและให้นายทะเบียนลงนามกำกับไว้ 
วิธีการกรอกข้อมูลมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 
ด้านหน้า 
 1. ข้อมูลโรงเรียนและผู้เรียน 
  1.1 ให้กรอกช่ือเต็มของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
  1.2 ให้กรอกชื ่อหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับกรม หรือหน่วยงานจัด
การศึกษา ตามการปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และ
สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เป็นต้น 
  1.3 ให้กรอกช่ือเต็มของสถานที่อันเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
  1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษาทุกสังกัดกรอกชื่อสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
  1.5 ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษารับผู้เรียนเข้าเรียน ตามวัน
รับเข้าในทะเบียนนักเรียน เช่น 16 พฤษภาคม 2557 
  1.6 ให้กรอกชื่อสถานศึกษาเดิมของผู้เรียน ตามที่ระบุในหลักฐานการศึกษาของผู้เรียน  
ที่นำมาใช้สมัครเข้าเรียน 
   กรณีที่ 1 ผู้เรียนไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษาใดมาก่อน ไม่ต้องกรอกชื่อโรงเรียน
เดิมให้ขีดด้วยเครื่องหมาย “-” 
   กรณีที่ 2 ผู้เรียนเคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอื่นมาก่อน ให้กรอกช่ือสถานศึกษาลำดับ 
สุดท้ายที่ผู้เรียนลาออก ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่นำมาแสดง 
   กรณีที่ 3 ผู้เรียนศึกษาจากการศึกษาต่างรูปแบบ ถ้าศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ 
ให้กรอกช่ือสถานศึกษานอกระบบที่เรียน และถ้าผู้เรียนศึกษาตามอัธยาศัยให้กรอก “ศึกษาตามอัธยาศัย” 
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  1.7 ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาเดิม กรณีศึกษาตามอัธยาศัยให้กรอกช่ือ
จังหวัดที่ผู้เรียนได้รับการเทียบระดับตามที่ปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา ส่วนผู้เรียนที่
ศึกษาตามอัธยาศัยแต่ยังไม่ได้รับเอกสารการเทียบระดับการศึกษาใด ๆ ให้กรอกช่ือจังหวัดที่ผู้เรียนได้
ลงทะเบียนเป็นผู้ศึกษาตามอัธยาศัย 
  1.8 ให้กรอกระดับชั้นเรียนที่ผู้เรียนกำลังเรียน หรือจบการศึกษาจาก สถานศึกษาเดิม
ตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผู้เรียนนำมาแสดงเมื่อสมัครเข้าเรียน ดังนี้ 
   กรณีที่ 1 สถานศึกษาเดิมออกเอกสารเมื่อผู้เรียนจบระดับการศึกษาให้กรอกชั้นปี
สุดท้ายของระดับการศึกษานั้น 
   กรณีที่ 2 สถานศึกษาเดิมออกเอกสารเมื่อผู้เรียนเรียนจบปีการศึกษา (ไม่จบ
ระดับการศึกษา) ให้กรอกช้ันปีที่ผู้เรียนเรียนจบปีการศึกษา 
   กรณีที่ 3 สถานศึกษาเดิมออกเอกสารให้ผู ้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาระหว่างปี
การศึกษาให้กรอก “กำลังเรียนช้ัน.....” (ระบุช้ันปีที่กำลังเรียนอยู่ขณะที่ลาออก) 
   กรณีที่ 4 ผู้เรียนที่ไม่มีโรงเรียนเดิม ให้ขีดเครื่องหมาย “-”  
  1.9 ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของผู้เรียนอย่างชัดเจน พร้อมคำนำหน้าชื่อที่ถูกต้องด้วย
อักษรตัวบรรจง เช่น เด็กชายสุภาพ เรียบร้อย นางสาวมารยาท ดีงาม เป็นต้น 
  1.10 ให้กรอกเลขประจำตัวของผู้เรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา 
  1.11 ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้เรียนจำนวน 13 หลักให้ถูกต้องตรงตาม
สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) กรณีผู้เรียนไม่มีเลข 13 หลัก ให้กรอกเลขศูนย์ 0 ทั้ง 13 หลักจนกว่าจะ
มีการเปล่ียนแปลง 
  1.12 ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่ผู้เรียนเกิดให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุ    
ในระเบียนนักเรียน 
  1.13 ให้กรอก “ชาย” หรือ “หญิง” ตามเพศของผู้เรียนให้ตรงตามที่ระบุในระเบียนนักเรียน  
  1.14 ให้กรอกสัญชาติของผู้เรียนที่ระบุในระเบียนนักเรียน  
  1.15 ให้กรอกช่ือศาสนาที่ผู้เรียนนับถือ เช่น พุทธ อิสลาม หรือคริสต์ เป็นต้น  
  1.16 ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา ให้กรอกชื่อบิดาและมารดาของผู้เรียนพร้อมนามสกุล และ    
คำนำหน้าที่ถูกต้องอย่างชัดเจนตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน กรณีไม่มีช่ือบิดาและ/หรือช่ือมารดา
ในระเบียนนักเรียน ให้ขีดเครื่องหมาย “-” ห้ามกรอกช่ือบิดาบุญธรรม หรือมารดาบุญธรรมหรือผู้ที่
มิใช่บิดา-มารดาผู้ให้กำเนิดผู้เรียน 
 2. ผลการเรียนรายวิชา 
  การกรอกข้อมูลในผลการเรียนรายวิชา จะกรอกครั ้งเดียวเมื ่อต้องการออกเอกสาร  
ทั้งกรณีผู้เรียนจบระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีที่6) หรือขอลาออกจากสถานศึกษาข้อมูลผล
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การเรียนที่นำมากรอกเป็นข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทำเอกสารทั้งหมด ในขณะเดียวกันข้อมูลในเอกสาร
ที่มอบให้ผู้เรียนจะต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง การกรอกข้อมูลในช่องตาราง ให้กรอก ดังนี้ 
  2.1 ให้กรอก “ปีการศึกษา” ที่เริ่มเรียนก่อนตามด้วยช้ันปี แล้วจึงกรอก รายวิชาพื้นฐาน
ที่ผู้เรียนเรียนในแต่ละปี โดยกรอกเลขรหัสก่อนตามด้วยช่ือรายวิชา ให้กรอกเรียงรายวิชาพื้นฐานตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้และตามด้วยรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนในปีนั้น ๆ (กรณีที่ไม่มีรายวิชาเพิ่มเติมให้เว้น
ว่างไว้) ให้กรอกเรียงตามลำดับจากสดมภ์ซ้ายมือไปขวามือ 
  2.2 ให้กรอกจำนวนเวลาเรียนเป็นช่ัวโมง ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
  2.3 ให้กรอกผลการเรียนในสดมภ์ให้ตรงกับรหัสหรือรายวิชานั้น ๆ ผลการเรียนที่นำมา
กรอกจะต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทำเอกสาร เช่น รายวิชาใดที่ตัดสินผลการเรียนแล้วไมผ่่าน 
และยังไม่ได้แก้ไขให้กรอกผลการเรียนเดิม แต่ถ้าได้ซ่อมเสริมจนผ่านแล้วให้กรอกผลการเรียนที่ซ่อม
เสริมแล้ว 
 
ด้านหลัง 
 3. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3.1 ให้กรอกปีการศึกษาที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามด้วยชื่อกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน       
ที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมในปีนั้นเรียงลงมาตามลำดับ โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 
(ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ตามด้วยกิจกรรมชุมนุม/ชมรม โดยระบุชื่อของ
ชุมนุม/ชมรม ให้ชัดเจน) และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
  3.2 ให้กรอกจำนวนเวลาเรียน (เป็นชั ่วโมง) ของแต่ละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่
สถานศึกษากำหนดและตรงกับช่ือกิจกรรมนั้น ๆ 
  3.3 ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม โดยกรอก “ผ” สำหรับ
กิจกรรมที่ได้รับการประเมิน “ผ่าน” และกรอก “มผ” สำหรับกิจกรรมที่ได้รับการประเมิน “ไม่ผ่าน” 
 4. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน  
  4.1 สรุปผลการประเมิน 
   4.1.1 ผลการประเมินรายวิชาพื ้นฐาน ให้กรอกผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน 
“ผ่านทุกรายวิชา” สำหรับผู ้เร ียนที ่มีผลการประเมินรายวิชาพื ้นฐานผ่านเกณฑ์การจบระดับ
ประถมศึกษาของสถานศึกษา และเว้นว่างไว้สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับประถมศึกษา 
   4.1.2 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้กรอกผลการประเมิน     
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของชั ้นปีสุดท้าย “ดีเยี ่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” สำหรับผู ้เร ียนที ่มี                  
ผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผ่านเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา 
และเว้นว่างไว้สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับประถมศึกษา 
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   4.1.3 ผลการประเม ินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของชั้นปีสุดท้าย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” สำหรับผู้เรียนที่มีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา และเว้น
ว่างไว้สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับประถมศึกษา 
   4.1.4 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา 
ผู ้เร ียน “ผ่าน” สำหรับผู ้เรียนที ่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนผ่านเกณฑ์การจบระดับ
ประถมศึกษาของสถานศึกษา และเว้นว่างไว้สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับประถมศึกษา 
  4.2 ให้กรอกผลการตัดสินตามเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาแต่ละเกณฑ์ ดังนี้  
   ก. กรอก “ผ่าน” เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้ว ได้ “ผ่าน” 
   ข. กรอก “ไม่ผ่าน” เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้ว ได้ “ไม่ผ่าน” 
   ค. เว้นว่างไว้เมื่อเกณฑ์นั้นยังไม่มีการตัดสิน 
  4.3 ให้กรอกเลขวันที่ ช่ือเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษาอนุมัติให้ผู้เรียนจบการศึกษา
ได้แก่ วันที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา 
(ปพ.3) กรณีผู้เรียนออกจากสถานศึกษาก่อนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาให้ขีดเครื่องหมาย 
  4.4 ให้กรอกเลขวันที ่ ชื ่อเดือน และเลข พ.ศ. ที ่ผู ้เร ียนออกจากสถานศึกษาตาม  
“วันจำหน่าย” ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 
  4.5 สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน ให้กรอก ดังนี้ 
   ก. กรณีผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ให้กรอก “จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา” 
   ข. ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาในกรณีอื่น ๆ ให้กรอก “ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น” 
 5. ผลการทดสอบระดับชาติ 
  ให้กรอกผลการทดสอบระดับชาติของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือหน่วยงานระดับชาติอื่น ๆ โดยกรอกชื่อแบบทดสอบ  
ช้ันที่สอบ รายวิชา และผลการทดสอบให้ครบทุกรายวิชาที่เข้าสอบอย่างชัดเจน  
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 6. ผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ปี (ป.4 - 6) 
  6.1 ช่อง “หน่วยน้ำหนักรวม (ป.4 - 6)” ให้สถานศึกษาแปลงเวลาเรียนจากจำนวน
ช่ัวโมงที่เรียนในแต่ละรายวิชาให้เป็นหน่วยน้ำหนักโดย 40 ช่ัวโมงเท่ากับ 1 หน่วยน้ำหนัก แล้วกรอก
จำนวนหน่วยน้ำหนักรวมของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยจำแนกเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) สำหรับรายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS) ถ้าโรงเรียนใดไม่ได้เปิดสอนในรายวิชานี้ให้ขีดเครื่องหมาย “-” 
 
 
 
 
 
  6.2 ช่อง “ผลการเรียนเฉลี่ย (ป.4 - 6)” ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่
ผู้เรียน ได้เรียนแล้ว โดยจำแนกการเฉลี่ยเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือการศึกษาด้นคว้าด้วยตนเอง 
(IS) สำหรับ รายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ถ้าโรงเรียนใดไม่ได้เปิดสอนในรายวิชา
นี้ให้ขีดเครื่องหมาย “-” 
 
 
 
   
  6.3 ช่อง “หน่วยน้ำหนักรวมตลอด 3 ปี (ป.4 - 6)” ให้กรอกจำนวนหน่วยน้ำหนักรวม
ของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
 
 
  6.4 ช่อง “ผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ปี (ป.4 - 6)” ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุก
รายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนแล้ว โดยรวมเฉล่ียทุกรายวิชาที่เรียน 
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 7. ช่อง “สัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาต”ิ 
  7.1 หัวข้อ “ร้อยละ......ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร” ให้กรอกสัดส่วนของผล
การเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้วคิดคำนวณผลการเรี ยนที ่ได้ตาม
สัดส่วนนั้น 

 
 
 
  7.2 หัวข้อ “ร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน” ให้กรอก
สัดส่วนของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการ
เรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้ว
คิดคำนวณผลการทดสอบที่ได้ตามสัดส่วนนั้น 
 
 
 
 
  7.3 หัวข้อ “ผลการเรียนเฉลี่ยรวม” ให้กรอกผลรวมจากการคิดสัดส่วนระหว่างผลการ
เรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
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 8. คำอธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษาให้กรอกเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และคำอธิบายระดับผลการเรียนหรือรูปแบบการตัดสินที่สถานศึกษาใช้ในการตัดสินผลการ
เรียนรายวิชา การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 9. ช่อง “หมายเหตุ” 
  9.1 กรอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา  
  9.2 สำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้ระบุข้อความลงในช่องหมายเหตุ ดังนี้ 
   “เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.” กรณีโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียน
การสอนรายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ให้ระบุข้อความลงในช่องหมายเหตุ ดังนี้ 
   “เป็นโรงเรียนพี่จัดการเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)”  
  9.3 กรณีที่นักเรียนย้ายจากโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียน 
การสอน รายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) มาเรียนโรงเรียนทั่วไปที่ไม่ได้จัดการเรียน
การสอนรายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ให้ระบุข้อความลงในช่องหมายเหตุ ดังนี้  
    “ย้ายมาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ. ” หรือ “ย้ายมาจาก
โรงเรียนพี่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)” 
  
กรณีปพ.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอนและมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถศึกษาได้จากเอกสาร
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557 
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 2.2 ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
  แนวปฏิบัติในการจัดทำประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
  ประกาศนียบัตร (ปพ.2) เป็นเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่สถานศึกษาออก
ให้กับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ซึ่งเป็นการจบการศึกษาภาคบังคับ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ซึ่งเป็นการจบการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดงวุฒิการศึกษา และรับรองศักดิ์และสิทธิของผู้สำเร็จการศึกษา ผู้เรียนสามารถ
นำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ของตน เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเ ข้าทำงาน หรือเพื่อ
การอื่นใดที่ต้องแสดงวุฒิการศึกษา โดยใช้แบบพิมพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเท่านั้น  
  ลักษณะของประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
  ประกาศนียบัตร (ปพ.2) สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มี 2 แบบ ได้แก่ 
  1. ประกาศนียบัตรสำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3) 
  2. ประกาศนียบัตรสำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
 
การสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาประกาศนียบัตร (ปพ.2)  
 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.2) เป็นเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษา
ทุกแห่ง ทุกสังกัด ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องดำเนินการจัดทำให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
โดยผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อให้สถานศึกษาทุกแห่งทุก
สังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการจำแนกเป็น 2 กรณี  ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.5 ขั้นตอนการส่ังซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาหลักฐาน  
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กรณีที่ 1 : สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู ้บริหารสถานศึกษาทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอซื ้อประกาศนียบัตร        
ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ
จัดซื้อให้สถานศึกษา กรณีสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้
ผู้บริหาร สถานศึกษาทำหนังสือแสดงความต้องการจัดซื้อไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อหน่วยงาน  
ต้นสังกัดดำเนินการขอซื้อแบบพิมพ์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งอยู่ต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำหนังสือสั่งซื้อประกาศนียบัตรถึง 
องค์การค้าของ สกสค. โดยระบุ 
  2.1 ชื่อบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู ้ดำเนินการ 
จัดซื้อ โดยผู้ที่ได้รับมอบฉันทะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการไปแสดงด้วย 
  2.2 ชนิดแบบพิมพ์ (ปพ.2 : บ หรือ ปพ.2 : พ) จำนวนแบบพิมพ์จำแนกเป็นระดับช้ันว่า
มีระดับช้ันละกี่แผ่น 
 ขั้นตอนที่ 3 เมื่อผู้ได้รับมอบฉันทะรับแบบพิมพ์ (ปพ.2 : บ หรือ ปพ.2 : พ) แล้ว ให้นำแบบ
พิมพ์นั้นมาควบคุมหมายเลขชุดที่….เลขที่....ในบัญชีการส่ังซื้อประกาศนียบัตรของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษามารับประกาศนียบัตรที่ได้
ส่ังซื้อไว้  
 ขั้นตอนที่ 5 สถานศึกษานำประกาศนียบัตรมาควบคุมจำนวนแผ่นในบัญชีรับแบบพิมพ์ของ 
สถานศึกษาและจัดเก็บรักษาไว้อย่างดีต่อไป 
 
กรณีที่ 2 : สถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเอง 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอซื้อประกาศนียบัตร และ
แจ้งขอดำเนินการจัดซื้อเองถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยระบุ 
  1.1 ช่ือ - นามสกุลผู้สอนหรือบุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการ
จัดซื้อโดยผู้ที่ได้รับมอบฉันทะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการไปแสดงด้วย 
  1.2 ชนิดแบบพิมพ์ (ปพ.2 : บ หรือ ปพ.2 : พ) จำนวนแบบพิมพ์ จำแนกเป็นระดับช้ันว่า
มีระดับช้ันละกี่เล่ม 
 ขั้นตอนที่ 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำหนังสือสั่งซื้อประกาศนียบัตรถึง
องค์การค้าของ สกลค. โดยระบุ 
  2.1 ช่ือ - นามสกุลของผู้สอนหรือบุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายข้ันตอนที่ 1 
เป็นผู้ได้รับมอบฉันทะดำเนินการจัดซื้อ 
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  2.2 ชื่อสถานศึกษา อำเภอ จังหวัด ลักษณะแบบพิมพ์ จำนวนแบบพิมพ์ จำแนกเป็น
ระดับช้ันว่ามีระดับช้ันละกี่แผ่น 
 ขั้นตอนที่ 3 เมื่อผู้ได้รับมอบฉันทะประกาศนียบัตรแล้ว ให้นำแบบพิมพ์นั้นมาควบคุมจำนวน
แผ่นในบัญชีการส่ังซื้อของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อน 
 ขั้นตอนที่ 4 สถานศึกษานำแบบพิมพ์มาควบคุมจำนวนแผ่นในบัญชีรับแบบพิมพ์ของ
สถานศึกษา และจัดเก็บรักษาไว้อย่างดีต่อไป เมื่อสถานศึกษาออกประกาศนียบัตรให้กับผู้เร ียน
ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วให้จัดทำแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร โดยจัดทำ 2 ชุด เก็บรักษาไว้  
ที่สถานศึกษา 1 ชุด และจัดส่งไปเก็บไว้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ชุด ตามแบบรายงาน 
 
การออกประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
 โรงเรียนจะต้องออกประกาศนียบัตร (ปพ.2) ให้กับผู ้เร ียนที ่จบการศึกษาภาคบังคับ  
(ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3) และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกคน โดยใช้แบบฟอร์มที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
สถานศึกษาต้องควบคุมการจัดทำการออกเอกสารและการเก็บรักษาแบบฟอร์มของเอกสารให้
ปลอดภัย อย่าให้เกิดชำรุด เสียหาย สูญหาย หรือมีการนำไปออกให้กับผู้เรียนในทางมิชอบ กรณีที่
ผู้เรียนรับเอกสารไปแล้ว มีความประสงค์จะขอรับเอกสารนี้ใหม่ สถานศึกษาจะต้องออกใบแทนให้ 
โดยใช้แบบฟอร์มใบแทนประกาศนียบัตรที ่มีล ักษณะแตกต่างจากเอกสารจร ิงตามร ูปแบบที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ทั้งนี้ในการออกประกาศนียบัตรต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ให้สถานศึกษาออกประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและผู้สำเร็จการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกคนทันทีที่สำเร็จ
การศึกษาตามแบบ ปพ.2 : บ หรือ ปพ.2 : พ พร้อมกำหนดวัน เวลาในการรับประกาศนียบัตร  
 2. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรร่วมกัน 
 กรณีสถานศึกษาเลิกล้มกิจการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเก็บหลักฐาน
การศึกษาของสถานศึกษานั้นไว้เป็นผู้ลงนามในใบแทนประกาศนียบัตร 
 3. กรณีผู้สำเร็จการศึกษาไม่ได้รับประกาศนียบัตรตามกำหนดเวลาที่สถานศึกษากำหนด 
ผู้สำเร็จการศึกษาต้องยื่นคำขอรับประกาศนียบัตรด้วยตนเองตามแบบคำร้อง 
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การขอใบแทนประกาศนียบัตรกรณีสูญหายหรือเสียหาย 
 กรณีประกาศนียบัตรที่ผู้สำเร็จการศึกษารับไปแล้วเกิดชำรุดหรือสูญหายให้สถานศึกษาออก
ใบแทนประกาศนียบัตรให้และเก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท ถ้าผู้สำเร็จการศึกษาขอรับเมื่อพ้น
กำหนด 10 ปี นับแต่วันที่ออกประกาศนียบัตรให้เก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ 30บาท 
 การขอใบแทนประกาศนียบัตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ยื่นคำร้องและขอรับใบแทนด้วย
ตนเองที่สถานศึกษา กรณีสถานศึกษาเลิกกิจการให้ไปยื ่นคำร้องที ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ที่สถานศึกษาแห่งนั้นเคยตั้งอยู่ พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบคำร้อง ดังนี้ 
  - กรณีประกาศนียบัตรสูญหาย ให้ไปแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วนำใบแจ้ง
ความไปประกอบคำร้องขอรับใบแทน 
  - กรณีประกาศนียบัตรชำรุดให้นำประกาศนียบัตรที่ชำรุดไปยื่นประกอบคำร้องขอรับ
ใบแทน ประกาศนียบัตรให้ใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
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ภาพที่ 5.6 ตัวอย่างเอกสาร ปพ.2: บ 
ที่มา :       สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (2557 : 148) 



 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 163 

 
ภาพที่ 5.7 ตัวอย่างเอกสาร ปพ.2: พ 
ที่มา :       สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (2557 : 149) 
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คำอธิบายการกรอกประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
 การกรอกรายการประกาศนียบัตรให้เข ียนหรือพิมพ์ด้วยหมึกสีดำให้ชัดเจน ห้ามใช้
ปากกาลูกลื่น ตัวอักษรที่กรอกต้องเป็นตัวอักษรที่บรรจงและสวยงาม ตัวเลขที่กรอกทุกแห่งให้ใช้  
เลขไทย ประกาศนียบัตรทุกฉบับต้องไม่มีรอยขูด ลบ แก้ หรือเติม และต้องระมัดระวังไม่ให้  
เปรอะเป้ือนจากการเขียน การพิมพ์ หรือ เกิดความสกปรกจากเหตุใดเหตุหนึ่ง การกรอกรายการ
ประกาศนียบัตรให้กรอก ดังนี้ 
 
แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรด้านหน้า 
 1. ให้กรอกเลขที่ลำดับของประกาศนียบัตรที ่ออกให้ผู้เรียน โดยเจ้าหน้าที ่ทะเบียนของ 
สถานศึกษาเป็นผู้ออก และให้เขียนเฉพาะเลขลำดับตามทะเบียนประกาศนียบัตรไม่ต้องลง พ.ศ. กำกับ  
 หมายเหตุ เมื่อออกประกาศนียบัตรครั้งใดให้เริ่มลำดับที่ประกาศนียบัตรใหม่ทุกครั้ง 
 2. ช่ือ - ช่ือสกุล คำนำหน้าช่ือ เช่น เด็กชาย เด็กหญิง นาย นางสาว ยศ เช่น ร้อยตำรวจตรีหญิง 
ร้อยเอก นาวาตรี ฐานันดรศักดิ์ เช่น หม่อมหลวง หม่อมราชวงศ์ หม่อมเจ้า ให้เขียนเต็ม ไม่ใช้อักษรย่อ       
สำหรับคำนำหน้าช่ือและฐานันดรศักดิ์ ให้เขียนติดกันไปกับช่ือ ส่วนยศกับช่ือ หรือยศกับฐานันดรศักดิ์ 
ช่ือกับช่ือสกุล ให้เว้นระยะห่างพองาม นามสกุลที่มีคำต่อท้าย เช่น ณ อยุธยา ณ ระนอง ให้เว้นวรรคเล็ก 
ทั้งข้างหน้าและข้างหลังคำ “ณ” และต้องไม่ใช้ “ฯ” (ไปยาลน้อย) 
 3. เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. ให้กรอกวัน เดือน ปีเกิดของผู้เรียน ให้ถูกต้องตรงตามสำเนาทะเบียน
บ้าน (ท.ร.14) โดยกรอกวันที่ และ พ.ศ. เป็นตัวเลข ช่ือเดือนให้เขียนเต็ม ไม่ใช้อักษรย่อ 
 4. ให้กรอกช่ือสถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนจบการศึกษา  
 5. ให้กรอกช่ืออำเภอ/เขต และจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา  
 6 ให้กรอกวัน เดือน ปีที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามอนุมัติการจบการศึกษาหรือจบหลักสูตร
ตามที่ระบุในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) โดยกรอกวันที่ และ พ.ศ. เป็นตัวเลขช่ือเดือนให้
เขียนเต็ม ไม่ใช้อักษรย่อ 
 7. ให้ผู ้บริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน ซึ ่งดำรง
ตำแหน่งขณะที่ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาเป็นผู้ลงนาม 
 8. ให้ประทับตราสถานศึกษาบนลายมือชื่อของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ตราดุน
หรือสีแดงชาด 
แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรด้านหลัง 
 ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำประกาศนียบัตรและผู้รับประกาศนียบัตรลงลายมือช่ือ ตามรายการ ดังนี ้
 1. ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ ผู้ทาน ผู้ตรวจ  
 2. นายทะเบียน  
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 3. ผู้รับประกาศนียบัตร  
 4. วันที่ เดือน พ.ศ. ที่รับประกาศนียบัตร 
 
ตัวอย่างใบแทนประกาศนียบัตร  

 
ภาพที่ 5.8 ใบแทนประกาศนียบัตร 
ที่มา :       สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (2557 : 151) 
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ภาพที่ 5.9 ใบแทนประกาศนียบัตร 
ที่มา :       สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (2557 : 152) 
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คำอธิบายการกรอกใบแทนประกาศนียบัตร 
 การกรอกใบแทนประกาศนียบัตรให้กรอกด้วยการเขียนหรือพิมพ์ด้วยหมึกสีดำ ห้ามใช้
ปากกาลูกลื่น ตัวอักษรต้องเป็นแบบตัวบรรจงและสวยงาม ตัวเลขที่กรอกทุกแห่งใหม่ใช้เลขไทย  
ใบแทนประกาศนียบัตรทุกฉบับต้องไม่มีรอยขูด ลบ แก้ไข หรือเติม และต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะ
เป้ือนจากการเขียน การพิมพ์ หรือเกิดความสกปรกจากเหตุใดเหตุหนึ่ง การกรอกรายการในใบแทน
ประกาศนียบัตร ให้กรอก ดังนี้ 
 1. ให้กรอกช่ือสถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนจบการศึกษา 
 2. ให้กรอกช่ืออําเภอ/เขต และจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา 
 3. ให้กรอกช่ือเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
 4. ให้กรอกช่ือและช่ือสกุลของผู้เรียนที่ขอรับใบแทนประกาศนียบัตร โดยปฏิบัติตามวิธีการ
กรอกช่ือและชื่อสกุลในประกาศนียบัตร 
 5. ให้กรอกวัน เดือน ปีเกิดของผู ้เรียนให้ถูกต้องตรงตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)  
โดยกรอกวันที่และ พ.ศ. เป็นตัวเลข ช่ือเดือนให้เขียนเต็ม ไม่ใช่อักษรย่อ 
 6 ให้กรอกวัน เดือน ปีที่ผู้เรียนได้รับอนุมัติให้จบการศึกษาหรือจบหลักสูตรตามที่ระบุในแบบ
รายงานผู ้สําเร็จการศึกษา (ปพ.3) โดยกรอกวันที ่ และ พ.ศ. เป็นตัวเลข ชื ่อเดือนให้เขียนเต็ม 
ไม่ใช่อักษรย่อ 
 7. ได้รับประกาศนียบัตรเลขที่ ให้กรอกเลขที่ประกาศนียบัตรที่ผู้เรียนเคยรับไปแล้วตามที่
กรอกไว้ในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)  
 8. ให้กรอก “ชำรุด” ในกรณีที่ออกใบแทนประกาศนียบัตร เนื่องจากประกาศนียบัตรเดิม
ชำรุด และกรอก “สูญหาย” ในกรณีที่ออกใบแทนประกาศนียบัตรเนื่องจากประกาศนียบัตรเดิมสูญหาย 
 9. ให้กรอกวัน เดือน ปีที ่ผู ้อำนวยการ หรืออาจารย์ใหญ่หรือครูใหญ่ลงนามในใบแทน
ประกาศนียบัตร โดยกรอกวันที่ และปีพ.ศ. เป็นตัวเลข ช่ือเดือนใหม่เขียนเต็ม ไม่ใช่อักษรย่อ 
 10. ให้ผู้อำนวยการ หรืออาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ ที่ดํารงตําแหน่งในระหว่างที่ออกใบแทน
ประกาศนียบัตรลงนาม 
 11. ให้นายทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในระหว่างที่ออกใบแทนประกาศนียบัตรลงนาม 
 12. ให้ประทับตราสถานศึกษาบนลายมือช่ือของผู้บริหารสถานศึกษา (สีแดงชาด) 
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 2.3 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
  แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตร โดยบันทึก
รายชื่อและข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ผู้จบการศึกษา  
ภาคบังคับ (ชั ้นม ัธยมศึกษา ปีท ี ่  3) และผู ้จบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (ชั ้นม ัธยมศึกษาปีที ่  6)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นเอกสารสำหรับอนุมัติผลการเรียน
ให้ผู้เรียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความสำเร็จ และ  
วุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละคน 
 
  ลักษณะของแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
  1. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) จำแนกเป็น 3 แบบ คือ 
   1.1 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับประถมศึกษา (ปพ.3 : ป) 
   1.2 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.3 : บ) 
   1.3 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.3 : พ) 
  2. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ทุกระดับมี 2 ประเภท คือ 
   2.1 แบบพิมพ์ปกติ มีลักษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ ครบถ้วน สำหรับใช้กรอกข้อมูล 
ด้วยการเขียนหรือพิมพ์ดีด 
   2.2 แบบพิมพ์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นกระดาษว่าง พิมพ์เฉพาะช่ือ
เอกสารและข้อมูลบางส่วนที่สำคัญ 
 
การสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเรจ็การศึกษา (ปพ.3) 
 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาทุกแห่งทุกสงักัด 
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องดำเนินการจัดทำให้เป็นแนวทางเดียวกัน สถานศึกษาสามารถ
สั ่งซื ้อโดยตรงได้ที ่องค์การค้าของ สกสค. โดยหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดซื้อ   
การจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จัดทำครั้งละ 2 ชุด 
เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา 1 ชุด และส่งเก็บรักษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด 1 ชุด 
สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายให้จัดทำครั้งละ 3 ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา  
1 ชุด ส่งเก็บรักษาที่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้นสังกัด 1 ชุด และส่งเก็บรั กษาที่สำนักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 1 ชุด ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันอนุมัติ
การจบการศึกษา โดยจะต้องเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ให้ปลอดภัยตลอดไป  
อย่าให้ชำรุดเสียหายหรือเกิดการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ 
 
หมายเหต ุ
 1. กรณีสถานศึกษาจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) สำหรับผู้เรียนจบไม่พร้อม
รุ่นไม่ว่ากรณีใดก็ตามในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาตอ้ง
จัดทำรายงานเป็น 3 ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา 1 ชุด ส่งเก็บรักษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้นสังกัดของสถานศึกษา 1 ชุด และส่งเก็บรักษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 1 ชุดเช่นเดียวกัน  
 2. กรณีข้อมูลในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานต่าง ๆ มีข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ยึดข้อมูลในเอกสาร
หลักฐานฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
 3. การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ที่ได้ส่ง 
ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานแล้ว ให้สถานศึกษาดำเนินการตามคำส่ัง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังต่อไปนี้  
 1. แต่งตั้งนายทะเบียนของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ เพื่อรับผิดชอบการจัดทำแบบ
รายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) และเอกสารสำคัญอื่น ๆ ของสถานศึกษา 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นคราว ๆ ไป 
ประกอบด้วยผู้เขียน/ผู้พิมพ์ ผู้ทาน และผู้ตรวจ ดำเนินงานภายใต้การกำกับของนายทะเบียน 
 3. คณะกรรมการในข้อ 2 ต้องดำเนินการจัดทำโดยปฏิบัติตามดำขี ้แจงการจัดทำแบบ
รายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
 4. เมื่อจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กรรมการทุกคน
และนายทะเบียนลงนามไว้ที่ด้านหน้าของเอกสารในช่องที่กำหนดไว้ทุกแผ่นก่อนเสนอให้ผู้อำนวยการ
หรืออาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติการจบหลักสูตร 
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 5. ผู้อำนวยการ หรืออาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ ควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ 
งานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานพิจารณาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ที่จัดทำเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ และรอบคอบก่อนลงนาม อนุมัติผลการจบหลักสูตร 
 6. สถานศึกษาต้องจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ตามแนวปฏิบัติข้างต้นเพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้จบการศึกษาต่อไป 
 
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 
(ปพ.3 : ป) ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 5.10 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 
ที่มา :        สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (2557 : 159) 
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ภาพที่ 5.11 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปพ 3: ป 
ที่มา :        สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (2557 : 160) 
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คำอธิบายการกรอกแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา (ปพ.3 : ป) 
 การกรอกข้อมูลในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ 
ด้วยวิธีการเขียน หรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด หรือคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้ว
ให้ใช้วิธีการนั ้นตลอดทุกหน้าทุกแผ่น โดยให้ใช้หมึกสีดำเท่านั ้น กรณีใช้วิธีการเขียนห้ามใช้
ปากกาลูกล่ืน ตัวเลขที่กรอกควรใช้ ตัวเลขฮินดูอารบิก ห้ามลบหรือขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้ว กรณีเขียน
ผิดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิดหรือข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 
แล้วเขียนข้อความที่ ถูกต้องหร ือข้อความที ่ต้องการไว้ข ้างบนด้วยหมึกสีแดงและให้ผู ้บริหาร
สถานศึกษาลงนามกำกับไว้  
 การกรอกรายการข้อมูลต่าง ๆ ให้ปฏิบัติดังนี้  
 1. ข้อมูลโรงเรียน 
  1.1 ให้กรอกภาคเรียนและปีการศึกษาที่สถานศึกษา ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของ
ผู ้เร ียน เช่น ภาคเรียนที่ 1 ตั ้งแต่วันที ่ 16 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม ภาคเรียนที ่ 2 ตั ้งแต่วันที ่  1 
พฤศจิกายน - 15 พฤษภาคม 
  1.2 ให้กรอกช่ือ สถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษา สถานที่ตั้งของ
สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 หรือสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
 2. ข้อมูลผู้เรียน 
  2.1 ให้กรอกเลขลำดับผู้เรียนที่ได้รับการตัดสินและอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ของแต่ละ
รุ่นโดยให้เริ่มจากลำดับที่ 1 ทุกครั้งที่ตัดสินและอนุมัติผลการเรียน 
  2.2 ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียนของผู้เรียนแต่ละคนที่ได้รับ การตัดสินและอนุมัติ  
ให้สำเร็จการศึกษาตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา ต้องเรียงลำดับผู้ เรียนที่สำเร็จ
การศึกษาจากเลขจำนวนน้อยไปหาเลขจำนวนมาก โดยกรอกที่บรรทัดบนของช่องที่กำหนด  
  2.3 ให้กรอกเลขประจำตัวประขาขนของผู้เรียนจำนวน 13 หลัก ให้ถูกต้องตรงตาม
สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) โดยกรอกที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด กรณีผู้เรียนไม่มีเลข 13 หลัก 
ให้กรอกเลขศูนย์ 0 ทั้ง 13 หลัก 
  2.4 ให้กรอกเลขชุดที่….และเลขที่....ของเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : ป)  
ที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนลำดับที่นั้น ๆ โดยกรอกเลขชุดที่บรรทัดบนและกรอกเลขที่บรรทัดล่างของ
ช่องที่กำหนด 
  2.5 ให้กรอกชื่อผู้เรียนพร้อมคำนำหน้าชื่อ - ชื่อสกุลผู้เรียน โดยเขียนคำเต็มทั้งหมด  
ให้กรอกช่ือที่บรรทัดบน และกรอกช่ือสกุลที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด 
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  2.6 ให้กรอกวัน เดือน ปีเกิดของผู้เรียนให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ในระเบียนนักเรียน 
โดยกรอกวันที่และปีเกิดเป็นตัวเลข ช่ือเดือนเป็นตัวอักษร ให้กรอกวันที่/เดือนที่บรรทัดบน และกรอก
ปีเกิดที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด กรณีไม่มีวัน/เดือน/ปีเกิดของผู้เรียนให้ขีดเครื่องหมาย “-”และ
ให้เขียนด้วยหมึกสีแดงในช่องหมายเหตุว่า ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
  2.7 ชื่อ - ชื่อสกุลบิดา/ชื่อ - ชื่อสกุลมารดา ให้กรอกชื่อพร้อมคำนำหน้าชื่อ - ชื่อสกุล
บิดา/ ช่ือ - ช่ือสกุลมารดาของผู้เรียนโดยกำเนิด โดยเขียนคำเต็มทั้งหมด ให้กรอกช่ือ - ช่ือสกุลบิดาที่
บรรทัดบน และ กรอกช่ือ - ช่ือสกุลมารดาที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด กรณีไม่มีช่ือบิดา/มารดา ให้
ขีดเครื่องหมายและให้เขียนด้วยหมึกสีแดงในช่องหมายเหตุว่า ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร 
  2.8 ให้กรอกผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานที่ได้รับการตัดสินให้กรอกผลการประเมิน 
“ผ่านทุกรายวิชา” ที่ผู้เรียนได้รับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา 
  2.9 ให้กรอกข้อมูลผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” 
หรือ “ผ่าน” ที่ผู้เรียนได้รับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา 
  2.10 ให้กรอกข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ 
“ผ่าน” ที่ผู้เรียนได้รับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา 
  2.11 ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ผ่าน” ที่ผู้เรียนปฏิบัติและไดร้ับ
การตัดสินจบระดับประถมศึกษา 
  2.12 ให้กรอกข้อมูลของผู้เรียนที่มีการเปล่ียนแปลงและมีผลเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ยืนยันสถานภาพของผู้เรียน เช่นกรณีที่ผู้เรียนไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
หรือกรอกข้อมูลต่าง ๆ ที่กำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง 
 3. ข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
  3.1 ให้กรอกตัวเลขสรุปรวมจำนวนผู ้ เร ียนที ่สถานศึกษาตัดสิน และอนุมัติให้จบ
การศึกษาในครั้งนั้น ๆ โดยจำแนกเป็นชาย หญิง และจำนวนรวม ให้กรอกตรงกันทุกแผ่น  
 4. ตรวจสอบ/อนุมัติการจบการศึกษา 
  4.1 ให้ลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศกึษา 
ในช่องที่กำหนดในแบบพิมพ์ทุกแผ่น 
  4.2 ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องลงลายมือช่ือเพื่อตัดสิน 
และอนุมัติการจบการศึกษาในช่องที ่กำหนด พร้อมกับกรอกเลขวันที่ ชื ่อเดือน และเลขปี พ.ศ.  
ที่อนุมัติการจบการศึกษา (ไม่ใช่วันที่ที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามหรือวันที่ออกหนังสือนำส่ง) 
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ด้านหน้า 
 เมื่อกรอกรายการผู้เรียนที่ได้รับการตัดสินและอนุมัติให้จบการศึกษาในครั้งนั้น ๆ ครบทุกคน
แล้ว ให้กรอกเลขหน้าของแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ทุกหน้า โดยกรอกเรียงลำดับจาก
หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย 
 แบบรายงานผู ้สำเร ็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.3 บ) 
 
ด้านหลัง 
 ให้กรอกภาคเรียนและปีการศึกษาที่สถานศึกษาตัดสินและอนุมัติ ผลการเรียนของผู้เรียนให้
ตรงกับภาคเรียนที่หรือปีการศึกษาที่กรอกไว้ด้านหน้า 
 ให้ขีดเส้นแดงยาวตลอดแนวนอนกลางช่องบรรทัดล่างต่อจากผู้สำเร็จการศึกษาคนสุดท้าย 
ลงมาเพื่อมิให้มีการกรอกรายการผู้จบเพิ่มเติม และให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงลายมือช่ือกำกับไว้ใต้เส้น 
 
กรณี ปพ.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอนและมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถศึกษาได้จากเอกสาร
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 
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ส่วนที่ 6 
แนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 
 
 การเปล่ียนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน รวมถึงสภาพการแข่งขันอย่างรุนแรงทำให้องค์กรทุกแห่ง
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น อุตสาหกรรมหลายแห่งกำลังเผชิญภาวะ Digital Disruption หรือ
การพลิกผันทางดิจิทัลที่ทำให้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการ รวมถึง
พฤติกรรมของคนในสังคมไปอย่างฉับพลัน ทั้งทางธุรกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทำให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันต้องการการพัฒนา มนุษย์ที่อุดมไปด้วยความรู้ ทักษะและความสามารถที่
พร้อมจะต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงหรือที่เรียกว่า สมรรถนะ (Competency) 
 สมรรถนะ (Competency) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของบุคคลใน
การประยุกต์ใช้ความรู ้  ท ักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ ท ี ่ตนมีให้เหมาะสมในการทำงานให้          
ประสบความสำเร็จ การใช้ชีวิตและการแก้ปัญหา สอดคล้องกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย 
 
หลักการ 
 การรู ้จักตนเอง รู ้เท่าทันการเปลี ่ยนแปลง สามารถกำหนดเป้าหมายและนำตนเองใน        
การเรียนรู้ ทำงาน และใช้ชีวิตตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของตน มีวินัยในตนเอง 
สามารถบริหารจัดการเวลา ทรัพยากร และสุขภาวะ เพื ่อบรรลุเป้าหมายได้อย่างพอเพียงและ          
มีประสิทธิภาพ 
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 การรับและส่งสารบนความเข้าใจ ความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่างให้
บรรลุเป้าหมาย โดยใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และส่ือดิจิทัลได้เป็นอย่างดี 
 การเป็นสมาชิกทีมที่ดีและมีภาวะผู้นำ ใช้กระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็น
ระบบ ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดที่แตกต่างสู่การตัดสินใจเป็นทีมอยา่ง
รับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี จนทำให้งานบรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมาย 
 เนื่องจากสมรรถนะเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จในการทำงาน สมรรถนะ
จึงเป็นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาและการเรียนรู้ ดังนั้น ระบบการศึกษา ในปัจจุบันจึงควร
ช่วยกันพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
 เดวิด ซี. แม็กเคลลันด์ (David C. McClelland) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ได้นำเสนอ
โมเดลภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) ในการอธิบายแนวคิดเรื่องสมรรถนะไว้ว่า การที่บุคคลจะมี
พฤติกรรมในการทำงานอย่างไรนั ้นขึ ้นอยู ่ก ับสิ ่งที ่บ ุคคลนั ้นม ีอยู ่  ได ้แก ่ ความรู้  ท ักษะและ
ความสามารถต่าง ๆ ซึ่งเปรียบเหมือนส่วนหนึ่งของภูเขาน้ำแข็งที่อยู่เหนือน้ำและสามารถสังเกตเห็น
ได้ง่าย ส่วนคุณลักษณะอื่น ๆ  เช่น แรงจูงใจ ลักษณะนิสัย เจตคติ ซึ่งเปรียบเสมือนส่วนที่อยู่ใต้น้ำและ
สังเกตได้ยาก 
 การมีเพียงความรู้และทักษะนั้นยังไม่ถือว่าเป็นสมรรถนะจนกว่าบุคคลนั ้นจะสามารถนำ
ความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างชัดเจน ประสบความสำเร็จใน
การปฏิบัติจึงจะถือว่าบุคคลนั ้นมีสมรรถนะ ดังนั ้น จึงพอสรุปได้ว่า สมรรถนะเป็นพฤติกรรม           
เชิงคุณลักษณะส่วนบุคคลและความสามารถที ่แสดงออกให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ 
รวมทั้งพฤติกรรมการทำงานในบทบาทและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้ประสบความสำเร็จ และเพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติของคำว่า สมรรถนะ 5 ประการ ดังนี้ 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ใช้ผลลัพธ์นำสู ่จุดมุ่งหมาย       
การเรียนรู้ได้กำหนดสมรรถนะหลัก 5 ประการ สำหรับการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้าน
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะ ที ่ผสมผสานเข้าด้วยกันเป็นความสามารถ ที ่จะนำมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ การทำงาน การใช้ชีวิต และการแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลัก ดังนี้ 
 1. สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management : SM) 
 การรู้จักรัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ตั้งเป้าหมายในชีวิตและกำกับตนเอง การจัดการ
อารมณ์และความเครียด รวมถึงการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุล 



 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

178 

(Resilience) เพื่อไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายในชีวิต มีสุขภาวะที่ดี และมีสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่นได้ดี  
 รู้จุดเด่น ข้อจำกัด ความสนใจ ความสามารถ ความถนัด และภาคภูมิใจในตนเอง มั่นใจใน
ตนเอง เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติและเคารพสิทธิตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบในตนเอง 
 การมีเป้าหมายในชีวิต ตั้งเป้าหมายในชีวิต มีวินัยในตนเอง สามารถบริหารจัดการเวลา 
ทรัพยากร สามารถพึ่งพาและกำกับตนเองให้ไปสู่เป้าหมายในชีวิต และมีสุขภาวะที่ดี   
 การจัดการอารมณ์และความเครียดรับรู้ เข้าใจ รู้เท่าทัน อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และ
ความเครียดที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำวันของตนเอง เข้าใจสาเหตุและสามารถจัดการอารมณ์ ความรู้สึก 
และความคิดของตนเอง 
 การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากปัญหาและภาวะวิกฤต 
สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุลได้ สามารถเตรียมการป้องกัน และแก้ไข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. สมรรถนะการสื่อสาร (Communication : CM) 
 สมรรถนะสื่อสาร หมายถึง การรับและส่งสารบนความเข้าใจ ความเคารพในความคิดเห็น
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมทั้งสามารถตัดสินใจเลือกใช้สื่อ สร้างสื่อและกลวิธีการสื่อสารที่มี
รูปแบบวัจนภาษาหรืออวัจนภาษา ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยให้สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 3 ส่ือดิจิทัลและสื่อประสม
ได้เป็นอย่างดี 
 จากนิยามสมรรถนะการสื่อสาร (Communication–CM) ที่กำหนด สามารถแบ่งองค์ประกอบ 
เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 การรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ หมายถึง การรับสารด้วยความตั้งใจ 
ใส่ใจ โดยใช้ประสาทสัมผัสทุกอย่างในการรับสารที่ได้ถูกถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และทัศนะของผู้ส่งสารจากส่ือต่าง ๆ โดยสามารถรับข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ จากสาร
และประสบการณ์ที่ถูกถ่ายทอดมา การรับสารควรจะให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
 การรับและส่งสารด้วยความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมที ่แตกต่าง  หมายถึง      
การส่ือสารที่มีความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมการใช้ส่ือต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งส่ือบุคคล 
สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อระคน โดยได้มีการถ่ายทอดความคิด ความรู้     
ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะที ่สื ่อสารมาเพื ่อแลกเปลี ่ยนข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู ้และ
ประสบการณ์ รวมถึงการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ในการรับและส่งสาร
นั้น ๆ จะมีการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลสารสนเทศด้วยหลักเหตุผล การเข้าอกเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจ
บริบทสังคมที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 
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 การผลิตสื่อและกลวิธีการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมายและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  
หมายถึง การสร้างสื่อต่าง ๆ โดยพิจารณาทำสื่อและกลวิธีการสื่อสารใหม่  ๆ ที่เหมาะสมกับบุคคล 
ชุมชน กาลเทศะ ที่ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสร้างสรร ค์สังคมที ่มีการพัฒนาที ่ยั ่งยืน ทั ้งนี้           
การออกแบบการผลิตสื่อและกลวิธีจะต้องให้สามารถสื่อสารได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมี  
ความรับผิดชอบต่อสารที่ส่ือออกมาต่อบุคคลที่ส่ือสารไปถึง และต่อผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 
 3. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration : TC) 
 การทำงานร่วมกันให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยการเป็นสมาชิกทีมที่ดีและมีภาวะผู้นำ 
ใช้กระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการ
ประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน การรวมพลังทำงาน
เป็นทีม ประกอบด้วยลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ 
  1. เป็นสมาชิกทีมที่ดีและมีภาวะผู้นำ 
  เป็นผู้นำและเป็นสมาชิกที่ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของ
ตนและของทีม มีความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่แตกต่าง นำจุดเด่นของตนและสมาชิก
มาใช้ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย สะท้อนการทำงานของตนเองและทีม ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของทีม สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้เป็นที ่ยอมรับและไว้วางใจ ประสาน   
ความร่วมมือภายในทีมและระหว่างทีม สร้างค่านิยมใหม่ในการทำงานร่วมกันและการพัฒนาทีมที่
เข้มแข็ง สามารถเป็นต้นแบบผู้สร้างการเปล่ียนแปลง 
  2. กระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ 
  ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและกระบวนการทำงานเป็นทีม เห็นภาพความสำเร็จของทีม 
คำนึงถึงประโยชน์ของทีมก่อนประโยชน์ส่วนตน แบ่งบทบาทหน้าที่อย่างเสมอภาคและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของสมาชิก รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ด้วยความใส่ใจ มีความพยายามและสนับสนุน
ช่วยเหลือกันให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน เคารพ รับฟัง แลกเปล่ียน และประสานความคิดเห็นที่
แตกต่าง ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดขั้นสูงในการตัดสินใจ เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ร่วมรับผิดและ
รับชอบต่อผลการตัดสินใจของทีม เห็นคุณค่าของการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง 
  3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการจัดการความขัดแย้ง 
  มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เห็นคุณค่าของสัมพันธภาพที่ดี สร้างและ
รักษาความสัมพันธ์อันดีในทีม ให้ความไว้วางใจซึ ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อผู ้อื ่นด้วยความจริงใจ        
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เห็นอกเห็นใจในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน เคารพและเห็นประโยชน์ของความแตกต่างหลากหลาย มี
ทักษะและใช้วิธีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งได้อย่างเป็นระบบ 
  4. สมรรถนะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT) 
  การแก้ปัญหาหรือพัฒนาช้ินงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่หรือ
พัฒนาต่อยอดจากของเดิมให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได้ 
ประเมินผลกระทบของปัญหาโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม พิจารณาโครงสร้างเชิงระบบให้ครอบคลุม
เพียงพอที่จะแก้ปัญหา สามารถสะท้อนความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู ้ที่ได้จาก     
การแก้ปัญหาของตนเองได้ 
  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking : HOT-CTC) หมายถึง การคิดพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลที่มีจุดประสงค์เพื่อตัดสินว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือควรกระทำ โดยอาศัยการใช้
ทักษะทางพุทธิปัญญาหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ของผลลัพธ์จากการตัดสินใจที่ดี เช่น 
ทักษะการตีความ ประเมิน วิเคราะห์ สรุปความ และอธิบาย ตามหลักฐาน แนวคิด วิธีการ กฎเกณฑ์ 
หรือบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมหรือข้อมูลจากการสังเกต ประสบการณ์ การใช้เหตุผล 
การสะท้อนคิด การส่ือสาร และการโต้แย้ง 
  การคิดเชิงระบบ (System Thinking : HOT-STM) หมายถึง การคิดที ่แสดงให้เห็น
โครงสร้างทั้งหมดที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้บริบทหรือปัจจัยของส่ิงแวดล้อมที่เกิด
ปัญหานั ้น ๆ โดยมองปัญหาให้ลึกลงไปกว่าเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้น ให้เห็นถึงแบบแผนหรือรูปแบบ
พฤติกรรมที่เกิดข้ึนให้เห็นรากเหง้าของสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ 
จนเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของระบบนั้นอย่างลึกซึ้ง นำไปสู่การแก้ปัญหาที่รากเหง้าของปัญหา
อย่างแท้จริง 
  การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking : HOT-CRT) หมายถึง การคิดที ่หลากหลาย 
ริเริ ่ม ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดความคิด เพื ่อการแก้ปัญหาหรือสร้างทางเลือกที่มี
ประสิทธิภาพ การสร้างความก้าวหน้าในความรู้ หรือการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัย
จินตนาการและทักษะพื้นฐานด้านการคิดริเริ่ม คิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ คิดหลากหลาย 
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้ได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่า แตกต่างไปจากเดิม มีประโยชน์ และมีคุณค่า    
ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมมากกว่าเดิม 
  การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking : HOT-PRB) หมายถึง การคิดของ
บุคคลในการระบุปัญหา นิยามปัญหา รวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเลือก
ทางเลือกในการแก้ปัญหาและดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเกณฑ์ที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกมิติ 
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  5. สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen : AC) 
  การปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก รู้เคารพสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและกฎหมาย มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ท่ามกลางความหลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีบทบาทในการตัดสินใจและสร้าง 
การเปล่ียนแปลงทางสังคมโดยยึดมั่นในความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี 
   5.1 พลเมืองรู้เคารพสิทธิ 
   เคารพสิทธิเสรีภาพของผู ้อื ่น ตระหนักในสิทธิเสร ีภาพของตนเอง ช่วยเหลือ         
ให้เกียรติ และเข้าอกเข้าใจผู้อื่นบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกัน โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ 
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
   5.2 พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ 
   ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลง กฎหมาย อย่างถูกต้องและเหมาะสม รับผิดชอบ
บทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
   5.3 พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ 
   ติดตามสถานการณ์และประเด็นปัญหาของสังคมอย่างมีวิจารณญาณ มีส่วนร่วมทาง
สังคมด้วยจิตสาธารณะและสำนึกสากล 
   5.4 พลเมืองผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 
   มีความกระตือรือร้นในการสร้างการเปลี ่ยนแปลงเชิงบวกทางสังคมบนพื้นฐาน    
ของความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตยและสันติวิธี  
 
ขอบข่ายการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่าง ๆ  อย่างเป็นองค์รวมในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาและ
การใช้ชีวิต เป็นการเรียนรู้ที่ต้องเช่ือมโยงกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถใช้การได้จริงในสถานการณ์
ต่างๆ ตลอดจน เป็นการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์  ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ มีการบูรณาการมากขึ้น หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงกำหนดให้ผู้เรียน
พัฒนาสมรรถนะผ่าน 5 ขอบข่ายการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. สุขภาวะกายและจิต 
 รู้จักตนเองและผู้อื ่น เข้าสังคมได้ สร้างภาวะความสมดุลระหว่างสิ ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ตัวบุคคล สร้างความสุขที่ได้รับจากการมีสภาวะที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม ตลอดจน นำตนเองในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองและชีวิตให้มีความสุขและความก้าวหน้า 
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 2. ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ใช้ภาษาและศิลปะเป็นเครื ่องมือในการสื ่อสาร  การแสวงหาความรู ้ การพัฒนาความคิด 
การศึกษาต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต การอยู่ร่วมกันและการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
โดยเข้าใจธรรมชาติ ความเหมือนและความแตกต่าง และความสัมพันธ์ระหว่างภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม มีเจตคติที่ดี มีจินตนาการ มีสุนทรียภาพ ซาบซึ้งในคุณค่าของภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 3. โลกของงานและการประกอบอาชีพ 
 จัดการงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี กำหนดเป้าหมายการศึกษาของตนเองให้เข้ากับ
อนาคตที่เป็นไปได้ เสริมสร้างทักษะและคุณลักษณะการทำงานอย่า งเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
พัฒนาตนเองบนเส้นทางสู่อาชีพ และการได้งานที่มีประโยชน์ รู้จักการประกอบการที่รับผิดชอบ
และมีสัมมาอาชีพ 
 4. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 กำหนดรูปแบบการทำนาย ให้เหตุผล แก้ปัญหาและทดสอบความจริงโดยการพิสูจน์         
เชิงประจักษ์ เป็นทั้งองค์ความรู ้และกระบวนการที ่ช่วยให้เชื ่อมโยงข้อเท็จจริงของธรรมชาติที่
สอดคล้องกันและครอบคลุมทั้งรูปธรรมและนามธรรม ใช้องค์ความรู้และกระบวนการมาประยุกต์ใน
ระบบงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างสรรค์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 5. สังคมและความเป็นมนุษย์ 
 รู ้เท่าทันปรากฏการณ์และการเปลี ่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีวิถีชีวิต พัฒนาสังคมบน
คุณค่าของประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม มีสำนึกที่ดีต่อชาติและภาคภูมิใจในคว ามเป็นไทย  
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดิจิทัลและมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและโลก 
 
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะผู้เรียน 
 สมรรถนะถือเป็นคุณลักษณะสำคัญที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
ของผู ้เร ียน ดังนั ้น ผู ้สอนจะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับสมร รถนะผู ้เร ียนอย่างถ่องแท้           
เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และออกแบบการวัดและประเมินผลโดยมีรายละเอียด
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ 
 ความหมายของสมรรถนะผู้เรียน 
  สมรรถนะผู้เรียน หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
ความสามารถ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เคยเจอมาก่อน จนสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
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 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
  องค์ประกอบสำคัญของสมรรถนะ สามารถแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ (สำนัก
ทดสอบทางการศึกษา : 2554) 
  1. ทักษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระทำได้ดี และฝึกปฏิบัติเป็นประจำจนเกิด
ความชำนาญ เช่น ทักษะของหมอฟันในการอุดฟัน โดยไม่ทำให้คนไข้รู้สึกเสียวเส้นประสาท 
  2. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ 
ความรู้ด้านการบริหารต้นทุน เป็นต้น 
  3. ภาพลักษณ์ภายในบุคคล (Self-image/Self-concept) หมายถึง ทัศนคติ ค่านิยม
และความคิดเห็นเกี ่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองหรือสิ ่งที ่บุคคลเชื ่อว่าตนเองเป็น เช่น Self-
confidence คนที่มีความเช่ือมั่นในตนเองสูงจะเชื่อว่าตนเองสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
  4. คุณลักษณะภายในหรืออุปนิสัย (Traits) หมายถึง บุคลิกลักษณะประจำตัวของบุคคล 
เป็นส่ิงที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น เป็นคนที่น่าเช่ือถือ และไว้วางใจ หรือมีลักษณะเป็นผู้นำ เป็นต้น 
  5. แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง แรงขับภายใน ซึ่งทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งสู่ส่ิง
ที่เป็นเป้าหมาย เช่น บุคคลที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation) มักชอบตั้งเป้าหมายที่มี
ความท้าทาย และพยายามทำงานสำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้ ตลอดจนพยายามปรับปรุงการทำงานของ
ตนเองตลอดเวลาซึ่งองค์ประกอบของสมรรถนะสามารถนำเสนอได้ด้วยรูปภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6.1 องค์ประกอบสำคัญของสมรรถนะ 
 
  สมรรถนะมีลักษณะเหมือนกลุ่มของพฤติกรรมที่มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน มีความเป็น
นามธรรมโดยพฤติกรรมที่มาเชื ่อมโยงกันนั้นเป็นทั ้งพฤติกรรมด้านความรู้ พฤติกรรมด้านทักษะ
กระบวนการ และพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ ดังนั้น การที่ผู้สอนจะทำการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
ผู้สอนจำเป็นต้องจำแนกพฤติกรรมเหล่านี้ออกจากกันเป็นพฤติกรรมย่อย ๆ ที่เรียกว่า “ตัวชี้วัด”     
ซึ่งตัวช้ีวัดที่จำแนกมาจากตัวสมรรถนะยังไม่สามารถสะท้อนพฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างชัดเจนและ
ครอบคลุม จึงจำเป็นต้องกำหนด “พฤติกรรมบ่งชี ้” ในแต่ละตัวชี ้วัด ซึ ่งพฤติกรรมบ่งชี ้จะเป็น
พฤติกรรมย่อย ๆ ของผู ้เร ียนที ่สามารถสังเกตจากตัวผู ้เร ียนในระหว่างที ่การปฏิบัติกิจกรรม/
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สถานการณ์/ภารกิจที่ผู้สอนกำหนดให้ ซึ่งสามารถนำเสนอ ความสัมพันธ์ของสมรรถนะ ตัวช้ีวัด และ
พฤติกรรมบ่งชี้ได้ดังภาพ ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6.2 ความสัมพันธ์ของสมรรถนะ ตัวช้ีวัด และพฤติกรรมบ่งชี้ 
 
 ประเภทของสมรรถนะ 
 สมรรถนะสามารถจำแนกได้เป็น 5 ประเภท คือ 
  1. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่เป็น
ความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคน คนอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น การต่อสู้ป้องกันตัวของ
จา พนม นักแสดง ชื่อดังในหนังเรื่อง “ต้มยำกุ้ง” ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรม และ
นักกีฬา เป็นต้น ลักษณะเหล่านี้ยากที่จะเลียนแบบหรือต้องมีความพยายามสูงมาก 
  2. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับ 
การทำงานในตำแหน่ง หรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักสำรวจก็ต้องมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ตัวเลข การคิดคำนวณ ความสามารถในการทำบัญชี เป็นต้น 
  3. สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถ
พิเศษเฉพาะองค์การนั ้นเท่านั ้น เช่น บร ิษัทเนชั ่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นบริษัทที ่มี
ความสามารถในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทฟอร์ด (มอเตอร์) จำกัด มีความสามารถในการผลิต
รถยนต์ ที โอ เอ (ประเทศไทย) จำกัด มีความสามารถในการผลิตสี เป็นต้น 
  4. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถสำคัญที ่บุคคล 
ต้องม ีหร ือต้องทำเพื ่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที ่ต ั ้งไว้ เช่น พนักงานเลขานุการสำนักงาน                
ต้องมีสมรรถนะหลัก คือ การใช้คอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อประสานงานได้ดี เป็นต้น หรือผู้จัดการบริษัท ต้องมี
สมรรถนะหลัก คือ การส่ือสารการวางแผน การบริหารจัดการ และการทำงานเป็นทีม เป็นต้น 
  5. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่มีตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตำแหน่งหน้าที่อาจเหมือนแต่ความสามารถตามหน้าที่ต่างกัน เช่น 
ข้าราชการตำรวจเหมือนกันแต่มีความสามารถต่างกัน บางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวนสอบสวน 
บางคนมีสมรรถนะทางปราบปราม เป็นต้น 
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 นอกจากนี ้ในการจัดแบ่งประเภทของสมรรถนะ นักวิชาการหลายท่านได้ให้ทรรศนะที่
แตกต่างกันออกไปตามความเห็นของ McClelland ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก
เป็นสมรรถนะขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความรู้หรือทักษะพื้นฐานที่บุคคลที่จำเป็นต้องมีในการทำงานและ
สมรรถนะในกลุ่มที่สองเป็นสมรรถนะที่ทำให้บุคคลมีความแตกต่างจากผู้อื่น มีผลการทำงานที่สูงกว่า
มาตรฐานหรือดีกว่าบุคคลทั่วไป สมรรถนะในกลุ่มนี้มุ่งเน้นที่การใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอื่น
เพื่อช่วยให้เกิดความสำเร็จที่ดีเลิศในการทำงาน ขณะที่ McLagan (1997) ให้ความคิดเห็นต่อลักษณะ
ของสมรรถนะในมุมมองต่าง ๆ ที่รวมทั้งมุมมอง ขีดความสามารถที่เป็นปัจจัยนำเข้าและผลลัพธ์ที่เข้า
ด้วยกัน ดังนี้ 
  1. สมรรถนะตามล ักษณะงาน (Competency as Tasks) เป ็นการแสดงถ ึงว่า
สมรรถนะต่าง ๆ สามารถออกเป็นงานย่อย ๆ และกำหนดขอบเขตของงานที่จะทำได้ ได้แก่ งานการ
ทำความสะอาดพื้น งานย่อย คือ การเลือกไม้กวาด ซึ่งงานย่อยลงไปอีกก็จะต้องมีความสามารถใน 
การเลือกใช้ไม้กวาดว่าจะเลือกใช้ไม้กวาดอันใดในการทำงานที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด 
  2. สมรรถนะตามล ักษณะของผลล ัพธ ์  (Competency as Results) ล ักษณะ
สมรรถนะที่สามารถแบ่งออกเป็นองค์ประกอบย่อย ซึ่งผลลัพธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้จะ
รวมกันไปสู่ผลลัพธ์ร่วมกัน 
  3. สมรรถนะตามผลของการกระทำ (Competency as Outputs) สมรรถนะใน
ลักษณะนี้จำเป็นที่จะต้องค้นหาความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้  
ความต้องการในการผลิตหรือบริการ จากนั้นจึงแบ่งผลที่ได้ออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ และสามารถ
กำหนดคุณภาพและมาตรฐานที่ต้องการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
  4. สมรรถนะตามความรู้ ทักษะและทัศนคติ (Competency as knowledge, skill 
and Attitude) คนที่มีความเฉลียวฉลาดจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมหรือวิธีต่าง ๆ ที่จะบ่งบอก
ว่าคนผู้นั้นมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด ในส่วนของสมรรถนะใน
ลักษณะนั้นจะต้องแยกแยะออกมาว่าให้เห็นว่าความรู้ ทักษะและทัศนคติ อะไรบ้างจะทำให้ประสบ
ความสำเร็จ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนั้นจะรวมไปถึงการมุ่งเน้นในความสำเร็จของเป้าหมายการค้นหา
แนวทางในการแก้ปัญหาและจะนำมาซึ ่งการใช้เป้าหมายเป็นตัวกำหนดลำดับความสำคัญของ       
การทำงานต่อไปได้ 
  5. สมรรถนะ ท่ี แต ่ ละคนม ี อยู่  (Competency as Attribute Bundle) เ ป็ น              
การประยุกต์ใช้กระบวนการของสมรรถนะทางความรู้ ทักษะทัศคติ ซึ่งเป็นความสามารถที่แท้จริงของ
แต่ละบุคคลที่มีอยู่แต่เป็นการยากมากที่จะยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น พฤติกรรมของผู้นำ
จะต้องมีความสามารถในการจูงใจให้คนแสดงออกในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ  จะต้องแสดง
พฤติกรรมที่สามารถจูงใจให้บุคคลปฏิบัติตามได้ คือ ความสามารถที่ผู้นำจะต้องมีแต่อะไรคือสาเหตุ
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พื้นฐานของพฤติกรรมนั้น เช่น ความสามารถในการฟัง ความนึกคิด การพูดในที่ชุมชนองค์ประกอบ
บางอย่างหรือความรับผิดชอบในตัวเอง 
 ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2550) ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. สมรรถนะหลัก 
(Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
ความเชื่อและอุปนิสัยของคนในองค์กรโดยรวมที่จะช่วยสนับสนุนในองค์การ  บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ได้ 2. สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยที่จะช่วยส่งเสริมให้คนนั้น ๆ  สามารถสร้ าง
ผลงานในการปฏิบัติงานตำแหน่งนั้น ๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน และ 3. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal 
Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ 
และอุปนิสัยที ่ทำให้บุคคลมีความสามารถในการทำสิ ่งใดสิ่งหนึ่งได้โดดเด่นกว่าคนอื ่นทั่ วไป เช่น
สามารถอาศัยก ับแมงป่องหรืออสรพิษได้ เป็นต้น ซ ึ ่งเรามักจะเรียกสมรรถนะส่วนบุคคลว่า 
ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล 
 จากแนวคิดการแบ่งประเภทของสมรรถนะดังที่กล่าวมา อาจแบ่งสมรรถนะบุคลากรในระดับ
ปฏิบัติการออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) ซึ ่งหมายถึง
บุคลิกลักษณะ ความสามารถสำคัญที่บุคคลต้องมีหรือต้องทำ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยของคน และสมรรถนะตาม
สายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ ความเช่ือและอุปนิสัยที่จะช่วยส่งเสริมให้คนนั้น ๆ สามารถผลงานในการปฏิบัติงานตำแหน่ง
นั้น ๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน 
 
สมรรถนะสำคัญของผู ้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กำหนดสมรรถนะ 
สำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย        
5 สมรรถนะ ดังนี้ 
 สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ 
ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั ้งการเจรจาต่อรองเพื ่อขจัดและลดปัญหา        
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 



 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

187 

 สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 สมรรถนะที่ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมบน
พื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคม แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และ   
มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 สมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่อง การทำงานและการอยู ่ร ่วมกันในสังคม ด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัว
ให้ท ันกับการเปลี ่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการร ู ้จ ักหลีกเลี ่ยงพฤติกรรม              
ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 สมรรถนะที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 ความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
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ตารางที่ 6.1 สมรรถนะ ตัวช้ีวัด และพฤติกรรมบ่งชี้ด้านความสามารถในการส่ือสาร 
 

สมรรถนะ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
1.ความสามารถในการส่ือสาร 1.1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความ

เข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และ
ทัศนะ ของตนเอง ด้วยการพูดและ 
การเขียน 

1. พูดถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจจากสาร
ที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้ 
2. พูดถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกและ
ทัศนะของตนเอง จากสารที่อ่าน ฟังหรือ 
ดู ตามที่กำหนดได้ 
3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจาก
สารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้ 
4. เขียนถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกและ
ทัศนะของตนเองจากสารที่อ่าน ฟัง หรือ 
ดูจากที่กำหนดได้ 

 1.2 พูดเจรจาต่อรอง 1. พูดเจรจาโน้มน้าวได้อย่าง เหมาะสม
ตามสถานการณ์ เพื่อขจัดและลดปัญหา 
ความขัดแย้งต่าง ๆ 
2. พูดเจรจาต่อรองได้อย่าง เหมาะสม
ตามสถานการณ์ เพื่อขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ 

 1.3 เลือกรับหรือไม่รับข้อมูล 
ข่าวสาร 

ร ับร ู ้ข ้อมูลข ่าวสารท ี ่ เป ็นประ โยชน์
ตัดสินใจเลือกรับหรือไม่รับ ข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างดี 
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ตารางที่ 6.2 สมรรถนะ ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้ดา้นความสามารถในการคิด 
 

สมรรถนะ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
2. ความสามารถในการคิด 
 

2.1. คิดพื้นฐาน 1. จำแนกข้อมูล จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญของ ข้อมูล และเปรียบเทียบ
ข้อมูล ในบริบทที่เป็นส่ิงใกล้ตัว 
2. เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่พบ
เห็นในบริบทที่เป็นส่ิงใกล้ตัว 
3. ระบุรายละเอ ียด คุณลักษณะ และ
ความคิดรวบยอดของข้อมูลต่าง ๆ ที่พบ
เห็นในบริบทที่เป็นส่ิงใกล้ตัว 

 2.2 คิดข้ันสูง 1. คิดสังเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์
ความรู ้ หรือ สารสนเทศ ประกอบการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
2. คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื ่อนำไปสู่การ
สร้างองค์ความรู ้ใหม่ หรือสารสนเทศ 
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 
3. คิดอย่างมีว ิจารณญาณ เพื ่อนำไปสู่  
การสร ้างองค์ความร ู ้หร ือสารสนเทศ 
ประกอบการตัดสินใจเกี ่ยวกับ ตนเอง 
และสังคมได้อย่างเหมาะสม 
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ตารางที่ 6.3 สมรรถนะ ตัวช้ีวัด และพฤติกรรมบ่งชี้ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

สมรรถนะ ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

3.1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดย
การวิเคราะห์ปัญหา วางแผนใน 
การแก้ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหา 
ตรวจสอบและสรุปผล 

1. วิเคราะห์ปัญหา 
 1.1 ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
 1.2 ระบุปัญหาที่เกิดขึ้น กับบุคคลใกล้
ตัว 
 1.3 ระบุสาเหตุของปัญหา 
 1.4 จัดระบบข้อมูล 
  1.4.1 การจำแนก 
  1.4.2 การจัดลำดับ 
  1.4.3 เช่ือมโยง 
 1.5 กำหนดทางเลือก 
 1.6 การตัดสินใจเลือกวิธีการ 
2. การวางแผนในการแก้ปัญหา 
3.การดำเนินการในแก้ปัญหา 
 3.1 การปฏิบัติตามแผน 
 3.2 การตรวจสอบ ทบทวนแผน 
 3.3 การบันทึกผลการปฏิบัติ 
4. สรุปผลและรายงาน 

 3.2 ผลลัพธ์ที่เกิดจากการ 1. ผลลัพธ์ของการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ 
ทักษะชีวิต 

4 .1  นำกระบวนการ เร ียนร ู ้ที่  
หลากหลายไปใช้ใน 
ชีวิตประจำวัน 

1. นำความรู้ ทักษะ และ กระบวนการที่
หลากหลายมาสร ้างชิ ้นงาน/สิ ่งของ/
เครื่องใช้ และสามารถนำมาแก้ปัญหา 
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
ได้อย่างเหมาะสม 
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ตารางที่ 6.4 สมรรถนะ ตัวช้ีวัด และพฤติกรรมบ่งชี้ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

สมรรถนะ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
 4.2 เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ 

อย่างต่อเนื่อง 
1.มี ทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร 
2. เช่ือมโยงความรู้ 
3. มีวิธีการในการศึกษา ความรู้ เพิ่มเติม 
เพื่อขยายประสบการณ์ไปสู่การเร ียนรู้ 
ส่ิงใหม่ตามความสนใจ 

 4.3 ทำงานและอยู่ร่วมกัน ในสังคม
อย่างมีความสุข 

1. ทำงานด้วยตนเองได้สำเร็จ 
2. ทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่น สามารถแสดง
ความคิดเห็นและยอมรับ ความคิดเห็น
ผู้อื่น 
3 . เห ็ นค ุณค ่าของการม ี ช ีว ิ ต  และ
ครอบครัวที่อบอุ่น เป็นสุข 

 4.4 จัดการกับปัญหาและ 
ความขัดแย้ง ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 

1. รับรู ้สาเหตุและจัดการ แก้ปัญหา/ 
ความขัดแย้งได้ประสบความสำเร็จ 

 4.5 ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง 
ทางสังคม และสภาพแวดล้อม 

1. ติดตามข่าวสาร เหตุการณ์ ปัจจุบัน
ของสังคม 
2. เข้าใจ ยอมรับ และปรับตัวต่อการ
เปลี ่ยนแปลงทางสังคมสภาพแวดล้อม
อย่างเหมาะสม 

 4.6 หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อื่น 

1. รู้จักป้องกัน หลีกเล่ียง พฤติกรรมเล่ียง
ต ่อการเก ิด ป ัญหาสุขภาพ การล่วง
ละเมิด ทางเพศ อุบัติเหตุ สารเสพติด 
และความรุนแรง 
2. จัดการกับอารมณ์และ 
ความเครียดได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
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ตารางที่ 6.5 สมรรถนะ ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้ดา้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

สมรรถนะ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 
5. ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยี 

5.1 เลือกและใช้เทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคม 

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
2. เลือกและใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
3. เลือกและใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
และนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 
4 . การเลือกและใช้เทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

 5.2 มีทักษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยี 

1. กำหนดปัญหา หรือความต้อง 
2. รวบรวมข้อมูล ออกแบบและปฏิบัติการ 
ประเมินผล 
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แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะในส่วนนี้จะประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะ และรูปแบบการจัดการเรียน
อิงสมรรถนะในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competence-Based Curriculum) 
  หลักส ูตรฐานสมรรถนะเป ็นหลักส ูตรที ่ย ึดความสามารถของผ ู ้ เร ียนเป็นหลัก              
การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดสมรรถนะนี้ มีการกำหนดเกณฑ์ความสามารถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้ 
เป็นหลักสูตรที่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องเนื้อหาวิชาที่อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา แต่จะมุ่งพัฒนาด้าน
ทักษะความสามารถ เจตคติ และค่านิยมอันจะมีประโยชน์ต่อชีว ิตประจำวันและในอนาคต             
ซึ่งหลักสูตรฐานสมรรถนะนี้มีลักษณะสำคัญ คือ 
  1. มีการกำหนดผลการเรียนรู้อย่างชัดเจนว่าผู้เรียนสามารถทำอะไรได้เมื่อจบหลกัสูตร 
(Course Outcomes/Performance Outcomes) 
  2. มีการใช้กรอบมาตรฐานสมรรถนะเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร กำหนดเนื้อหา 
วางแผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ทำให้การเรียนการสอนเชื ่อมโยงกับการ
ประเมินผล และการรับรองคุณวุฒิ โดยมาตรฐานสมรรถนะเป็นข้อกำหนดความรู้ และทักษะ และ  
นำความรู้และทักษะนั้น ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 
  3. มีเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) เพื ่อใช้ในการประเมินผลผู ้เรียนที่
แน่นอนซึ่งเกณฑ์การปฏิบัติ คือ ผลการเรียนรู้ซึ่งคาดหวังให้ผู้รับการอบรม หรือผู้เรียนสามารถทำได้
เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ 
  ดังนั้น การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องกำหนด 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objective) หรือจุดประสงค์การเรียนรู้โดยให้ความรู้และการ
ฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และการประเมินผลต้อง
สอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบัติจึงจะเกิดการเรียนการสอนและการประเมินผลแบบฐานสมรรถนะ 
เพราะใช้สมรรถนะเป็นตัวกำหนดตั ้งแต่การจัดการเรียนการสอนจนถึง การประเมินผล ซึ ่งการ
ประเมินผลสามารถใช้รูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต (Observation) การสาธิตและตั้ง
คำถาม (Demonstration and Questioning) แบบทดสอบและข้อสอบอัตนัย (Pen and Paper 
Test and Essays) ซึ ่งใช้ประเมินด้านความรู ้ การสอบปากเปล่า (Oral Test) การทำโครงงาน 
(Projects) สถานการณ์จำลอง (Simulations) แฟ้มผลงาน (Portfolios) การประเมินผลโดยการใช้
คอมพิวเตอร์ (Computer-Based Assessment) ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเป็นเครื่องมือ ในการสร้าง
แบบทดสอบและบันทึกผลได้ (สุจิตรา ปทุมลังการ์ : 2552) 
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 ความเป็นมาของหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  ระบบฐานสมรรถนะมี 2 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบของอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร และ
ระบบของสหรัฐอเมริกา โดยแต่ละระบบมีฐานแนวคิดและคุณลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ ่งทั้ง          
2 ระบบไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และเมื่อได้ทำความเข้าใจทั้งสองระบบก็จะสามารถนำ
ส่วนที่ดีที่สุดมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในบริบทที่ต้องการได้ในที่สุด 
  หลักสูตรฐานสมรรถนะ เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 1970 ในประเทศสหรัฐอเมริกา นิยมใช้ในการจัด
หลักสูตรการฝึกอบรม (Competency-Based Training) เช่น สหรัฐอเมริกา คานาดา อังกฤษ เกาหลี 
ออสเตรเลีย เพื่อควบคุมคุณภาพของบุคลากรในอาชีพต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มแข่งขันนานาชาติ เช่น ประเทศ
ออสเตรเลียมี The National Training Board เป็นผู้กำหนดมาตรฐานสมรรถนะระดับชาติ (National 
Competency Standards) ให้นโยบายและแนวทางการดำเนินการฝึกอบรม โดยคาดหวังผู้เข้าฝึกอบรม
จะสามารถปฏิบัติ (Performance) ได้เมื่อจบหลักสูตร เช่น การฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ
ต่าง ๆ เช่น ด้านอาหาร การโรงแรม ท่องเที ่ยว ของ TAFF ประเทศออสเตรเลียก็จัดการฝึกอบรม      
แบบ Competency-Based Training in English Language Teaching และได้ปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน
สมรรถนะของอาชีพต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน รวมถึงการเทียบความรู้และประสบการณ์ 
  ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในหลายประเทศ ได้นำแนวทางการฝึกอบรมและฐาน
สมรรถนะ (Competency-Based Training) มาใช้ก ับการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ       
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) ซึ ่งเป็นที่ยอมรับจากผู ้กำหนด
นโยบายและผู้นำด้านหลักสูตรของประเทศต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร/การฝ ึกอบรมฐานสมรรถนะ (Competence-Based 
Training) คือ การพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน/ผู้เรียนในสหราชอาณาจักร คำว่า “กำลังคน
ที่มีสมรรถนะ” ประกอบด้วยคนที่มีความสามารถในการทำงานได้อย่างคงเส้นคงวา (Consistently) 
ตามมาตรฐานของข้อกำหนดในการทำงานภายใต้ขอบเขตของบริบทหรือเงื่อนไขของงานนั้น แต่ใน
สหรัฐอเมริกาคำว่า “สมรรถนะ” ไม่ได้หมายถึงภาระงานในการทำชิ้นงานนั้น แต่หมายถึงสิ่งทำให้
บุคคลมีความสามารถในการปฏิบัติภาระงานนั ้น ๆ ได้ด้วย Competence-Based Training หรือ 
Competency-Based Training หรือการฝึกอบรมบนฐานความสามารถ หมายถึง การใช้ความสามารถ
ที่จำเป็นสำหรับการทำงานมาใช้เป็นฐานของการจัดฝึกอบรม หรือนำมาใช้เนื้อหาของการฝึกอบรม 
ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถตามเนื้อหานั้น เรียกให้กระชับส้ัน ๆ ว่า “การฝึกอบรมฐาน
สมรรถนะ” นอกจากนี้ยังมีการนำคิดไปใช้สำหรับการพัฒนาหลักสูตรอีกด้วยเพราะหลักสูตรและ   
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การสอนรวมทั้งการฝึกอบรมเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยงข้องกันเสมอ เมื่อใดมีการสอนหรือการฝึกอบรมก็
มักต้องมีหลักสูตรอยู่ด้วย 
 ลักษณะสำคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  1. กำหนดผลการเรียนรู ้อย่างชัดเจนว่าผู ้เร ียนสามารถทำอะไรได้เมื ่อจบหลักสูตร 
(Course Outcomes/Performance Outcomes) 
  2. ใช้มาตรฐานสมรรถนะเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร กำหนดเนื ้อหา วางแผน          
การจัดการเรียนการสอนและประเมินผล ทำให้การสอนเช่ือมโยงกับการประเมินผล และการรับรองคุณวุฒิ 
  3. มีเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) เพื่อใช้ในการประเมินผลเรียนที่แน่นอน 
  มาตรฐานสมรรถนะ เป็นข้อกำหนดความรู้ และทักษะ และนำความรู้และทักษะนั้น ๆ 
ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานโดยปฏิบัต ิได ้ตามมาตรฐานที่กำหนด (Competency Standards 
Reflect the Specification of the Knowledge and Skill and the Application of that 
Knowledge and skill to Standard of performance Required in Employment) 
  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ จึงมีกรอบมาตรฐาน
สมรรถนะเป็นตัวกำหนดความรู้ และทักษะที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถปฏิบัติภาระงาน/กิจกรรม
ต่าง ๆ ได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร และสามารถวัดและประเมินผลได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติที่กำหนด  
 
 การจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะ (Competency-Based Learning) 
  การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency-Based Learning) การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ หมายถึง ระบบการสอน การประเมิน การให้ระดับคะแนน (Grading) และการรายงาน
ทางการศึกษาที่อยู่บนฐานการแสดงออกของนักเรียนที่ได้เรียนความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่พวกเขาถูก
คาดหวังให้เรียนที่ในโรงเรียนของรัฐ ระบบฐานสมรรถนะใช้มาตรฐานการเรียนรู ้ของรัฐ กำหนด
คาดหวังทางวิชาการและนิยาม “สมรรถนะ” หรือ “ความชำนาญ” ในคอร์ส ขอบเขตวิชา หรือ
ระดับช้ันที่จัดให้ (แม้ว่าชุดมาตรฐานอื่นอาจจะถูกใช้ด้วย รวมถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาโดยพื้นที่
และโรงเรียนหรือโดยองค์กรตามสาระวิชา) เป้าหมายทั่วไปของการเรียนรู้สมรรถนะ  คือ เพื่อทำให้
มั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้และทักษะที่ถือว่าสำคัญต่อความสำเร็จในโรงเรียน การศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตเมื่อเติบใหญ่ หากผู้เรียนไม่บรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ พวกเขาก็จะต้องเรียน ฝึกปฏิบัติ และความช่วยเหลือทางวิชาการเพิ่มเพื่อช่วยให้พวกเขา
บรรลุสมรรถนะหรือพัฒนาถึงมาตรฐานที่คาดหวัง 
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 การจัดการศึกษาเชิงสมรรถนะ (Competency Education) 
  เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2011 International Association for K-12 Online Learning 
(INACOL) และ Council of Chief of State School Officers ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำผู้บริหาร
การศึกษาและผู ้กำหนดนโยบายทางการศึกษามาประชุมร่วมกันเพื ่อกำหนดนิยามของการจัด
การศึกษาที่เน้นสมรรถนะ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นและสรุปออกมาเป็นแก่นของจัดการศึกษาที่เน้น
สมรรถนะได้ ดังนี้ 
  1. ผู้เรียนก้าวหน้าในระดับที่สามารถแสดงออกซึ่งความเช่ียวชาญ 
  2. สมรรถนะที่แสดงออกมีความชัดเจนและวัดได้ และสะท้อนวัตถุประสงค์ของ        
การจัดการเรียนรู้ที่ต้องการสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถที่เข้มแข็ง 
  3. มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในเชิงบวก และมีความหมายต่อผู้เรียน 
  4. ผู ้เร ียนได้รับการช่วยเหลือ รวมทั ้งการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมบนพื้นฐานของ      
ความแตกต่างในความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 
  5. ผลการเรียนรู ้ที ่เน้นสมรรถนะรวมถึง การนำไปใช้สร้างสรรค์ความรู ้ได้พร้อมกับ     
การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่สำคัญ 
  การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะใช้แนวคิดองค์รวม (Holistic Approach) คือ มองเด็ก
ทุกด้าน “Whole Child” มุ่งพาผู้เรียนให้ไปถึงมาตรฐานที่แท้จริงมากกว่าการบันทึกผลการเรียนรู้
ทางกับแนวคิดสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมากขึ้น
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถภาพ (Proficiency-Based System) ซึ่งจากการศึกษาสำรวจก็ได้พบลักษณะ
ดังกล่าวนี้ด้วยเหมือนกันในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ  
 
แนวคิดสำคัญท่ีบ่งบอกถึงการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ 
 ประเทศในสหภาพย ุโรป ไม ่ค ่อยใช ้คำว ่า Competency Mastery และ  Proficiency         
การกล่าวอ้างถึงการจัดการศึกษาเชิงสมรรถนะ แต่มักใช้คำว่า ผลลัพธ์ของการเรียนรู ้ Learning 
outcomes เป็นแนวคิดที่สำคัญจากการศึกษามีคำสำคัญที่เกี่ยวกับสมรรถนะ ดังนี้ 
  Learner-Centered และ Student-Centered  
  สองคำนี้เป็นที่เข้าใจแพร่หลายอยู่ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดการศึกษาเชิง
สมรรถนะ นักการศึกษาได้มีการคำกล่าวที่แสดงที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงถึงระดับพื้นฐาน 
เป็นการปฏิบัติทางการศึกษาเลยทีเดียวนี้ 
  “ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะไม่ใช่โลกฉันใด เด็ก ๆ ก็เป็นศูนย์กลางของ
การเปล่ียนแปลงของทุกส่ิงฉันนั้น เมื่อใดก็ตามที่จัดตามที่การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนที่แตกต่างกัน เมื่อนั้นผลกระทบที่เราต้องคำนึงถึง  คือ บทบาทของผู้สอน หลักสูตร จะเป็น
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อย่างไรโครงสร้างเวลาที่ใช้ในการจัดการศึกษา และสถานที่ในการจัดการศึกษาจะมีการออกแบบให้
สอดคล้องกันอย่างไร คือ การปฏิบัติ” 
  Formative Assessment ต่างจาก Summative Assessment ในการจัดการศึกษาเชิง
สมรรถนะ ผู้สอนต้องการข้อมูลผลการเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงการสอนของตน และเพื่อสะท้อนกลับ
ให้ผู ้เร ียนได้รู ้ว่าเขาควรปรับปรุงการเรียนของเขาตอนไหนอย่างไร จึงต้องใช้การประเมินแบบ 
Formative Assessment การประเมินแบบ Summative Assessment โดยการสอบ Examination 
ใช้เพื่อการตัดสินผลการจบการศึกษา และการศึกษาต่อ  
 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการสอนตามแนวคิดแบบดั้งเดิม (Traditional Approach) และแบบ
อิงสมรรถนะ (Competency-based Approach) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

198 

 รูปแบบ/แนวทางในการจัดการเรียนอิงสมรรถนะในปัจจุบัน 
  ในปัจจุบันนี้มีสถานศึกษาหลายแห่งได้จัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะ โดยมีความแตกต่างกัน
ตามความพร้อมหรือบริบทของสถานศึกษา โดยพอสรุปรูปแบบของการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะจาก
ผลการวิจัยของคณะอนุกรรมการด้านการเรียนการสอนในคณะกรรมการอิสระเพื ่อการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งผู้สอนสามารถ เลือกใช้ตามความพร้อมและบริบทสถานศึกษาและความถนัดของตน   
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  รูปแบบ/แนวทางที่ 1 : ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะ 
  เป็นการสอนตามปกติที่สอดแทรกสมรรถนะ ซึ่งผู้สอนเห็นว่าสอดคล้องกับบทเรียนนั้น
เข้าไป และอาจปรับกิจกรรมหรือคิดกิจกรรมต่อยอด เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะนั้นยิ่งขึ้น หรือ
ได้สมรรถนะอื่นเพิ่มมากขึ้นช่วยเพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้มข้นมีความหมายยิ่งขึ้น 
  รูปแบบ/แนวทางที่ 2 : ใช้งานเดิม ต่อเดิมสมรรถนะ 
  เป็นการสอนตามปกติที่สอดแทรกสมรรถนะ ซึ่งผู้สอนเห็นว่าสอดคล้องกับบทเรียนนั้นมี
การเน้นสมรรถนะที่เกี ่ยวข้องให้มากขึ ้นช่วยให้ผู ้เรียนใช้ความรู ้ ทักษะได้จริง ในสถานการณ์ที่
หลากหลาย และพัฒนาคุณสมบัติที่ช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
  รูปแบบ/แนวทางที่ 3 : ใช้รูปแบบการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสมรรถนะ 
  เป็นการสอนตามปกติที่มีการนำรูปแบบการเรียนรู ้ที่ใช้เดิมมาวิเคราะห์เชื ่อมโยงกับ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้ตามจุดประสงค์ของ
รูปแบบการเรียนรู้และเกิดสมรรถนะที่มุ่งพัฒนา 
  รูปแบบ/แนวทางที่ 4 : สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวชี้วัด 
  เป็นการสอนโดยนำสมรรถนะและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกันมาออกแบบการสอนร่วมกัน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาสาระและทักษะตามที่ตัวชี้วัดกำหนดไปพร้อมกับพัฒนาสมรรถนะ
หลักที่จำเป็นต่อชีวิตของเขา 
  รูปแบบ/แนวทางที่ 5 : บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ 
  เป็นการสอนโดยนำสมรรถนะหลักทั้งสิบด้านเป็นตัวตั้งและวิเคราะห์ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง
แล้วออกแบบการสอนที่มีลักษณะเป็นหน่วยบูรณาการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ 
และเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
  รูปแบบ/แนวทางที่ 6 : สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจำวัน 
  เป็นการอบรมสั ่งสอน ที่ผู ้สอนจงใจสอดแทรกการพัฒนาสมรรถนะเ ข้าในกิจวัตร
ประจำวันของผู้เรียน โดยในแต่ละรูปแบบ/แนวทางมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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แนวทางที่ 1 : ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะ 
 

 
 
 

ลักษณะ 
 การสอนแนวทางที่ 1 นี ้ เป็นการสอนตามปกติที ่สอดแทรกสมรรถนะ ซึ ่ง ผู ้สอนเห็นว่า
สอดคล้องกับบทเรียนนั้นเข้าไป และอาจปรับกิจกรรมหรือคิดกิจกรรมต่อยอดเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะนั ้นยิ ่งขึ้น หรือได้สมรรถนะอื ่นเพิ ่มมากขึ้น ช่วยเพิ ่มการเรียนรู ้ของผู ้เรียนให้เข้มข้น            
มีความหมายยิ่งขึ้น 
 การสอนระดับนี้ เหมาะสมสำหรับผู้สอนที่ปกติได้ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ ไป
พร้อมกับการสอนเนื้อหาสาระ โดยระบุเป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนใน 
แผนการจัดการเรียนการสอนของตนอยู ่แล้ว เช่น ฝึกกระบวนการกลุ ่ม ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะและวิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น ผู ้สอนไม่ได้เปลี่ยนแปลงแผนการจัด     
การเรียนการสอนและกิจกรรมการสอนของตนเองเลย เพียงแต่พิจารณาว่ามีสมรรถนะตัวใดที่เข้ากัน
กับการสอนของตน เช่น สมรรถนะหลัก ด้านทักษะการคิดขั ้นสูงและนวัตกรรม สมรรถนะหลัก     
ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น แล้วนำสมรรถนะด้านนั้นมาบรรจุไว้ในแผนการจัดการเรียน 
การสอนของตน การทำเช่นนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักในสมรรถนะนั้น และกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะนั้นในระหว่างเรียนไปพร้อมกับการเรียนเนื้อหา ทักษะตามปกติของตนมากยิ่งขึ้น 
ขั้นตอน 
 1. ทบทวนสมรรถนะ ทั้ง 10 ด้าน ให้เข้าใจและพร้อมใช้ในการออกแบบกิจกรรม (สำหรับ
ผู้เรียนที่เริ่มทำอาจทำเป็นตารางวิเคราะห์ และวิเคราะห์ทีละกิจกรรม เพราะจะช่วยให้วิเคราะหไ์ด้
ง่ายขึ้น แต่เมื่อคล่องขึ้นก็อาจเพียงวิเคราะห์ในใจ หรือเขียนโน้ตสั้น ๆ  กำกับไว้โดยไม่ต้องระบอุย่าง
เป็นทางการในแผนการจัดการเรียนการสอนก็ได้  
 2. นำมาเทียบกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนของตน  
 3. เลือกสมรรถนะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ตนมาระบุไว้ในตอนต้นของแผนการจัดการเรียนการสอนของตน 
 
 
 

การนำสมรรถนะเข้ามาในการสอนปกติ ปรับหรือเพิ่มกิจกรรมเพื่อช่วยเพิ่มการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียนให้เข้มข้น มีความหมายยิ่งขึ้น 
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แนวทางที่ 2 : ใช้งานเดิม ต่อเดิมสมรรถนะ 
 
 
 
 เป็นการสอนตามปกติที่สอดแทรกสมรรถนะ ซึ่งครูเห็นว่าสอดคล้องกับบทเรียนนั้นเข้าไป มี
 การเน้นสมรรถนะที่เกี่ยวข้องให้มากขึ ้น ซึ ่งจะช่วยให้ผู ้เรียนใช้ความรู ้ ทักษะได้จริงใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย และพัฒนาคุณสมบัติที่ช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
ลักษณะ 
 การสอนแนวทางนี ้ เป็นการต่อยอดจากแนวทางที่ 1 กล่าวคือ เมื่อผู้สอนเริ่มคุ้นเคยกับ
สมรรถนะมากขึ้นแล้ว และต้องการให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากสมรรถนะมากยิ่งขึ้น ผู้สอนก็สามารถ
ตัดสินใจว่าจะนำสมรรถนะบางตัวเข้ามาในบทเรียนโดยปรับเปล่ียนหรือเพิ่มกิจกรรมบางกิจกรรมตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอน 
 1. วิเคราะห์กิจกรรมแต่ละกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนการสอนว่ามีกิจกรรมใดที่สามารถ
ต่อยอด หรือควรปรับเปล่ียนเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนยิ่งขึ้น 
 2. พิจารณาเลือกสมรรถนะที่น่าจะนำมาใช้ในการเรียนครั้งนี้ (สำหรับผู้สอนบางท่าน ขั้นที่ 1 
และขั้นที่ 2 อาจทำไปพร้อมกัน หรือบางท่านอาจทำขั้นที่ 2 ก่อนขั้นที่ 1 ก็ได้) 
 3. ปรับหรือเพิ่มกิจกรรมให้มีลักษณะที่เอื้อต่อการเกิดสมรรถนะที่ตนเลือก 
 4. ปรับหรือเพิ่มวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะและกิจกรรมที่ปรับใหม่ 
 5. ปรับหรือเพิ่มการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 6. เขียนวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะซึ่งครอบคลุมทั้งเนื้อหาสาระ ทักษะและคุณสมบัติ/เจตคติ
ไว้เป็นภาพรวมเหนือวัตถุประสงค์ย่อย ๆ  
 ขั้นตอนที่เสนอแนะนี้จะทำจากบนลงล่าง หรือทำย้อนจากล่างขึ้นบนก็ได้ สำหรับผู้สอนที่
สามารถมองเห็นภาพรวมของวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะได้ตั้งแต่ต้น อาจเริ ่มจากวัตถุประสงค์        
เชิงสมรรถนะ และใช้เป็นแนวทางในการปรับ/เพิ ่มวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ย่อย กิจกรรม และ       
การประเมินผลการเรียนรู้ ตามลำดับ 
 ควรระวังให้มีความสมดุลระหว่างเนื้อหาสาระ ทักษะ และคุณสมบัติที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน 
ตัวผู้เรียนกับการฝึกให้เกิดสมรรถนะที่เลือกมา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนจะได้ประโยชน์อย่างครบถ้วน 
 ดังนั้น จึงไม่ควรกำหนดสมรรถนะหลายข้อ หรือเพิ่มกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะบางข้อ 
จนกระทั ้งไม่สามารถสอนได้เสร็จทันตามกำหนด ทั ้งนี ้ในความเป็นจริงแล้ว ผู ้สอนอาจสอนโดย

การพัฒนาการสอนเดิมของผู้สอนผ่านการสอนโดยเน้นสมรรถนะให้มากขึ้น ช่วยให้ผู้เรียน                 

ใช้ความรู้ ทักษะได้จริงในสถานการณ์ที่หลากหลาย และพัฒนาคุณสมบัติที่ช่วยให้ชี้ชีวิตอย่างมี

คุณภาพยิ่งขึ้น 
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สอดแทรกสมรรถนะต่าง ๆ มากมายอย่างไม่เป็นทางการในระหว่างการเรียนการสอน แต่เลือกระบุให้
เป็นวัตถุประสงค์และประเมินผลเพียงไม่กี่สมรรถนะ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้สอนซึ่งต้องสอนตาม
เนื้อหาในหลักสูตรจนเกินไป 
 
แนวทางที่ 3 : ใช้รูปแบบการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสมรรถนะ 

 
 
 
 

 เป็นการสอนตามปกติที่มีการนำรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้เดิมมาวิเคราะห์เช่ือมโยงกับสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู ้ ซึ ่งช่วยให้ผู ้เร ียนเกิดการเรียนรู ้ตามจุดประสงค์ของรูปแบบ        
การเรียนรู้ และเกิดสมรรถนะที่มุ่งพัฒนา 
ลักษณะ 
 การสอนตามแนวทางที่ 3 นี้ เป็นการสอนที่มีกระบวนการตามรูปแบบการเรียนการสอนที่
ผู้สอนคัดสรรว่าสามารถพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้ โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างจุดหมายของ
รูปแบบการเรียนการสอน แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานและขั้นตอนการสอนของรูปแบบกับสมรรถนะที่     
มุ ่งพัฒนาพิจารณาว่าสามารถปรับหรือเพิ่มขั้ นตอนย่อย เพื ่อเพิ ่มหรือเน้นทักษะสำคัญ ๆ ของ
สมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมรูปแบบการเรียนรู้ เป็นชุดของความสัมพันธ์ของ
ความรู้ต่าง ๆ ที่อธิบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ รูปแบบที่นักวิจัยได้ทำการศึกษาพัฒนาขึ้นส่วนใหญ่
มีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดหมาย แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ หลักในการ
แสดงออกของผู้สอน ระบบสังคมในการเรียน ระบบสนับสนุนรูปแบบ และผลที่เกิดกับผู้เรียนโดย
องค์ประกอบต้องสัมพันธ์กัน ผู้สอนผู้ใช้รูปแบบจึงต้องเข้าใจกระจ่าง 
 รูปแบบการเรียนการสอนต่าง ๆ มีจุดหมายหลักต่างกัน การจะบรรลุจุดหมายต้องใช้แนวคิด
ทฤษฎีต่างกัน ขั้นตอนการสอนต้องเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและทำให้เกิดผลที่ผู้เรียนได้
ตามจุดหมาย อาทิ รูปแบบซิปปา (CIPPA) ใช้ทฤษฎี Constructivism เป็นพื้นฐานสามารถเช่ือมโยง
ไปสู่การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมได้ รูปแบบสะเต็มศึกษามีแนวคิดพื้นฐานให้ผู้เรียน
เช่ือมโยงความรู้หลายวิชา ทักษะหลายด้านในการเรียนที่เน้นประสบการณ์ มีผลผลิตจากการเรียนใช้
ในชีวิตประจำวันหรือในการทำงานได้ จึงสามารถใช้รูปแบบนี้พัฒนาทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
ได้ นอกจากนี้ ผู้สอนยังสามารถปรับหรือเพิ่มขั้นตอนหรือใช้แหล่งเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปสู่   
การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล ทักษะอาชีพและผู้ประกอบการ ทักษะการคิด
ระดับสูงและนวัตกรรมได้ เป็นต้น 

การออกแบบการสอนที่ใช้ร ูปแบบการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสมรรถนะนี้ช่วยให้ผู้สอน      
เกิดความมั ่นใจว่าผู ้เร ียนเกิดการเรียนรู ้ตามจุดประสงค์ของ รูปแบบการเรียนรู ้และทำให้         
เกิดสมรรถนะที่สอดแทรก 
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 ดังนั้น เมื่อมีรูปแบบการเรียนการสอนที่มีจุดหมายหลักตรงกับสมรรถนะหลัก ผู้สอนจึง
เลือกใช้ได้โดยตรง อาทิ รูปแบบการสอนแบบสืบสอบ รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร เป็นต้น 
ผู ้สอนที ่ต้องการใช้รูปแบบการสอนหรือรูปแบบการเรียนรู ้สู ่การพัฒนาสมรรถนะในระยะเริ่ม           
ไม่จำเป็นต้องพัฒนาหลายสมรรถนะโดยใช้รูปแบบเดียว และไม่จำเป็นต้องใช้หลายรูปแบบ       
เพราะผู้สอนต้องทำความเข้าใจรูปแบบอย่างถ่องแท้ในการสอนตามรูปแบบ ควรเน้นความสามารถ
ของผู้เรียนที่ปฏิบัติได้ และแสดงออกได้ทำได้ในชีวิตจริง 
ขั้นตอน 
 1. ศึกษาทำความเข้าใจรูปแบบต่าง ๆ พิจารณาร่วมกับสมรรถนะที่มุ ่งพัฒนาในการทำ   
ความเข้าใจรูปแบบต้องเข้าใจทั้งขั้นตอน แนวคิดพื้นฐาน และหลักในการสดงออกของผู้สอน พิจารณา
ว่าจะก่อให้เกิดผลกับผู้เรียนเป็นทักษะหรือความสามารถต่าง ๆ ของสมรรถนะที่มุ่งพัฒนา 
 2. เมื่อออกแบบกิจกรรมการสอนอาจปรับหรือเพิ่มขั้นตอนในการฝึกทักษะหรือสมรรถนะย่อย 
เน้นให้ผู้เรียนแสดงความสามารถออกมาให้เห็นผลจริง เช่น เพิ่มขั้นตอนการใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือ
ในชีวิตจริง 
 3. เนื่องจากการสอนตามรูปแบบมีความเป็นระบบแบบแผนสูง ผู้สอนจึงต้องเตรียมการ 
เตรียมพร้อมทั้ง ส่ือ อุปกรณ์ เอกสาร คำถามสำคัญที่ผู้สอนใช้ รวมทั้งเครื่องมือวัด เพื่อให้การจัดการ
เรียนรู้เป็นไปตามรูปแบบ มีประสิทธิภาพ น่าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะได้ 
 
แนวทางที่ 4 : สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวชี้วัด 

 
 
 
 
ลักษณะ 
 การสอนแนวทางที่ 4 นี้ เป็นการสอนโดยนำสมรรถนะและตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกันมาออกแบบ
การสอนร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาสาระและทักษะตามที่ตัวชี้วัดกำหนดไปพร้อมกับ 
การพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อชีวิตของเขา เหมาะสำหรับผู้สอนที่ได้ทดลองนำสมรรถนะเข้ามา
ในการเรียนการสอนปกติของตนตามแนวทางที่ 2 มาระยะหนึ่งจนมีความมั่นใจมากขึ้น และพร้อมที่
จะก้าวออกจากการสอนแบบเดิม ๆ ไปสู่การสอนที่เน้นสมรรถนะอย่างเต็มตัว หรือผู้สอนที่ เห็น
ประโยชน์ของสมรรถนะและต้องการจะออกแบบแผนการสอนของตน โดยให้สมรรถนะเป็นตัวนำแต่
ขณะเดียวกันก็ครอบคลุมตัวช้ีวัดของหลักสูตรอย่างครบถ้วน 

การออกแบบการสอนที่ใช้สมรรถนะเป็นตัวตั้งช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณสมบัติที่จำเป็น
ต่อการใช้ชีวิตในอนาคตของตน ควบคู่ไปกับการมีความรู้ ทักษะสำคัญที่กำหนดไว้ในหลักสตูร 
ให้ได้ทั้งปลา วิธี และเครื่องมือจับปลา 
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 ลักษณะของแผนการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ คือ การเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน
ที่มีการบูรณาการสมรรถนะสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่ิงที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้
มีการจัดการเรียนรู้ที่หลายหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการประยุกต์ใช้ความรู้ ฝึกทักษะ และพัฒนา
คุณสมบัติต่าง ๆ ผ่านการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางที่มาของหัวข้อ/หัวเรื่อง 
 ในช่วงแรกนั ้น การคิดจากสมรรถนะเป็นฐาน อาจเป็นสิ ่งที่ ผ ู ้สอนยังไม่ค ุ ้นเคยจึงมี
ข้อเสนอแนะว่า ผู้สอนสามารถเริ่มได้หลายวิธี เช่น 
  1. เริ ่มจากปัญหาสังคม ประเด็นทางสังคม เหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นในระดับโรงเร ียน      
ระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ และออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อให้
ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้น ๆ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
  2. เริ่มจากแนวคิด (Concept) เนื้อหาสาระ ความรู้ (Content/Knowledge) สำคัญที่
ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ ได้มีประสบการณ์ตรง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายที ่สามารถเชื ่อมโยงแนวคิดหรือความรู ้นั ้น ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง 
ขั้นตอน 
 1. ทบทวนสมรรถนะหลัก พิจารณาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรในแต่ละวิชา/กลุ่ม
สาระ และตัวช้ีวัดที่สอนในหลักสูตร 
 2. กำหนดหัวข้อ/หัวเรื่องจากปัญหา แนวคิด หรือเนื้อหาสาระสำคัญในหลักสูตร (ดูที่มาของ
หัวข้อ/หัวเรื่องข้างบน) โดยเริ่มจากแนวคิดเนื้อหาสาระ ความรู้สำคัญที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้ 
สร้างองค์ความรู้ ได้มีประสบการณ์ตรง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายที่สามารถเชื่อมโยง
แนวคิดหรือความรู้นั้น ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง 
 3. ออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อให้ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์ตรงที่เสริมสร้าง 
สมรรถนะ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
  3.1 เมื่อได้กำหนดหัวข้อ/หัวเรื่อง และแนวคิดสำคัญแล้ว วิเคราะห์ว่าหัวข้อ/หัวเรื่องนั้น 
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระในกลุ่มสาระใดมากที่สุด ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วอาจพบว่า น้ำหนักของเนื้อหา
สาระ ทักษะ อาจเท่า ๆ กันใน 2-3 กลุ่มสาระก็เป็นได้ ในขั้นต้นหากผู้สอนเคยชินกับการสอนแยกแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ยังไม่คุ้นเคยกับการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ การเลือกเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวอาจง่ายกว่า แต่ถ้าผู้สอนมีประสบการณ์การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้มาแล้ว การบูรณาการหลาย ๆ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้เ ข้าเป็นหัวข้อ/หัวเรื่องเดียวกัน        
จะช่วยการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความหมายยิ่งขึ้น และการสอนเนื้อหาสาระแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็
จะกลมกลืนกันยิ่งขึ้นด้วย 
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  3.2 กำหนดชอบเขตเนื้อหาสาระ ทักษะ เจตคติ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่ม
สาระที่สัมพันธ์กับหัวข้อ/หัวเรื ่องที่เลือกมาสอน และในขณะที่ดำเนินการในข้อนี้ให้พิจารณาว่า 
สมรรถนะหลักข้อใดที่สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระ ทักษะ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดในกลุ่มสาระนั้น ๆ ด้วย คู่ขนาน
กันไป ขั้นนี้ เมื่อเริ่มทำใหม่ ๆ  ผู้สอนอาจต้องพิจารณากลับไปกลับมาระหว่างตัวชี้วัดในหลักสูตรกับ
สมรรถนะหลัก แต่เมื่อชำนาญขึ้นก็จะสามารถคิดทั้งสองเรื่องไปพร้อมกันได้โดยอัตโนมัติ 
  3.3 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยคำนึงถึงสมรรถนะที่เลือกมาซึ่งสัมพันธ์กับขอบเขต
เนื้อหา ทักษะ เจตคติ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่มสาระที่สัมพันธ์กับหัวข้อ/หัวเรื่องที่กำหนด โดยทำ
ความเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับสมรรถนะหลักที่เลือกมาว่า สมรรถนะนั้น ๆ ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์อะไร แล้วจึงเริ่มออกแบบกิจกรรมการสอน โดยนำสมรรถนะมาเช่ือมโยงกับกิจกรรมที่
ให้นักเรียนทำ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  3.4 กำหนดคำถามสำคัญ ๆ ที่จะใช้ถามนำเพื่อสร้างความตระหนักและให้แนวทางแก่
ผู้เรียนในการเรียนแต่ละหัวข้อย่อย โดยผู้สอนช่วยถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตั้งเป้าหมายในการหา
คำตอบในบทเรียนนั้น ๆ เนื่องจากการสอนแบบสมรรถนะเป็นฐาน เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้
และทักษะในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงอย่างหลากหลาย ผู้สอนจึงต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าลอง 
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทดลองใช้ความรู้และทักษะของตนในสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่ตนยังไม่คุ้นเคย
หรือมั่นใจ โดยรับฟังและพร้อมให้ข้อคิดเพิ่มเติม โดยไม่ด่วนตัดสินหรือบอกว่าผิด คิดไม่เป็น เช่น   
“ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเอง นักเรียนจะทำอย่างไร” หากผู้เรียนไม่สามารถอธิบายได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้สอนควรช่วยถามนำตะล่อมความคิดของผู้เรียนขึ้นต้นให้ พูดให้กำลังใจ หรือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผน เช่น “นักเรียนลองคิดดูก่อน แล้วหันไปแลกเปลี่ยนกับ
เพื่อนข้าง ๆ ว่าคิดเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันอย่างไร “ส่ิงที่นักเรียนตอบมานั้น ก็มีบางส่วนถูกแล้ว 
เราลองขอความเห็นจากเพื่อน ๆ ให้ช่วยเติมเต็มคำตอบนี้ มีนักเรียนคนใดจะช่วยให้เหตุผล เพิ่มเติมได้
ไหมคะ”  
  จึงเห็นได้ว่า การสอนแบบสมรรถนะเป็นฐาน ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้และทักษะ
ตามที่กำหนดในตัวบ่งชี้ของหลักสูตรในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลายนั้น สัมพันธ์กับทักษะ  
การคิดและการทำงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา 
  3.5 วางแผนการประเม ินผลโดยเน ้นการประเม ินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ แสดงว่ามีความรู้ความสามารถหรือมีการเรียนรู้เรื่องนั้น 
โดยให้สอดคล้องและตอบรับวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะที่กำหนดไว้ตั ้งแต่ต้น โดยวางแผนให้
ประเมินผลการเรียนรู้หลายด้าน เป็นงานที่ชัดเจน ยืดหยุ่นได้ สามารถทำได้หลายวิธี อยู่ในความสนใจ
ของผู้เรียน ที่สำคัญผู้สอนควรระบุเงื่อนไขความสำเร็จของงานอย่างชัดเจนเพื่อเอื้อต่อการประเมินผล
ลักษณะนี้ 
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  สมรรถนะเป็นความสามารถที่เป็นผลรวมของความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะหลายส่วน
เข้าด้วยกัน จึงไม่สามารถประเมินอย่างชัดเจนได้ภายในเวลา 1-2 บทเรียน หากแต่สมรรถนะนั้นจะ
เกิดขึ้นเมื่อผู้เร ียนได้เรียนรู ้จากประสบการณ์จริง ได้ลงมือกระทำผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้ต่าง ๆ        
ที่ผสมผสานกันระหว่าง สาระความรู้ กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง ผู้สอนจึง
ประเมินได้ว่าผู้เรียนมีสมรรถนะนั้น ๆ 
 
แนวทางที่ 5 : บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ 

 
 
 

 
ลักษณะ 
 สำหรับแนวทางที่ 5 “บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ” เป็นการสอนโดยนำสมรรถนะหลัก 
ทั้ง 10 ด้าน เป็นตัวตั้งและวิเคราะห์ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง แล้วออกแบบการสอนที่มีลักษณะเป็นหน่วย
บูรณาการที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ และเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 
 การบูรณาการ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมที่นำส่ิงที่เกิดข้ึนจริงในชีวิต สังคม และโลก 
เช่น สถานการณ์ ประเด็นสำคัญในสังคม ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เรียนมาเชื่อมโยงกับ
เนื้อหา ทักษะ และเจตคติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนโดยผู้เร ียน
สามารถเชื่อมโยงการเรียนกับประสบการณ์ในชีวิต สร้างประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ 
เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักทั้ง 10 ด้าน และนำใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีความสุข และ  
เป็นพลเมืองไทยผู้ใส่ใจสังคม การสอนแบบบูรณาการจึงเป็นแนวทางการสอนที่สอดคล้องกับปรัชญา
การสอนแบบสมรรถนะเป็นฐานมากที่สุด 
ขั้นตอน 
 1. ทบทวนสมรรถนะทั้ง 10 ด้าน และวิเคราะห์เนื ้อหาสาระ ความรู ้ ทักษะที ่กำหนด       
เป็นตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระต่าง ๆ 
 2. กำหนดหน่วยการเรียนรู้เป็นหน่วยที่สามารถสร้างความเชื ่อมโยงกับเนื ้อหาการเรียนรู้     
ที่สัมพันธ์และน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนหรือเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญา วิธีการ
คัดเลือกหน่วยการเรียนรู้ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น 
 
 

การสอนสมรรถนะแบบบูรณาการช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะหลักครบถ้วนได้

เรียนสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ อย่างมีความหมาย อีกทั้งช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำส่ิงที่เรียนรู้ไป

ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงรู้จริง เข้าใจชัด และใช้เป็น 
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  2.1 เริ่มจากส่ิงที่ผู้เรียนสนใจหรือส่ิงที่สามารถกระตุ้นให้สนใจได้ง่าย 
  2.2 เริ่มจากปัญหาที่พบในผู้เรียน ในโรงเรียน ในสังคม และออกแบบหน่วยที่เอื้อให้
ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์จากกิจกรรมที่จัด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
  2.3 เริ ่มจากปัญหาสังคม ประเด็นทางสังคม เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ในระดับโรงเรียน   
ระดับชุมชน ระดับชาติ หรือระดับโลก 
  2.4 เริ่มจากแนวคิด (Concept) สำคัญที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ 
และนำแนวคิดนั้นไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 3. กำหนดแนวคิด และคิดคำถามให้สอดคล้องกับแนวคิด เนื้อหา และตั้งคำถามที่โต้แยง้ได้ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด 
 4. กำหนดขอบเขตเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ทักษะ เจตคติที่กำหนดเป็นตัวบ่งชี้ในแต่ละกลุ่ม
สาระที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และการประเมินผล 
 5. กำหนดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยนำสมรรถนะมาเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่จัดให้ ผู้เรียน 
เพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวางแผนนั้น เนื ่องจาก ผู้สอนมักคิดถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของ      
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปพร้อม ๆ กัน โดยคำนึงถึงผู้เรียน ส่ือ ทรัพยากรที่มีในบริบทของ
ตน การเรียงลำดับ การเขียนแผน การจัดการเรียนการสอน จึงอาจสลับ ยืดหยุ่นได้ตามความถนัดของ
ผู้สอน ส่ือที่มี และบริบทของโรงเรียน 
 6. ดำเนินการสอน นำข้อมูล ข้อสังเกตจากการสอนมาประเมิน ปรับแผนระหว่างสอน และ
ปรับปรุง หลังสอน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือพัฒนาสมรรถนะได้มากขึ้น 
 การสอนแบบบูรณาการนี ้ เป็นแนวทางการสอนที่ให้ความสำคัญกับความสนใจ และ       
ความต้องการจำเป็นของผู้เรียน จึงอาจมีการปรับ เพิ่ม หรือลดเนื้อหาสาระ กิจกรรม สื่อ และวิธี
ประเมินผลหลังจากสอนไปสักระยะ ซึ่งผู้สอนสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
แนวทางที่ 6 : สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจำวัน 

 
 
 

 
 ลักษณะสมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจำวัน เป็นการสร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างสอดคล้อง 
สัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตประจำวันปกติของนักเรียนสอดคล้องกิจกรรมต่าง ๆ ที ่มักเกิดใน
สถานศึกษา นับเป็นการฝึกพัฒนาสมรรถนะนั้น ๆ ได้อย่างซ้ำ ๆ อีกทั้งเป็นไปตามธรรมชาติปกติของ
ชีวิตผู้เรียนที ่จะมีความยืดหยุ่น และท้าทายที ่จะเผชิญสถานการณ์ตามธรรมชาติของชีวิต และ       

การส่งเสริมสมรรถนะหลักขณะผู้เรียนปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเป็นวิรีการส่งเสริม

สมรรถนะอย่างเป็นธรรมชาติและช่วยปลูกฝังให้สมรรถนะดังกล่าวมีความมั่นคงถาวรจาก    

การปฏิบัติเป็นประจำทุกวันอีกด้วย 
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เมื่อฝึกพัฒนาสมรรถนะนั้น ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว และผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้เรียนจะค่อยๆ มี
สมรรถนะนั้น ๆ  อย่างแท้จริง สามารถนำความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ ไปใช้ในสถานการณ์  
ต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตจริง 
 
การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะ 
แนวคิดการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 
 การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ หมายถึง การวางแผนการสอนของ
หลักสูตรรายวิชา ที ่เกิดจากการศึกษาและกำหนดแนวทาง และวิธีการตั ้งแต่ก่อนการสอนขณะ
ดำเนินการสอน และหลังการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์ รายวิชา สมรรถนะรายวิชา ส่งผลให้ผู้เรียนที่ได้ผ่านการเรียนจบหลักสูตร
รายวิชานั้นแล้วสามารถปฏิบัติงาน ได้บรรลุเป้าหมายของจุดประสงค์รายวิชา และสมรรถนะรายวิชา 
องค์ประกอบของการจัดทำแผนการสอนฐานสมรรถนะ แบ่งได้เป็น 4 องค์ประกอบ ซึ ่งจัดเป็น   
ลำดับขั้น ดังนี้ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ : 2560) 
 1. ขั้นศึกษาและจัดเตรียมทรัพยากรพื ้นฐาน การวางแผนด้วยการเริ่มต้นจากการศึกษา 
วิเคราะห์ ตลอดจนจัดเตรียมทรัพยากร นับเป็นองค์ประกอบที่เป็นขั้นตอนแรกที่มีความสำคญัมาก 
ภารกิจที่ต้องทำในขั้นตอนนี้มี ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หัวเรื่อง ตลอดจนขอบเขตของเนื้อหาที่
กำหนด อย่างคร่าว ๆ ในหลักสูตร 
  1.2 สำรวจและวินิจฉัยผู้เรียน 
  1.3 สำรวจทรัพยากรอื ่น ๆ เช่น งบประมาณสนับสนุน สิ ่งอำนวยความสะดวกต่อ       
การเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์สาธิต อุปกรณ์ช่วยสอน เป็นต้น 
  1.4 สำรวจสภาวะแวดล้อม ตลอดจนความรู้ ความสามารถของผู้สอนที่จะต้องนำมา  
เพื่อใช้ในการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดต่อไป 
 2. ขั้นกำหนดแนวทางและวิธีการ ภายหลังจากศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นได้แล้ว ก็จะนำ
ข้อมูลดังกล่าวมากำหนดวิธีการสอนและส่ือการเรียนการสอน ภารกิจที่จะต้องกระทำในขั้นนี้ มีดังนี้
  2.1 กำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  2.2 กำหนดวิธีนำเข้าสู่บทเรียนและการสร้างแรงจูงใจ 
  2.3 กำหนดวิธีสอนในแต่ละขอบเขตเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
  2.4 กำหนดส่ือการเรียนการสอน พร้อมกับการจัดเตรียมส่ือที่จำเป็นไว้อย่างพร้อม 
  2.5 กำหนดเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน 
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  2.6 กำหนดวิธีการประเมินผลผู้เรียน ตลอดจนเลือกและสร้างเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
เช่น ใบงาน ใบทดสอบ เป็นต้น 
 3. ขั้นดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการนำสิ่งที่ได้ศึกษาและจัดเตรียมไว้มาใช้ใน
ขั ้นตอนนี้ โดยจะต้องพยายามใช้วิธีการที่จัดเตรียมไว้ และผู ้สอนจะต้องใช้ความรู ้และทักษะใน      
การนำการเรียนการสอนให้สำเร็จผลตามเป้าหมายและวิธีการ 
 4. ขั้นการประเมินผล เป็นขั้นของการตรวจสอบผลว่าปฏิบัติการที่ผ่านมาเป็นเช่นไร ผู้เรียน
เข้าใจมากน้อยเพียงใด การเตรียมการในขั้นนี้ จะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงข้ันตอนนี้ก็จะเป็นขั้น
ของการนำส่ิงที่เตรียมมาใช้ แล้วเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนในทันที ซึ่งจะป้อน
ข้อมูลกลับไปยังผู้เรียนเพื่อปรับความรู้ความเข้าใจให้เป็นไปตามเป้าหมาย จากองค์ประกอบของ    
การจัดระบบในการวางแผนการสอนดังกล่าว จะเป็นแนวทางพัฒนาเพื่อกำหนดขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะให้เป็นระบบโดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1 ศึกษาหลักสูตร วัตถุประสงค์ทั่วไป ตลอดจนขอบเขตเนื้อหา 
  4.2 ศึกษาวินิจฉัยเกี่ยวกับตัวผู้เรียน 
  4.3 กำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  4.4 เลือกวิธีการสอนตลอดจนส่ือการเรียนการสอน 
  4.5 ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
  4.6 ประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน 
  4.7 ศึกษาข้อมูลย้อนกลับ เพื ่อนำมาปรับปรุงวิธีสอนในครั ้งต่อไป ผู ้สอนจะต้องมี       
การวางแผนไว้ในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดล่วงหน้า เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนได้มาก
ที่สุด และในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนจะสามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบตามความ
เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและสภาพแวดล้อม โดยผู้สอนจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมการอยา่ง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนการสอน ขณะดำเนินการสอน และประเมินผลความก้าวหน้าเป็นลำดับสุดท้าย 
ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ 
 1. กำหนดผลการเรียนรู ้ (Learning Outcomes/Course Outcomes) หรือเรียกว่า
สมรรถนะหรือภาระงานอย่างชัดเจน ซึ ่งสมรรถนะที่กำหนดขึ ้นเป็นสิ ่งจำเป็นกับการศึกษาและ
ปฏิบัติงานอาชีพต่าง ๆ ที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถปฏิบัติได้เมื่อจบหลักสูตร ผู้สอนจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนตามสมรรถนะที่กำหนด 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เลือกใช้ส่ือที่หลากหลาย และอุปกรณ์ที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานได้สำเร็จตามที่กำหนด เน้นกระบวนการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) แก่ผู้เรียนเป็นระยะ เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ได้ตามเกณฑ์ 
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 3. ให้เวลาผู้เรียนแต่ละคนเพียงพอที่จะปฏิบัติภาระงานหนึ่งๆ ให้สำเร็จก่อนที่จะไปสู่    
ภาระงานต่อไป ให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติภาระงานให้สำเร็จตามเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนด ใช้การ
วัดผลแบบอิงเกณฑ์ ในการประเมินผลความสำเร็จของผู้เรียนแต่ละคน 
 กลวิธีการจัดเรียนการสอน (Delivery Strategies)  
  ใช้ส่ือประเภท (Audio-Visual Materials) 
  การระดมสมอง (Brainstorming) 
  กรณีศึกษา (Case Study) 
  ประสบการณ์ทำงานร่วมกัน (Cooperative work Experience) 
  การสาธิต (Demonstration) 
  การอภิปราย (Discussion) 
  การฝึกซ้ำ ๆ (Drill) 
  ศึกษานอกสถานที่ (Field Trip)  
  กิจกรรมกลุ่ม (Group Work) 
  เชิญวิทยากรมาบรรยาย (Guest Speaker) 
  ชุดการเรียน (Modules/learning Packages) 
  การบรรยาย (Lecture) 
  ห้องปฏิบัติการแบบเปิด (Open Lab Sequences) 
  จัดอภิปรายโดยผู้ชาญการเฉพาะด้าน (Panel Discussions) 
  โครงงาน (Projects) เอกสารจากองค์กร บริษัท (Enterprise Papers) ผลงานต้นแบบ 
(Prototypes) โครงงานวิจัย (Research Projects) แบบจำลองต่าง ๆ (Models) 
  การถาม-ตอบ (Questions and Answers) 
  การทบทวน/ทำกิจกรรมเพิ่มเติม (Review/Reinforcement) 
  บทบาทสมมุติ (Role Playing) 
  เกมสถานการณ์จำลอง (Simulation Games) 
  Text or Reference Assessment 
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ส่วนที่ 7 
เคร่ืองมือการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 การประเมินสมรรถนะผู้เรียนต้องใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสม หลากหลาย และสอดคล้อง
กับคุณลักษณะตามนิยามตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ ผู้ประเมินต้องเข้าใจธรรมชาติและลักษณะของ
เครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนในแต่ละชนิด เช่น แบบทดสอบเลือกตอบ แบบทดสอบเขียนตอบ 
แบบทดสอบภาคปฏิบัติ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสอบถาม เป็นต้น แต่ละชนิดมีหลักการและ
เทคนิควิธีการสร้างที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 1. แบบทดสอบ 
 แบบทดสอบเป็นชุดของคำถาม ปัญหา สถานการณ์ กลุ่มของงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่ใช้เป็นส่ิงเร้า กระตุ้นยั่วยุ หรือชักนำให้ผู้ถูกทดสอบแสดงพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาตอบสนองตาม
แนวทางที ่ต้องการ แบบทดสอบ มี 3 แบบ ได้แก่ แบบทดสอบเลือกตอบ (Multiple Choice) 
แบบทดสอบเขียนตอบ (Essay Test) และแบบทดสอบภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) 
  1.1 แบบทดสอบเลือกตอบ (Multiple Choice) เป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยข้อความ 
2 ส่วน ส่วนที่ 1 ตัวคำถามที่เป็นตัวเร้าให้ผู้สอบคิด และส่วนที่ 2 ตัวเลือกเป็นคำตอบหลาย ๆ คำตอบ 
เพื่อให้ผู้สอบเลือกตอบคำตอบใดคำตอบหนึ่งโดยตัวเลือกมี 2 ชนิด คือ ตัวเลือกที่เป็นคำตอบถูกและ
ตัวเลือกที่เป็นคำตอบผิดหรือตัวลวง 
  คำถาม หรือตัวคำถามของข้อสอบเลือกตอบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงความรู้ 
ความสามารถต่าง ๆ ตามที ่ผู้ถามต้องการ ซึ ่งจะวัดตั ้งแต่ความจำไปจนถึงวัดพฤติกรรม  ขั ้นการ
สังเคราะห์ และคำถามแต่ละข้อจะถามเฉพาะจุดเล็ก ๆ ของเนื้อหา 



 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 

 211 

  คำตอบ หรือตัวเลือกของคำถามประเภทนี้ผู้ตอบต้องใช้เวลาในการคิดและการตอบเป็น
ส่วนใหญ่ โดยทำเครื่องหมายบนคำตอบที่ต้องการ 
  ประเภทของข้อสอบเลือกตอบ ข้อสอบแบบเลือกตอบพอจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
  1. ประเภทคำถามโดด ๆ (Single Question) ได้แก่ ข้อสอบเลือกตอบที่มีทั้งตัวคำถาม
และตัวเลือกเสร็จส้ินเด็ดขาดภายในข้อนั้น ๆ เช่น 
   1.1 ตัวหนอนเจริญมาจากส่วนใดของพืช 
    ก. ใบ  ข. ผล  ค. ตา  ง. ราก  จ. ลำต้น 
  2. ประเภทตัวเลือกคงที่ (Constant Choice) ได้แก่ ข้อสอบที่มีหลาย ๆ  ข้อที่ใช้ตัวเลือก
ร่วมกัน เช่น 
   คำช้ีแจง จงพิจารณาดูว่าคำถามแต่ละข้อนั้นมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับตัวเลือกใด 
   รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 
    1. แม้ว่าพม่าจะยกมาตีไทยถึง 9 ทัพ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ 
    2. การเริ่มประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา 
    3. เรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่มีคนนิยมอ่านกันจำนวนมาก 

ข้อสอบแบบตัวเลือกคงที่นี้ ตัวเลือกที่นำไปใช้ต้องเป็นชนิดเดียวกัน ประเภทเดียวกันหรือ
ตระกูลเดียวกัน ทั้งตัวคำถามและตัวเลือกควรอยู่หน้าเดียวกันจะได้ไม่ต้องพลิกไปมาและจำนวนข้อ
ควรให้มีมากหรือน้อยกว่าจำนวนตัวเลือก 
  3. ประเภทสร้างสถานการณ์ขึ้นมา (Situation Test) ข้อสอบแบบนี้จะยกสถานการณ์
ขึ้นมาก่อน สถานการณ์ที่ยกขึ้นมานั้น ได้แก่ ข้อความ โคลง กลอน บทสนทนา รูปภาพ กราฟ ฯลฯ 
แล้วเขียนคำถามให้ตอบ โดยยึดสถานการณ์เป็นหลักในการตอบ เช่น 
   คำช้ีแจง จงอ่านข้อความข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 1 - 2 
  “สังคมใดก็ตามถ้ามีแต่คนที่คำนึงถึงสิทธิของตน ไม่ใส่ใจในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติผิดหน้าที่และเกินสิทธิของตน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว สังคมนั้นจะดำรงอยู่ไม่ได้” 
  1. ข้อความนี้เป็นคำกล่าวลักษณะใด 2. ใจความสำคัญของข้อความนี้คืออะไร 
 ก. การขอร้อง     ก. สิทธิ 
 ข. การวิงวอน     ข. หน้าที่ 
 ค. การประชด     ค. สังคม 
 ง. การตักเตือน     ง. ความผิด 
 จ. การเปรียบเทียบ     จ. ประโยชน์ 
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 ข้อสอบแบบนี้ สถานการณ์ที ่ยกขึ ้นมาจะต้องมีแง่มุมในการที ่จะสร้างคำถามได้และ
สถานการณ์หนึ่ง ๆ ควรจะมีคำถามหรือข้อสอบอย่างน้อย 2 ข้อขึ้นไป เพราะถ้าหนึ่งสถานการณ์สร้าง
คำถามได้ข้อเดียวจะไม่คุ้มค่ากับการสร้างสถานการณ์ขึ้นมา 
 ข้อสอบแบบเลือกตอบทั้ง 3 ชนิด ดังกล่าวมีข้อดีไปคนละอย่าง คำถามแบบข้อโดด ๆ  โรงเรียน
ต่าง ๆ นิยมใช้กันมาก มีส่วนดี คือ เรียงข้อสอบจากง่ายไปยากได้ทั้งฉบับ ส่วนคำถามแบบตัวเลือกคงที่ 
จะดีในแง่การประหยัดกระดาษ แต่การเรียงข้อสอบจะต้องเรียงจากง่ายไปยากสลับเป็นชุดกันไป 
คำถามแบบสร้างสถานการณ์มีส่วนดี คือ สามารถเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมระดับสูงได้ง่ายกว่าแบบอื่น 
แต่การเรียงข้อสอบจะต้องเรียงจากง่ายไปยากสลับกันไป 
 ข้อควรคำนึงในการสร้างแบบทดสอบเลือกตอบ 
  1. คำถามควรเป็นประโยคคำถามที่สมบูรณ์ จะช่วยให้คำถามมีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่ายกว่าประโยคบอกเล่า 
  2. เน้นจุดที่เป็นคำถามให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นปรนัย 
  3. หลีกเลี่ยงคำถามที่เป็นประโยคปฏิเสธ โดยเฉพาะปฏิเสธซ้อน แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้
ประโยคปฏิเสธควรขีดเส้นใต้ให้ชัดเจน 
  4. การถามคำถามจะต้องส้ัน กะทัดรัด และได้ใจความ ไม่ควรใช้คำฟุ่มเฟือย 
  5. ถามในสิ่งที่มีประโยชน์ เพราะจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู ้สิ่งที่ดีงาม เป็นการปลูกฝัง
ค่านิยมที่พึงประสงค์ กล่าวคือ ถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดี สังคมยอมรับให้ถามในทางที่ดี แต่ถ้าสิ่งใดไม่ดี 
สังคมไม่ยอมรับให้ถามในทางที่ไม่ดี 
  6. ถามในส่ิงที่สามารถหาข้อยุติได้ตามหลักวิชา เพื่อให้เด็กได้ใช้ความคิด ไม่ถามในส่ิงที่
เป็นความเช่ือ 
  7. ควรถามพฤติกรรมที่ต้องใช้ความคิดและควรหลีกเล่ียงการถามความจำจากตำรา 
  8. ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก เพราะถ้าใช้ภาษาที่ยากเกินไปผู ้เร ียนก็จะไม่
สามารถที่จะเข้าใจในความหมาย จึงไม่สามารถทำข้อสอบนั้นได้ 
  9. ควรใช้คำถามที่ยั่วยุให้เด็กชวนคิด และบางครั้งคำถามหรือตัวเลือกอาจเป็นรูปภาพ 
สัญลักษณ์ สถานการณ์ เพื่อยั่วยุให้เด็กอยากทำ 
  10. ตัวเลือกควรส้ัน กะทัดรัด และมีความหมาย ตัดคำฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ทิ้ง 
  11. ตัวเลือกแต่ละตัวควรมีความยาวเท่า ๆ กัน ถ้าตัวเลือกยาวไม่เท่ากันควรเรียงจากส้ัน
ไปหายาว แต่ถ้าเป็น วัน เดือน พ.ศ. ตัวเลขหรือจำนวน ให้เรียงจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อย 
  12. หลีกเลี่ยงการเขียนตัวเลือกซ้ำซ้อนกันหรือมีความหมายเหมือนกัน เพราะจะทำให้
ตัวเลือกมีคุณค่าลดน้อยลง 
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ตัวอย่างแบบทดสอบเลือกตอบ 
 สมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ตัวชี ้วัดที ่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ป ัญหา 
ดำเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบ และสรุปผล 
 สถานการณ์ 
 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเริ ่มทรุดโทรมมากยิ ่งขึ้น น้ำเป็นปัจจัยที ่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต      
แต่เมื่อใดก็ตาม ถ้าน้ำที่มีอยู่ปะปนด้วยส่ิงปฏิกูล ขยะมูลฝอย แล้วมนุษย์และส่ิงมีชีวิตจะนำน้ำที่ไหน
มาใช้ในการดำรงชีวิต 
 คำถาม 
 1. ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญของสถานการณ์นี้ 
  1. ปัญหาน้ำท่วม 
  2. ปัญหาน้ำเน่าเสีย 
  3. ปริมาณน้ำฝนน้อย 
  4. ปัญหาน้ำทะเลหนุน 
 2. ข้อใดคือสาเหตุของปัญหาในสถานการณ์นี้ 
  1. การตัดไม้ทำลายป่า 
  2. การไม่รักษาแหล่งน้ำ 
  3. จำนวนประชากรมากขึ้น 
  4. ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ 
 3. ข้อใดคือการแก้ปัญหาจากสถานการณ์นี้ 
  1. สร้างเขื่อน 
  2. บำบัดน้ำเลีย 
  3. ปลูกป่าทดแทน 
  4. ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ 
 4. ข้อใด ไม่ใช่ ผลที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์นี้ 
  1. สัตว์น้ำไม่สูญพันธ์ุ 
  2. ปราศจากลูกน้ำยุงลาย 
  3. แหล่งน้ำมีภูมิทัศน์สวยงาม 
  4. แหล่งน้ำปราศจากส่ิงปฏิกูล 
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  1.2 แบบทดสอบเขียนตอบ (Essay Test) เป็นเครื่องมือที่มีคำถามและคำตอบที่ต้อง
เขียนตอบตามความรู้ ความเข้าใจของผู้สอบ อาจกำหนดความยาวหรือไม่กำหนดก็ได้  แบบทดสอบ
เขียนตอบสามารถสะท้อนทักษะหลาย ๆ ด้านของผู้ตอบได้ เช่น ทักษะการคิด การใช้เหตุผล การอธิบาย
การเขียน การเรียบเรียง ความคิด การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงเหตุผล เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย สามารถ
บูรณาการเนื้อหาสาระจากองค์ความรู้ จากประสบการณ์หรือจากทฤษฎี พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
คำอธิบายเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจน 
  รูปแบบของเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัย 
  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยเป็นการสร้างข้อสอบให้ผู้เข้าสอบเขียนตอบ
โดยมีความเชื ่อว่าถ้าผู ้เข้าสอบมีความรู ้ในเรื ่องนั ้นดี ก็จะสามารถเขียนอธิบายได้อย่างชัดเจน         
โดยรูปแบบของข้อสอบอัตนัยสามารถจำแนกตามบริบทของการทดสอบได้ดังต่อไปนี้ 
  1. ข้อสอบอัตนัยที่ใช้ในการทดสอบโดยทั่วไป กำหนดให้ผู้เข้าสอบตอบข้อคำถามใน 2 
รูปแบบ คือ 
   1.1 แบบตอบสั้นหรือจำกัดคำตอบ (Restricted - Answer Essay) เป็นข้อสอบที่
ผู้ตอบต้องตอบให้ตรงประเด็นที่ต้องการ ถ้าตอบเป็นอย่างอื่นจะไม่ได้คะแนนแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
    1.1.1 แบบเติมคำให้สมบูรณ์ (Completion Item) มีลักษณะเป็นข้อคำถามที่
เว้นคำหรือวลีไว้แล้ว ให้ผู้เข้าสอบเติมคำหรือวลีที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว ทั้งนี้ Cocks 
และ Bormuth (1975) ได้เสนอแนะว่าบางครั้งอาจจำเป็นต้องให้คะแนนสำหรับคำตอบที่คล้ายกัน
หรือข้อความที่ใช้แทนกันด้วยความเหมาะสม 
  2. แบบตอบสั้น (Short - Answer Essay) ข้อสอบแบบตอบสั้น มีเจตนาให้ผู้เข้าสอบ
เสนอคำตอบออกมา ซึ่งข้อสอบแบบตอบส้ันนี้ถูกเลือกใช้ในการเขียนข้อสอบแบบอัตนัยบ่อยครั้งมาก
เพราะสามารถถามได้ครอบคลุมและลึกกว่าข้อสอบแบบเติมคำให้สมบูรณ์ แต่มีข้อจำกัดเรื่องการ
ตรวจให้คะแนนโดยต้องให้ความสำคัญกับเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดความคลาดเคลื่อนใน
การให้คะแนน 
   2.1 แบบตอบแบบอิสระหรือไม่จำกัดคำตอบ (Unrestriced - Answer Essay หรือ 
Extended - Answer Essay) เป็นข้อสอบที่มีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความเข้าใจทั้งหมดใน
เรื่องที่เรียนรู้ โดยผู้เข้าสอบจะต้องเขียนคำตอบได้อย่างรวบรัดและชัดเจน ผู้ออกข้อสอบต้องกำหนด
รูปแบบคำตอบ/ขอบเขตของการตอบเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนอย่างชัดเจน จึงสามารถตรวจให้
คะแนนได้ตรงกัน 
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   2.2 แบบสร้างคำตอบแบบปิด มีลักษณะเป็นข้อสอบที่มีข้อคำถามแล้วให้ผู้เข้าสอบ
เขียนคำตอบที่เป็นคำตอบถูกต้องที่มีลักษณะเฉพาะและชัดเจน เช่น 

 
คำถาม 

บริษัทที่ทำขนมปังกรอบช่ือบริษัทอะไร 

 
    2.2.1 แบบเขียนตอบสั้น ๆ  มีลักษณะเป็นข้อสอบที่มีข้อคำถาม และให้ผู้เข้าสอบ
เขียนคำตอบสั้น ๆ  ในที่ว่างที่เตรียมไว้ในแบบทดสอบ ซึ่งอาจเขียนคำตอบเป็นตัวหนังสือ วาดภาพ และ/
หรือเขียนตัวเลข เช่น 

 
คำถาม 

ลักษณะอย่างใดของภาพยนตร์ ทีท่ำให้คนในเมืองมาซอนโดโกรธแค้น 

 
    2.2.2 แบบสร้างคำตอบแบบอิสระมีลักษณะเป็นข้อสอบที่มีข้อคำถามแล้วให้    
ผู้เข้าสอบอธิบายคำตอบหรือให้เหตุผลประกอบคำตอบที่แสดงความเข้าใจที่มีต่อคำถาม ผู้เข้าสอบควร
เขียนคำตอบในเส้นบรรทัดที่กำหนดไว้ให้ จำนวนเส้นบรรทัดจะเป็นตัวบอกความยาวอย่างคร่าว ๆ ที่ควร
เขียนตอบ เช่น 

 
คำถาม 

คำพูดของนักข่าวคนนี้ เป็นการแปลความหมายกราฟอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่  
พร้อมเขียนคำอธิบายสนับสนุนคำตอบ 

 
  ดังนั้น เมื่อพิจารณาลักษณะของข้อสอบที่ใช้ทดสอบในการทดสอบทั่วไปและการทดสอบ
ในระดับนานาชาติมีความคล้ายคลึง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบโดยทั่วไป ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบในระดับนานาชาติ 
(PISA) 

1. แบบจำกัดคำตอบ  1. แบบสร้างคำตอบแบบปิด 
2. แบบเขียนตอบส้ัน ๆ 

2. แบบไม่จำกัดคำตอบหรือตอบอย่างอิสระ  3. แบบสร้างคำตอบแบบอิสระ 
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นอกจากนี้การข้อสอบอัตนัยที่ในการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) ยังมีลักษณะพิเศษ
เกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์การประเมิน คือ มีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน โดยเกณฑ์  
การให้คะแนนแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ 

แบบให้คะแนนเป็น 2 ค่า กล่าวคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน ซึ่งจะกำหนด
ขอบเขตในการตอบของผู้เข้าสอบ กรณีได้คะแนนและไม่ได้คะแนน เช่น 
 

คำถาม 
บริษัทที่ทำขนมปังกรอบช่ือบริษัทอะไร 

การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 

รหัส 1 : ระบุช่ือผู้ผลิตได้อย่างถูกต้อง  ไฟน์ฟู้ดส์ หรือ  บริษัท ไฟน์ฟู้ดส์ จำกัด 
ไม่ได้คะแนน 
รหัส 0 : ให้คำตอบที่ไม่เพียงพอหรือกว้างเกิน 

  ผู้ผลิต   ใครก็ได้บางคน   บริษัท 
 แสดงความเข้าใจเนื้อเรื่องที่คลาดเคล่ือนหรือให้คำตอบที่เป็นไปไม่ไดห้รอืไม่เกี่ยวข้อง 

  ครีมมะนาว   ซุปเปอร์มาเก็ต   คนทำขนมปัง 
รหัส 9 : ไม่ตอบ 
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ให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า ซึ ่งจะกำหนดขอบเขตในการตอบของผู ้เข้าสอบที่ได้คะแนน  
ในแต่ละระดับ เช่น 

 
คำถาม 

ลักษณะอย่างใดของภาพยนตร์ ทีท่ำให้คนในเมืองมาซอนโดโกรธแค้น 
การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 
รหัส 2 : อ้างถึง ความเป็นนิยายของภาพยนตร์ หรอืโดยเฉพาะตัวนักแสดงที่ตายแล้วจะปรากฎตัวขึน้มาใหม่อกี  
อาจคัดลอกประโยคที่สามจากเนื้อเรื่องมาโดยตรง (“...เพราะว่าตัวละครที่ตายและถูกฝังแล้วในเรื่องหนึ่ง ซึ่งพวกเขาได้
เศร้าโศกและเสียน้ำตาไปอย่างมาก กลับมีชีวิตขึ้นมาและกลายเป็นชาวอาหรับในเรื่องใหม่...”) หรือในข้อความสุดท้าย 
(“ส่ิงที่มีเป็นเพียงภาพในจินตนาการเท่านั้น”) 

  คนที่พวกเขาคิดว่าตายไปแล้วกลับมามีชีวิตอีก 

  พวกเขาคิดว่าภาพยนตร์เป็นเรื่องจริงแต่กลับไม่ใช่ 

  พวกเขาคิดว่าคนในภาพยนตร์แกล้งตาย และพวกเขาถูกหลอกเหมือนคนโง่ 

  ตัวละครที่ตายและถูกฝังแล้วในภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง กลับมีชีวิตขึ้นมาอีกในภาพยนตร์เรื่องต่อมา 
ได้คะแนนบางส่วน 
รหัส 1 : อ้างถึง ความหลอกลวงหรือเล่ห์เหล่ียมหรือความคาดหวังของผู้ดูที่ถูกทำลายลง อาจอ้างคำว่า“ส่ิงหลอกลวง”
หรือ “เหยื่อของธุรกิจหนังเร่” โดยตรง 
ไม่ได้คะแนน 
รหัส 0 : ให้คำตอบที่ไม่เพียงพอหรือไม่ตรงประเด็น 

  พวกเขาโกรธ บรูโน เครสปี 

  พวกเขาไม่ชอบภาพยนตร์ทีน่ำมาฉาย 

  พวกเขาต้องการเงินคืน 

  พวกเขาคิดว่าพวกเขาตกเป็นเหยื่อ 

  พวกเขาเป็นคนรุนแรง 

  พวกเขาโง่ 

  เพราะพวกเขาจ่ายเงินสองเซ็นตาโวแต่ไม่ได้ส่ิงที่ต้องการ (คำว่า “ส่ิงที่ต้องการ” กวา้งเกินไป)  
หรือแสดงถึง ความไม่เข้าใจ ในเนื้อหาทีอ่่าน หรอืให้คำตอบที่ไม่มีเหตุผลหรือที่ไม่เกี่ยวข้อง 

  พวกเขารู้สึกว่าไม่ควรยุ่งกับปัญหาผู้อืน่ (ผิด คนเราตอ้งการยุ่งกับปญัหาจริง ๆ ของคนอื่น) 

  เป็นวิธีที่พวกเขาประท้วงการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ 

  พวกเขาโกรธที่ต้องมาดูคนตายและถูกฝัง (อ้างประโยคที่ทำให้คิดว่า “พวกเขาไม่ชอบเห็นคนตาย 
ในภาพยนตร์”...เป็นการแปลความที่ไม่ถูก) 
รหัส 9 : ไม่ตอบ 
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ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะของข้อสอบที่ใช้ทดสอบในการทดสอบทั่วไปและการทดสอบในระดับ
นานาชาติมีความคล้ายคลึง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบโดยทั่วไป ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบในระดับนานาชาติ 

(PISA) 
1. แบบจำกัดคำตอบหรือตอบส้ัน  1. แบบสร้างคำตอบแบบปิด 

2. แบบเขียนตอบส้ัน ๆ 
2. แบบไม่จำกัดคำตอบหรือตอบอย่างอิสระ  3. แบบสร้างคำตอบแบบอิสระ 

 
ดังนั้น การเขียนข้อสอบแบบอัตนัย อาจสร้างได้ง่ายกว่าข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple - 

choice) เพราะมีเพียงข้อคำถามไม่ต้องมีตัวเลือกให้กับผู้เข้าสอบ ผู้เข้าสอบเป็นผู ้เขียนตอบเอง      
แต่ข้อสอบลักษณะนี้หากไม่มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการให้
คะแนนได้อย่างไรก็ตาม ผู้ออกข้อสอบต้องตรวจสอบคุณภาพของเกณฑ์การให้คะแนน โดยเกณฑ์การให้
คะแนนที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ผู้ตรวจข้อสอบให้คะแนนจากการตรวจผลงานของผู้เข้าสอบได้ตรงกัน 

ข้อควรคำนึงในการสร้างแบบทดสอบเขียนตอบ 
  1. เขียนคำช้ีแจงเกี่ยวกับวิธีการตอบให้ชัดเจน ระบุจำนวนข้อคำถาม เวลาที่ใช้สอบ และ
คะแนนเต็มของแต่ละข้อ เพื่อให้ผู้ตอบสามารถวางแผนการตอบได้ถูกต้อง 
  2. ข้อคำถามต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับพื้นความรู้ของผู้ตอบ 
  3. ควรถามเฉพาะเรื ่องที ่สำคัญและเป็นเรื ่องที ่แบบทดสอบเลือกตอบวัดได้ไม่ดีเท่า 
เน ื ่องจากไม่สามารถถามได้ท ุกเนื ้อหาที ่ เร ียน ควรถามเกี ่ยวกับการนำไปใช้ การวิเคราะห์              
การสังเคราะห์ ความคิด สร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น 
  4. กำหนดขอบเขตของคำถาม เพื่อให้ผู้ตอบทราบถึงจุดมุ่งหมายในการวัด สามารถตอบ
ได้ตรงประเด็น 
  5. การกำหนดเวลาในการสอบ จะต้องสอดคล้องกับความยาว และลักษณะคำตอบที่
ต้องการ ระดับความยากง่าย และจำนวนข้อสอบ 
  6. ไม่ควรให้ผู้สอบเลือกทำข้อสอบเป็นบางข้อ เพราะอาจมีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน 
เนื่องจากแต่ละข้อคำถามจะมีความยากง่ายไม่เท่ากันและวัดเนื้อหาแตกต่างกัน รวมทั้งไม่ยุติธรรมกับ
ผู้ที่สามารถตอบได้ทุกข้อ ซึ่งมีโอกาสได้คะแนนเท่ากับผู้ที่ตอบได้เพียงบางข้อ 
  7. หลีกเล่ียงคำถามที่วัดความรู้ความจำหรือถามเรื่องที่ผู้เรียนเคยทำหรือเคยอภิปรายมา
ก่อนหรือถามเรื่องที่มีคำตอบในหนังสือ เพราะจะเป็นการวัดความจำ ควรถามในเรื่องที่ผู้เรียนต้องนำ
ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
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  8. พยายามเขียนคำถามให้มีจำนวนมากข้อ โดยจำกัดให้ตอบสั ้น ๆ เพื ่อให้วัดได้
ครอบคลุมเนื้อหา และทำให้แบบทดสอบมีความเช่ือมั่นสูง 
  9. ควรเตรียมแนวทางคำตอบ กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามขั้นตอน และน้ำหนักที่ต้องการ 
  10. ถ้าแบบทดสอบมีหลายข้อ ควรเรียงลำดับจากข้อง่ายไปหายาก 
 
ตัวอย่างแบบทดสอบเขียนตอบ  
 สมรรถนะ: ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ดำเนินการ
แก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล 
 สถานการณ ์
 จากเหตุการณ์สะพานแขวนข้ามแม่น้ำป่าสักถล่มลงมา ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  มีสัญญาณเตือนก่อนสะพานถล่มหลายวัน ชาวบ้านได้นำความไปแจ้งกับทางราชการ แต่
ไม่ได้รับความสนใจ จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 
 คำถาม  จากสถานการณ์ปัญหาของเรื่องนี้ คืออะไร 
   ตอบ.......................................................................................   
 คำถาม  สาเหตุของปัญหาในสถานการณ์นี้ คืออะไร 
   ตอบ.......................................................................................   
 คำถาม  จากเหตุการณ์นี้โปรดระบุแนวทางการแก้ปัญหา 3 แนวทาง 
   ตอบ.......................................................................................   
 
  1.3 แบบทดสอบภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นเครื่องมือประเมิน
ผู้เรียน โดยเป็นการประเมินคุณภาพจากผลงานที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและประเมินกระบวนการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน รวมทั ้งประเมินลักษณะนิสัยของผู้เรียนได้ทั ้งในสภาพตามธรรมชาติหรือ
สถานการณ์ที่กำหนดขึ้น การประเมินภาคปฏิบัติจะเป็นการประเมินที่กระทำไปพร้อม ๆ  กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการกำหนดจุดประสงค์ของการประเมินให้ชัดเจนว่าจะประเมินผลงาน 
(ชิ้นงาน) หรือประเมินกระบวนการ (ภาระงาน) หรือประเมินทั้งสองอย่าง เนื้อหาสาระของงานที่ให้
ผู้เรียนปฏิบัติต้องสอดคล้องกับสภาพจริง (Authentic) มีการกำหนดเงื่อนไขหรือองค์ประกอบในการ
วัดที่ชัดเจน 
  การทดสอบภาคปฏิบัติ  เป็นการให้ผู ้ เร ียนได้ปฏิบัต ิตามสถานการณ์ท ี ่กำหนด               
ซึ่งสถานการณ์จะเป็นส่ิงเร้ากระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมหรือผลงานออกมาสะท้อนพฤติกรรมบ่งชี้
ตามที่ผู้ประเมิน ได้กำหนด แล้วทำการประเมินผลงาน หรือกระบวนการทำงาน โดยใช้เกณฑ์การให้
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คะแนน (Scoring Rubric) เพื ่อจำแนกระดับพฤติกรรมที ่แสดงลักษณะหรือความสำเร็จของการ
ปฏิบัติงานหรือผลงาน ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนนี้  จะมีคำอธิบายพฤติกรรมหรือลักษณะที่สะท้อนถึง
ทักษะที่ประเมินในแต่ละระดับผลการประเมินกำกับไว้ตั้งแต่ระดับสูงหรือดีมากจนถึงระดับตํ่าหรือ
ต้องปรับปรุง 
  การวัดผลแบบนี้นับว่าได้ผลดีและถูกต้องตามความมุ่งหมายของการศึกษา เพื ่อให้
สามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้ บางวิชาสามารถให้ลงมือปฏิบัติจริงได้ เช่น คัดไทย ศิลปศึกษา พลศึกษา 
คหกรรม ฯลฯ แต่บางวิชาการให้ลงมือปฏิบัติจริงทำได้ยาก เช่น วิชาประวัติศาสตร์ ต้องใช้วิธีให้
นักเรียนไปค้นคว้าแล้วนำมาเขียนเป็นรายงานหรือนำมาอภิปรายในห้องเรียน 
  การสอบปฏิบัตินี้ควรวัดความสามารถ 3 อย่าง คือ 
   1. Recognition คือ ความรู้ 
   2. Procedure คือ วิธีการทำหรือกระบวนการทำ 
   3. Product คือ ดูผลงาน 
  ดังนั้นข้อสอบการให้ปฏิบัติน่าจะต้องมี 3 อย่าง คือ อย่างที่หนึ่งวัดความรู้ทางทฤษฎีโดย
ใช้แบบข้อเขียน อย่างที่สอง คือ วัดวิธีการปฏิบัติ โดยมุ่งดูการวางแผนการดำเนินการตามลำดับขั้น      
การติดตามผล การดัดแปลงปรับปรุงวิธีการให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้ทำการวัดจะต้องมีเครื่องมือช่วยที่
เรียกว่าแบบตรวจสอบรายการ (Check List) หรือแบบบันทึกการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน และอย่างที่สาม 
คือ วัดผลผลิตอาจประเมินโดยยึดหลักปริมาณและคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือการจัดอันดับก็ได้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ตัวชี ้วัดที ่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ป ัญหา 
ดำเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล 
 คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่สอดคล้องกับระดับการปฏิบัติในกระบวนการ
แก้ปัญหาของนักเรียนมากที่สุด 
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พฤติกรรมบ่งช้ี 
 ระดับคุณภาพ  

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

1. วิเคราะห์ปัญหา    

1.1 ระบุปัญหาที่ 
เกิดขึ้นกบัตนเอง 

ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตนเองที่ตรงกับ
สภาพปัญหามากกว่า 2 
ปัญหา 

ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตนเองตรงกับสภาพ
ปัญหา 2 ปัญหา 

ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตนเองที่ตรงกับสภาพ
ปัญหา 1 ปัญหา 

ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกบัตนเอง
ไม่ได้ หรือระบุปัญหาได้แต่ไม่
ตรงสภาพปัญหา 

1.2 ระบุปัญหาที่ ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับบุคคล ใกล้ตัวที่ตรง
กับสภาพปัญหามากกว่า 2 
ปัญหา 

ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลใกล้ตัวที่ตรงกบั
สภาพปัญหาได้ 2 ปัญหา 

ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลใกล้ตัวที่ตรงกบั
สภาพปัญหาได้ 1 ปัญหา 

ระบุปัญหาที่เกิด ขึ้นกับบุคคล
ใกล้ตัวไม่ได้หรือระบุปัญหาได ้
แต่ไม่ตรงสภาพปัญหา 

เกิดขึ้นกบับุคคล 

ใกล้ตัว 

 

1.3 ระบุสาเหตุของ ระบุสาเหตุของ ระบุสาเหตุของ ระบุสาเหตุของ ระบุสาเหตุของ 
ปัญหา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้

สอดคล้องกับปัญหา
มากกว่า 2 สาเหตุ 

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ได้สอดคล้องกับปญัหา 2 
สาเหตุ 

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

 ได้สอดคล้องกับปญัหา 1 
สาเหตุ 

ไม่ได้หรือระบุสาเหตุได้ แต่ไม่
สอดคล้องกับปัญหา 

1.4 จัดระบบข้อมูล     

1.4.1. การจำแนก จำแนกและจัดหมวดหมู่ 
สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้อง
ทุกสาเหตุ 

จำแนกและจัดหมวดหมู่ 
สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้อง 
2 ใน 3 สาเหตุ 

จำแนกและจัดหมวดหมู่ 
สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้อง 
1 ใน 3 สาเหตุ 

จำแนกและจัดหมวดหมู่ 
สาเหตุของปัญหาไม่ได้หรือไม่
มีการจัดหมวดหมู่ 

 

 

 

1.4.2. การจัดลำดับ มีการจัดลำดับความสำคัญ 
สาเหตุของปัญหาได้อย่าง 
สมเหตุสมผลทุกสาเหตุ 

มีการจัดลำดับความสำคัญ 
สาเหตุของปัญหาได้อย่าง 
สมเหตุสมผล 2 ใน 3 สาเหตุ 

มีการจัดลำดับความสำคัญ 
สาเหตุของปัญหาได้อย่าง 
สมเหตุสมผล 1 ใน 3 สาเหตุ 

ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญ 
สาเหตุของปัญหาหรือจัดได้ไม่
สมเหตุสมผล 
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พฤติกรรมบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

1.4.3. เช่ือมโยง แสดงการเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่าง 
สาเหตุของปัญหาและ 
ผลที่จะเกิดขึ้นได้โดยมี
ข้อมูลสนับสนุนอย่าง
สมเหตุสมผลทุกสาเหตุ 

แสดงการเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่าง 
สาเหตุของปัญหาและ 
ผลที่จะเกิดขึ้นได้โดยมี 
ข้อมูลสนับสนุนอย่าง 
สมเหตุสมผล 2 ใน 3
สาเหตุ 

แสดงการเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สาเหตุของปัญหาและ
ผลที่จะเกิดขึ้นได้โดยมี
ข้อมูลสนับสนุนอย่าง
สมเหตุสมผล 1 ใน 3 
สาเหตุ 

ไม่มีการแสดงการ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างสาเหตุของปัญหา
และผลที่จะเกิดขึ้น 

1.5 กำหนด
ทางเลือก 

กำหนดทางเลือกในการ
แก้ปัญหาที่มีความ
เป็นไปได้มากกว่า 2 วิธ ี

กำหนดทางเลือกในการ
แก้ปัญหาที่มีความ
เป็นไปได้ 2 วิธ ี

กำหนดทางเลือกใน 
การแก้ปัญหาที่มีความ
เป็นไปได้ 1 วิธ ี

กำหนดทางเลือก 
ในการแก้ปัญหาไม่ได ้
หรือไม่มีความเป็นไปได ้

1.6 การตัดสินใจ 
เลือกวิธีการ 

ตัดสินใจเลือกวธิีการ
แก้ปัญหาโดยพิจารณา
ข้อดีและข้อจำกัดซึ่งไม่
เกิดผลกระทบในทาง
ลบแก่ตนเองและผู้อื่น 

ตัดสินใจเลือกวธิีการ
แก้ปัญหาโดยพิจารณา
ข้อดีและข้อจำกัดและมี
ผลกระทบในทางลบแก่
ตนเองและผู้อื่นไม่เกิน 1 
ประเด็น 

ตัดสินใจเลือกวธิีการ
แก้ปัญหาโดยพิจารณา
ข้อดีและข้อจำกัดและมี
ผลกระทบในทางลบแก่
ตนเองและผู้อื่น 2 
ประเด็น 

ตัดสินใจเลือกวธิีการ
แก้ปัญหาโดยไม่พิจารณา
ข้อดีและข้อจำกัดทำให้
เกิดผลกระทบในทางลบ 
แก่ตนเอง และผู้อื่น 
มากกว่า 2 ประเด็น 

2. การวางแผน 
ในการแก้ปัญหา 

มีการวางแผนในการ
แก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูล
และรายละเอียด
ประกอบการวางแผน 
มีขั้นตอนของแผนงาน 
อย่างชัดเจนและมี 
ข้อมูลเพียงพอ 

มีการวางแผนในการ
แก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูล
และรายละเอียด
ประกอบการวางแผน 
และมีขั้นตอนของ
แผนงาน 

มีการวางแผนในการ
แก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูล
และรายละเอียด 
ประกอบการวางแผน 

ไม่มีการวางแผนในการ
แก้ปัญหา 

3. การดำเนินการในแก้ปัญหา 

3.1 การปฏิบัติ 
ตามแผน 

ปฏิบัติตามแผน 
การแก้ปัญหาทีก่ำหนด
ไว้ทุกขั้นตอนมีข้อมูล
สนับสนุนครบถ้วน
สมบูรณ์ 

ปฏิบัติตามแผน 
การแก้ปัญหาทีก่ำหนด
ไว้ 2 ใน 3 ของขั้นตอน
และมีข้อมูลสนับสนุน 
สมบูรณ์ 

ปฏิบัติตามแผน 
การแก้ปัญหาทีก่ำหนด
ไว้ 1 ใน 3 ของขั้นตอน
และมีข้อมูลสนับสนุน 
สมบูรณ์ 

ไม่มีการปฏิบัต ิ
ตามแผนการแก้ปัญหา 
ที่วางไว ้
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 2. การสังเกต (Observation) 
 การสังเกต เป็นวิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้เรียน โดยครูจะเป็นผู้สังเกตพฤติกรรม
แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึกการสังเกต มักใช้วัดเจตคติ ค่านิยม คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม           
การสังเกต มี 2 ประเภท คือ 
  2.1 การสังเกตที่มีโครงสร้าง (Structured Observation) เป็นการสังเกตที่มีการกำหนด
ประเด็นไว้ล่วงหน้าตามวิธีการสร้าง มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำไปใช้ เครื่องมือที่นิยมใช้ประกอบ       
การสังเกตมี 2 แบบ คือ แบบตรวจสอบรายการ และมาตรประมาณค่า ซึ่งจะกล่าวถึงในส่วนท้าย 
  2.2 การสังเกตที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Observation) เป็นการสังเกตที่มีเฉพาะ
หัวข้อในการสังเกต ไม่มีรายละเอียด ผู้สังเกตต้องมีความละเอียดในการสังเกต การแปลความหมายพฤติกรรม
ที่แสดงออกและจดบันทึกข้อมูล โดยบันทึกรายละเอียดพฤติกรรมที่สังเกตได้เท่านั้น จะไม่บันทึกความรู้สึก
หรือความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไป ดังนั้นเพื่อให้ผู้สังเกตทราบขอบเขตของพฤติกรรม ผู้สังเกตควรต้องทำ
บัญชีพฤติกรรมที่เป็นการรวบรวมพฤติกรรมที่สะท้อนถึงสมรรถนะที่ต้องการประเมิน เพื่อนำมาสรุปผลและ
ตัดสินผลตามเกณฑ์การตัดสินต่อไป 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

3.2 การตรวจสอบ 
ทบทวนแผน 

มีการตรวจสอบทบทวน
แผนและมีการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

มีการตรวจสอบ 
ทบทวนแผน และมีการ
แก้ไขข้อบกพร่องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

มีการตรวจสอบ 
ทบทวน 

แผนไม่มีการตรวจสอบ
ทบทวน 

3.3 การบันทึกผล 
การปฏิบัต ิ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอนและมีความ
ชัดเจน 

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอนแต่ไม่ค่อย
ชัดเจน 

มีการบันทึกผล 
การปฏิบัติงานไม่
ครบทุกขั้นตอน 

ไม่มีการบันทึกผล 
การปฏิบัติงาน 

4. สรุปผลและ 
รายงาน 

มีการสรุปผลและจัดทำ
รายงานอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ ชัดเจน 

มีการสรุปผลและ 
จัดทำรายงาน 

มีการสรุปผล 
การดำเนนิงานแต่
ไม่ได้จัดทำรายงาน 

ไม่มีการสรุปและรายงาน
ผล 
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 การสังเกตควรคำนึงถึงส่ิงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. สังเกตเฉพาะเรื่อง 
  2. ต้องมีจุดมุ่งหมายในการสังเกต 
  3. ขณะสังเกตต้องมีสมาธิแน่วแน่ สังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์ 
  4. เมื่อสังเกตแล้วควรมีการบันทึกไว้เพื่อกันลืม 
  5. ผู้สังเกตต้องใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้ ดังนั้นต้องพักผ่อนให้เพียงพอ 
  6. ต้องสังเกตทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
  7. ต้องสังเกตบ่อย ๆ หรือหลาย ๆ ครั้งจึงจะสรุปผล 
 ข้อดีของการสังเกต 
  1. ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทุนมาก 
  2. ใช้ได้กับนักเรียนทุกระดับช้ันและทุกเพศ 
 ข้อเสียของการสังเกต 
  1. ใช้เวลามาก 
  2. ผลของการสังเกตอาจคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงได้มาก 
  3. เมื่อสังเกตแล้วอาจสรุปผลผิด 
  4. ผู้สังเกตแปลส่ิงที่เห็นโดยใช้ประสบการณ์เดิม ซึ่งจะทำให้เกิดความลำเอียงได้ 
  5. คนเรามักสังเกตเห็นในส่ิงที่ตนรู้ ส่ิงที่ตนไม่รู้มักสังเกตไม่เห็น 
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ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ประกอบการสังเกตแบบมีโครงสร้าง  
 สมรรถนะผู้เรียน: ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ตัวชี ้วัดที ่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ป ัญหา
ดำเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล 
 คำชี้แจง ให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาตามที่กำหนดแล้วครูสังเกตว่านักเรียนปฏิบัติได้ตาม
พฤติกรรมที่กำหนดในแบบสังเกตหรือไม่ 
 
ช่ือผู้ถูกสังเกต......................................................... ช้ัน............... เลขที่....................... 
ช่ือผู้สังเกต................................................................ 
วัน เดือน ปีที่สังเกต.............................................. เวลาที่สังเกต........................................ 
สถานที่สังเกต......................................................... 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

ได ้
เด 

ไม่ได้ 
1 ระบุสาเหตุปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเอง   
2 จัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหา   
3 ใช้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการวางแผนแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย   
4 ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้   
5 สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล   
6 มีผลการแก้ปัญหา หรืองานที่เกิดจากการแก้ปัญหา   

รวมคะแนน   
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ตัวอย่างมาตรประมาณค่าที่ใช้ประกอบการสังเกต 
 สมรรถนะผู้เรียน: ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ตัวชี ้วัดที ่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ป ัญหา 
ดำเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล 
 
ช่ือผู้ถูกสังเกต......................................................... ช้ัน............... เลขที่....................... 
ช่ือผู้สังเกต................................................................ 
วัน เดือน ปีที่สังเกต.............................................. เวลาที่สังเกต........................................ 
สถานที่สังเกต......................................................... 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพการปฏิบัต ิ

ปฏ
ิบัต

ิทุก
ครั้

ง 

ปฏ
ิบัต

ิเป
็นป

ระ
จำ

 

ปฏ
ิบัต

ิบ่อ
ยค

รั้ง
 

ปฏ
ิบัต

ิเป
็นบ

าง
ครั้

ง 

ไม่
ปฏ

ิบัต
ิเล

ย 

1 ค้นหาสาเหตุเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา      
2 เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของปัญหาและผลที่จะเกิดขึ้น 

อย่างเป็นระบบ 
     

3 หาทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อการตัดสินใจแก้ปัญหา      
4 ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่วางไว้      
5 สรุปและรายงานผลการแก้ปัญหาได้อยา่งสมเหตุสมผล      
6 แก้ปัญหาได้สำเร็จอยา่งสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับคุณธรรม      

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  ปฏิบัติทุกครั้ง  เท่ากับ  4    คะแนน 
  ปฏิบัติเป็นประจำ เท่ากับ  3    คะแนน 
  ปฏิบัติบ่อยครั้ง  เท่ากับ  2    คะแนน 
  ปฏิบัติเป็นบางครั้ง เท่ากับ  1    คะแนน 
  ไม่ปฏิบัติเลย   เท่ากับ  0    คะแนน 
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ตัวอย่างการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง  
 สมรรถนะผู้เรียน: ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ตัวชี ้วัดที ่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ป ัญหา 
ดำเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล 
 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหา 
 คำชี้แจง ให้สังเกตพฤติกรรมที ่แสดงถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที ่ส ่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่นของนักเรียนแล้วบันทึกลงในแบบบันทึก 
 
ช่ือผู้ถูกสังเกต......................................................... ช้ัน............... เลขที่....................... 
ช่ือผู้สังเกต................................................................ 
วัน เดือน ปีที่สังเกต.............................................. เวลาที่สังเกต........................................ 
สถานที่สังเกต......................................................... 
พฤติกรรมที่สังเกต 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................. ............................... 
........................................................................................................................ ........................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
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 3. แบบสอบถาม (Questionnaire) 
 แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นรูปแบบของคำถามเป็นชุด ๆ ที่ได้ถูกรวบรวมไว้อย่างมี 
หลักเกณฑ์และเป็นระบบ เพื่อใช้วัดส่ิงที่ต้องการจะวัดจากผู้ตอบแบบสอบถามให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง 
ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต แบบสอบถามเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่นิยม
กันมาก เพราะการเก็บรวมรวมข้อมูลสะดวกและสามารถใช้วัดได้อย่างกว้างขวาง การเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามสามารถทำได้ด้วยการสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง หรือให้ผู้ตอบตอบด้วยตนเอง 
 แบบสอบถาม ประกอบด้วยรายการคำถามเพื ่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือ
ข้อเท็จจริง โดยส่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามตามความสมัครใจ การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ข้อคำถามต้องมีความเป็นปรนัย เพราะว่าผู้เก็บรวบรวมข้อมูลอาจไม่มีโอกาสได้
พบปะกับผู้ตอบแบบสอบถามเพื่ออธิบายความหมายต่าง ๆ ของข้อคำถามที่ต้องการเก็บรวบรวม 
 ข้อดีของแบบสอบถาม 
  1. สร้างง่าย 
  2. ช่วยทำให้มองเห็นภาพโดยส่วนร่วมของผู้ตอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ข้อควรระวังในการสร้างคำถามในแบบสอบถาม 
  1. สอดคล้องกับนิยาม ตัวช้ีวัด และพฤติกรรมบ่งชี้ของสมรรถนะที่จะวัดและประเมิน 
  2. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับผู้ตอบ 
  3. ใช้ข้อความที่ส้ัน กะทัดรัด ได้ใจความ 
  4. แต่ละคำถามควรมีนัยเพียงประเด็นเดียว 
  5. หลีกเล่ียงการใช้ประโยคปฏิเสธซ้อน 
  6. ไม่ควรใช้คำย่อ 
  7. หลีกเล่ียงการใช้คำที่เป็นนามธรรมมาก 
  8. ไม่ช้ีนำการตอบให้เป็นไปแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 
  9. หลีกเล่ียงคำถามที่ทำให้ผู้ตอบเกิดความลำบากใจในการตอบ 
  10. คำตอบที่มีให้เลือกต้องชัดเจนและครอบคลุมคำตอบที่เป็นไปได้ 
  11. หลีกเล่ียงคำที่ส่ือความหมายหลายอย่าง 
  12. ไม่ควรเป็นแบบสอบถามที่มีจำนวนมากเกินไป  
  13. ไม่ควรให้ผู้ตอบใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามนานเกินไป 
  14. ข้อคำถามควรถามประเด็นที่เฉพาะเจาะจงตามเป้าหมายของการวัดและประเมิน 
  15. คำถามต้องน่าสนใจสามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากตอบ 
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ตัวอย่างแบบตรวจสอบรายการที่ใช้ประกอบการสอบถาม 
 สมรรถนะผู้เรียน: ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ตัวชี ้วัดที ่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ป ัญหา 
ดำเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล 
 แบบตรวจสอบรายการสมรรถนะการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 คำชี้แจง ให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาตามที่กำหนดแล้วประเมินตนเองว่าสามารถปฏิบัติได้
ตามพฤติกรรมที่กำหนดในแบบสอบถามหรือไม่ 
 
ช่ือนักเรียน................................ นามสกุล................................... เลขที่..................  
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

ได ้ ไม่ได้ 
   1 ข้าพเจ้าระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้   

2 ข้าพเจ้าตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาให้มีผลในทางลบแก่ตนเอง 
และผู้อื่นน้อยที่สุด 

  

3 ข้าพเจ้ามีการวางแผนการแก้ปัญหา   

4 ข้าพเจ้าตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้   

5 ข้าพเจ้าสรุปผลการแก้ปัญหาได้ชัดเจน มีหลักฐานอ้างอิง   

6 ข้าพเจ้ามีผลการแก้ปัญหา หรือช้ินงานที่เกิดจากการแก้ปัญหาสามารถเป็น 
ตัวอย่างแก่ผู้อื่นได้ 

  

รวมคะแนน   
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ตัวอย่างแบบมาตรประมาณค่าที่ใช้ประกอบการสอบถาม  
 สมรรถนะผู้เรียน: ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ตัวชี ้วัดที ่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ป ัญหา 
ดำเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล 
 คำชี้แจง ให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาตามที่กำหนดแล้วนักเรียนประเมินตนเองว่าสามารถ
ปฏิบัติได้ตาม พฤติกรรมที่กำหนดในระดับใด 
 
ช่ือนักเรียน................................ นามสกุล................................... เลขที่.................. 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1 ข้าพเจ้าสนใจหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึน      

2 
ข้าพเจ้าสนใจหาข้อมูลหลาย ๆ ด้านในการ
แก้ปัญหา 

     

3 ข้าพเจ้ารู้สึกโกรธตัวเองเมื่อดำเนินการแก้ปัญหา
ไม่ได ้

     

4 ข้าพเจ้ารู้สึกเบ่ือหน่ายในการบันทึกข้อมูลในการ
แก้ปัญหา 

     

5 ข้าพเจ้าพึงพอใจที่ได้สรุปและรายงานผล 
การแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 

     

6 ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจเมื่อแก้ปัญหาได้สำเร็จ                     
อย่างสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับคุณธรรม 
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 4. การสัมภาษณ์ 
 การสัมภาษณ์ คือ ชุดของประเด็นคำถามที่กำหนดไว้เป็นกรอบในการสนทนา แบ่งเป็น       
2 ประเภท ประกอบด้วย 
  4.1 การสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการกำหนดประเด็นคำถามอย่าง
ละเอียดไว้ล่วงหน้า เรียงลำดับก่อนหลังอย่างเป็นขั้นตอน 
  4.2 การสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการกำหนดประเด็นคำถามไว้
อย่างกว้าง ๆ เพียงประเด็นหลัก ๆ ส่วนประเด็นอื ่น ๆ จะเพิ ่มเติมระหว่างการสนทนา ไ ม่มีการ
เรียงลำดับก่อนหลัง 
  องค์ประกอบของการสัมภาษณ ์
   1. ประเด็นการสัมภาษณ์ 
   2. แบบบันทึกการสัมภาษณ ์
  ข้อควรคำนึงในการสร้างแบบสัมภาษณ ์
   1. ประเด็นที่จะสัมภาษณ์ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   2. ถามด้วยภาษาที่ง่ายเหมาะกับผู้ตอบ 
   3. คำถามไม่ควรช้ีนำการตอบไปในทางใดทางหนึ่ง 
   4. หลีกเล่ียงคำถามที่ทำให้ผู้ตอบรู้สึกอึดอัดใจ 
 
 5. แบบตรวจสอบรายการ (Check List) เป ็นเคร ื ่องม ือท ี ่ใช ้ประกอบการสังเกต             
การสอบถาม การสัมภาษณ์ การทดสอบภาคปฏิบัติว่าผู ้เร ียนมีสมรรถนะที่ต้องการประเมินหรือไม่         
แบบตรวจสอบรายการ ประกอบด้วยรายการย่อย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่จะประเมินโดยพิจารณา
เพียง 2 กรณี เช่น 
  1. ผู้เรียนปฏิบัติตามรายการย่อย ๆ หรือไม่ปฏิบัติ 
  2. ผู้เรียนปฏิบัติตามรายการย่อย ๆ ผ่านหรือไม่ผ่าน 
  3. ผู้เรียนปฏิบัติตามรายการย่อย ๆ ถูกหรือผิด 
  4. โดยไม่สนใจระดับคุณภาพของการปฏิบัติว่าปฏิบัติได้ดีระดับใด 
 ข้อควรคำนึงในการสร้างแบบตรวจสอบรายการ 
  1. ผู้สร้างต้องมีความรู้จริงเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ต้องการตรวจสอบ เพื่อจะได้กำหนด
รายการ พฤติกรรมได้ครอบคลุมและตรงกับคุณลักษณะที่แท้จริง 
  2. รายการพฤติกรรมย่อย ๆ จะต้องกำหนดอย่างชัดเจนในลักษณะที่สามารถสังเกตได้
และวัดผลออกมาเป็นคะแนนได้ 
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  3. ควรจัดรูปแบบของแบบตรวจสอบรายการให้สะดวกต่อการบันทึก โดยเขียนคำช้ีแจง 
มีช่องสำหรับบันทึกผลและมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน 
  4. จัดร ูปแบบของแบบตรวจสอบรายการให้สะดวกต่อการจัดเก็บ โดยออกแบบ
ตรวจสอบรายการที่สามารถบันทึกผลได้แผ่นละหลาย ๆ คน หรือออกแบบสำรวจที่สามารถบันทึกผล
เป็นรายบุคคล 
  5. แบบตรวจสอบรายการใช้วัดการปฏิบัติได้ทั้งกระบวนการและผลงาน แต่เหมาะสมกับ
การวัดกระบวนการปฏิบัติที่สามารถระบุขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
  6. การใช้แบบตรวจสอบรายการในกรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะหรือ
ปฏิบัติตามรายการย่อย ๆ ได้ถูกต้องหรือไม่เท่านั้น ไม่สามารถใช้ตรวจสอบคุณภาพของคุณลักษณะ
หรือคุณภาพของการปฏิบัติ 
 
 6. แบบมาตรประมาณค ่า (Rating Scale) เป ็นเคร ื ่องม ือท ี ่ประกอบการส ั ง เกต              
การสอบถามว่าผู้เรียนมีสมรรถนะที่ต้องการประเมินหรือไม่ แบบตรวจสอบรายการประกอบด้วย
รายการย่อย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่จะประเมิน โดยมีรายการพฤติกรรมที่จะสังเกตและกำหนด
ระดับความมากน้อยของพฤติกรรมผู้ประเมินจะประเมินว่าพฤติกรรมที่แต่ละรายการมีระดับความ
มากน้อยอยู่ในระดับใด 
 ข้อควรคำนึงในการสร้างมาตรประมาณค่า 
 มาตรประมาณค่ามีหลักการสร้างเช่นเดียวกับแบบตรวจสอบรายการ เนื่องจากเป็นเครื่องมือ
ที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่มีข้อแตกต่างเพิ่มเติม ดังนี้ 
  1. ต้องอธิบายความหมายของระดับคุณภาพในแต่ละระดับให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้แบบ
ประเมินเข้าใจความหมายตรงกัน 
  2. การใช้มาตรประมาณค่าในการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ต้องระมัดระวังความคลาดเคล่ือนที่
อาจเกิดจากตัวผู้ประเมินเอง เช่น 
   2.1 ความคลาดเคลื ่อนที ่เกิดจากความลำเอียง (Hallo Affect) ซึ ่งอาจเกิดได้ทั้ง
ทางบวกและทางลบ เช่น นักเรียนคนหนึ่งเป็นคนขยัน ตั้งใจเรียน และช่างซักถาม มีน้ำใจ ทำให้ครู
เอ็นดู เวลาให้คะแนน จึงให้คะแนนสูงกว่าที่เป็นจริง หรือในทางตรงข้าม นักเรียนคนหนึ่งขี้เกียจ         
ชอบแสดงกริยาไม่ดีต่อครู เวลาให้คะแนนจึงให้ต่ำกว่าที่เป็นจริง 
   2.2 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผู้ประเมินเป็นคนใจกว้างเกินไป (Generosity Error) 
มักเกิดกับครูที่ใจดี ขีส้งสาร เวลาประเมินเลยปล่อยคะแนนสูงกว่าความเป็นจริง เพราะสงสารลูกศิษย์ 
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   2.3 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผู้ประเมินเป็นคนเข้มงวดเกินไป (Severity Error) 
มักเกิดกับครูที่มีลักษณะนิสัยเข้มงวด หรือเคร่งครัดมาก ๆ ใครทำอะไรก็ไม่ถูกไปหมด เวลาประเมิน
เลยกดคะแนนต่ำกว่าความเป็นจริง 
   2.4 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผู้ประเมินที่ชอบประเมินระดับกลาง ๆ (Central 
Tendency Error) มักเกิดกับผู้ประเมินที่ไม่รู้ในส่ิงที่จะประเมินอย่างแท้จริง จึงประเมินระดับกลาง ๆ ไว้ก่อน 
   2.5 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผู้ประเมินเชื่อในเรื่องพิมพ์เดียวกัน (Stereotype 
Error) เช่น ครูมีความเช่ือว่าคนจีนเป็นคนขยัน เวลาประเมินนักเรียนที่มีเช้ือสายจีนจึงให้คะแนนความ
ขยันสูง ๆ ไว้ก่อน หรือเมื่อปีก่อนสอนนักเรียนคนพี่ซึ่งเรียนอ่อนมาก ในปีนี้สอนนักเรียนคนน้องจึง
ประเมินให้ต่ำ เพราะเชื่อว่าน้องย่อมเหมือนพี่ 
   2.6 ความคลาดเคลื ่อนที ่ เก ิดจากเหตุผลบางประการ (Logical Error) โดยนำ
คุณลักษณะหนึ่งในตัวนักเรียนไปสัมพันธ์กับอีกคุณลักษณะหนึ่ง เช่น นำความสามารถทางสติปัญญา 
ของนักเรียนไปสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติ เลยให้คะแนนการปฏิบัติกับนักเรียนที่เรียนเก่ง
สูงกว่าความเป็นจริง 
 
 7. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) การประเมินผลการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงาน มีแนวคิด
เช่นเดียวกับการสะสมส่ิงต่าง ๆ เช่น แสตมป์ธนบัตร เหรียญ ฯลฯ ซึ่งผู้สะสมจะต้องจัดรวบรวมไว้ใน 
ที่เก็บ เช่น สมุดสะสมแสตมป์ สมุดสะสมธนบัตร สมุดสะสมบัตรโทรศัพท์ สมุดสะสมเหรียญ เป็นต้น 
ผู้สะสมสามารถนำออกมาแสดงให้คนอื่นชมได้ อธิบายได้ในวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ทางด้านศิลปกรรม 
ภาพถ่ายการโฆษณา ฯลฯ จะมีการจัดทำแฟ้มสะสมงาน ซึ่งในที่นี้เรียกว่า แฟ้มสะสมงานทางวิชาชีพ 
ซึ่งจะรวบรวมตัวอย่างผลงานที่เด่นใส่แฟ้มนำไปเสนอต่อลูกค้า ผู้ใช้บริการ การประเมินผลการเรียน
โดยใช้แฟ้มสะสมงาน ผู้เรียนจะจัดทำแฟ้มสะสมงานของตนเอง เรียกว่าแฟ้มสะสมงานของผู้เรียน
 ลักษณะของแฟ้มสะสมงาน 
 แฟ้มสะสมงานมีลักษณะที่สำคัญ ๆ พอสรุปได้ดังนี ้ (Oosterhof 1994:238-243 อ้างใน 
สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สนม.) 2542 : 94-95) 
  1. แฟ้มสะสมงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสอบรายบุคคลได้เป็นอย ่างดี  
เพราะนักเร ียนแต่ละคนจะมีแฟ้มสะสมงานเป็นของตนเอง ม ีการสร ้างสรรค์ ผลงานที ่ เป็น
ลักษณะเฉพาะของตนเองครูจะทราบจุดเด่นและจุดด้อยของนักเรียนแต่ละคนจากแฟ้มสะสมงาน 
ผลงานในแฟ้มจะมุ่งตอบสนองจุดมุ่งหมายของการสอนที่ว่า อย่างไร (How) มากกว่า อะไร (What)  
  2. แฟ้มสะสมงานจะเน้นผลผลิต ของงานมากกว่ากระบวนการทำงาน ในแฟ้มสะสมงาน
จะมีส่วนของผลงานที่เป็นตัวอย่างของผู้เรียนมากกว่าสิ่งอื่น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของ  
การสอนในทุกวิชาที่ควรเน้นผลงานของผู้เรียน เช่น ในวิชาภาษาไทย ด้านการเขียนเป้าหมายของ 
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การสอน คือ ผู้เรียนสามารถเขียนเรียงความ กวีนิพนธ์ จดหมายหรือการเขียนเพื่อสื่อสารอื่น ๆ  เป็นต้น 
ดังนั้นหลังจากเรียนเสร็จผู้เรียนจะเลือกผลงานของตนเข้าบรรจุในแฟ้มสะสมงานในการพิจารณา
ตรวจทานแฟ้มสะสมงานโดยปกติครูจะไม่เห็นกระบวนการที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยตรง เมื่อต้องการ
พิจารณากระบวนการก็จะอาศัยการอ้างอิง ดังนั้นถ้าจะวัดทักษะด้านกระบวนการ (ซึ่งในบางกรณีเป็น
ส่ิงสำคัญยิ่งกว่าผลงาน) ก็ควรต้องอาศัยวิธีการอื่น เช่น การสังเกตกระบวนการ  
  3. แฟ้มสะสมงานจะเน้นจุดเด่นมากกว่าจุดด้อยของนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิด
ความชื ่นชมในผลงานของตนเอง สำหรับจุดอ่อนนั้น ครูก็จะนำไปวางแผนจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอน การทดสอบแบบเดิมมักตรวจหาความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของนักเรียน 
  4. แฟ้มสะสมงานจะเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งนักเรียนจะเป็นผู้วางแผนลงมือทำ
ผลงานประเมินและปรับปรุงผลงานด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องโดยมีครูจะช่วยชี ้แนะ นักเรียนเป็น
เจ้าของผลงาน เจ้าของแฟ้มสะสมงาน ผลงานของนักเรียนต้องมคีวามสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัสภาพชีวิตจริง ๆ  
  5. แฟ้มสะสมงานช่วยสื ่อความหมายในเรื ่องความรู ้ ความสามารถ และทักษะของ
นักเรียนในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งความก้าวหน้าและพัฒนาการของนักเรียนแก่คนอื่น เช่น ผู้ปกครอง
นักเรียน นักแนะแนว ผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
  6. การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานยังมีปัญหาในเรื่องความเชื่อมั่นหรือความเห็นที่
สอดคล้องกันในการประเมิน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินไม่ค่อยชัดเจน 
หากผู้ประเมินยึดองค์ประกอบของการประเมินต่างกัน จะมีผลทำให้ความเช่ือมั่นหรือความสอดคล้อง
ของการประเมินมีค่าต่ำ 
 กระบวนการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน มีผู้เสนอแนะกระบวนการประเมินโดยใช้แฟ้ม
สะสมงานไว้หลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนมีขั้นตอนดังนี้ (Burk, Fogarty and Belgrad 
1994 : อ้างใน สนม. , 2542 : 97-121.) 
  1. กำหนดจุดประสงค์และประเภทของแฟ้มสะสมงาน เป็นการกำหนดจุดประสงค์ว่า
จะทำให้แฟ้มสะสมงานเพื ่ออะไร และจะเลือกทำแฟ้มสะสมงานชนิดใด เช่น ใช้ประเมินผลเพื่อ
ปร ับปร ุงการเร ียน (Formative) และว ิน ิจฉ ัย (Diagnosis) หร ือประเม ินผลแบบสร ุปรวม 
(Summative) 
  2. รวบรวมผลงานและจัดระบบแฟ้ม เป็นการรวบรวมผลงานที ่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของแฟ้มสะสมงานแสดงให้เห็นถึงความพยายาม ความก้าวหน้า และความสำเร็จของ
เจ้าของแฟ้ม ผลงาน หรือหลักฐานที่แสดงความสามารถของนักเรียน เช่น ผลการตอบคำถาม ใบงาน
และผลงาน รายงาน เทปบันทึกเสียง รูปถ่าย วีดิทัศน์ บันทึกการอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์ บันทึก
การอ่าน การเขียน บันทึกประจำวัน แบบประเมินตนเอง ผลงานที่ริเริ่มด้วยตนเอง รายช่ือหนังสือที่อ่าน 
ความคิดเห็นของผู้สอน ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่น บันทึกผลการประเมินรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรูปร่างของ
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แฟ้มสะสมงานก็จะมีหลายลักษณะ โดยอาจจะเป็นแฟ้มธรรมดา แฟ้มแขวนกล่อง สมุดบันทึก กระเป๋า 
ตู้ แผ่นดิสก์ อัลบ้ัมภาพ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของผลงานหรือหลักฐานที่จะเก็บ 
  3. คัดเลือกผลงาน ในกระบวนการเลือกผลงาน จะมุ่งตอบคำถาม 4 ข้อ คือ เลือกอะไร
เลือกอย่างไร ใครเลือก และเลือกเมื่อไร 
  ส่ิงที่เลือกอาจเลือกได้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา (Subject or Content Area Learning) 
เลือกตามกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) เลือกตามขอบเขตทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ 
(Gardner’s Multiple Intelligences) หรือเลือกผลงานตามเรื่องหรือโครงการ (Thematic Units or 
Projects) ซึ่งผลงานที่ควรเก็บสะสมเข้าแฟ้มสะสมงาน ควรมีลักษณะดังนี้ 
   1. สะท้อนเหตุการณ์หรือการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อนักเรียน 
   2. แสดงถึงพัฒนาการของนักเรียน 
   3. สะท้อนให้เห็นกระบวนการและผลผลิต 
   4. มีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนการสอน 
   5. เป็นสื่อหรือเครื่องมือที่จะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสและเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ผู้สอน ผู้ปกครอง หรือเพื่อนนักเรียนด้วยกัน 
  4. สร้างสรรค์ผลงาน/แฟ้ม ให้มีเอกลักษณะของตัวเอง ส่ิงที่สามารถสร้างสรรค์ให้แฟ้ม
มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง เช่น ปก นักเรียนอาจใช้ภาพ หรือวัสดุอื่นใด สร้างสรรค์ปกแฟ้มสะสมงาน
ที่สะท้อนให้เห็นบางส่ิงบางอย่างของเจ้าของแฟ้มสะสมงานอาจใช้รูปของตนมาติดหรือออกแบบให้สวยงาม 
  5. แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่อผลงาน ส่ิงที่นับว่ามีความสำคัญสำหรับนักเรียน
เป็นอย่างมาก ก็คือการให้นักเรียนมีโอกาสคิดไตร่ตรองเกี ่ยวกับความคิดของเขาเองและให้แสดง
ความรู้สึกออกมาว่าเขาเรียนรู้ได้อย่างไรและทำไมในบางส่ิงจึงไม่สามารถเรียนรู้ได้ หากนักเรียนได้รับ
การฝึกฝนบ่อย ๆ ก็จะสามารถพรรณนาลำดับขั้นตอนของการวางแผนการดำเนินงานตามแผน     
การกำกับติดตามผลและการประเมินผลการทำงานได้เป็นอย่างดี การแสดงความเห็นและความรู้สึก
ต่อผลงานนั้นเป็นการพิจารณาไตร่ตรองงานแต่ละชิ้นของตนเอง 
  6. การตรวจสอบเพื่อประเมินตนเอง ในขั้นตอนการแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
ต่อผลงานที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นการพิจารณาไตร่ตรองผลงานแต่ละชิ้น แต่ในขั้นตอนการตรวจสอบ
เพื่อประเมินตนเองนี้เป็นการมองแฟ้มสะสมงานทั้งแฟ้มแล้วประเมินโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ครู
และนักเรียนช่วยกันกำหนดขึ้น เช่น ความสมบูรณ์ของแฟ้มสะสมงานความเช่ือมโยงระหว่างวิชาต่าง ๆ 
ความถูกต้องของรูปแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ 
  7. การทำแฟ้มสะสมงานให้สมบูรณ์และประเมิน เป็นขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขแฟ้ม
สะสมงานให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันกับผู้ปกครอง ในขณะเดียวกัน ผู้สอนจะใช้
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ขั้นตอนนี้ทำการประเมินแฟ้มสะสมงาน ซึ่งจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ประเมินโดยไม่ต้องใช้
ระดับคะแนน และต้องมีระดับคะแนน 
  8. แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อ่ืนขั้นตอนนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มีโอกาสได้
เห็นผลงานแสดงความเห็น ความรู้สึก และอภิปรายเกี่ยวกับผลงานและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง ในระหว่างที่มีการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันนั้น
ผู้เรียนนต้องพยายามแสดงและบอกเล่าเกี่ยวกับทักษะของตนเอง แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นต่อ
ผลงานของตนเอง ค้นหา และอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
  9. ปรับเปลี่ยนผลงาน หลังจากที่มีการปรับปรุงผลงานตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ประชุมในขั้นตอนที่ 8 นักเรียนอาจนำผลงานที่ดีกว่าเดิมเก็บเข้าแฟ้มและนำผลงานช้ินเดิมออกไป ซึ่งใน
การนำผลงานเข้าและออกนี้ก็จะต้องมีการระบุเหตุผลด้วย 
  10. ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเร ียน เป็นการเปิดโอกาสให้น ักเรียนได้แสดง
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการแสดงผลผลิตของตนเองในสถานการณ์จริงโดยให้
นักเรียนร่วมกันวางแผน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการแสดงแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
ในเรื่อง วัน เวลา สถานที่ การเชิญผู้มาร่วมงาน วัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนไดร้ับ
ประสบการณ์ตรงในการจัดงานและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 ข้อดีของการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
 การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน มีข้อดีหลายประการดังนี้ 
  1. ช่วยให้เห็นพัฒนาการของผลงาน 
  2. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการคัดสรรผลงาน ประเมินผลงาน 
  3. นักเรียนได้ฝึกประเมินตนเอง 
  4. นักเรียนมีกำลังใจ มีแรงจูงใจ ทำการพัฒนาตนเอง แข่งขันกับตนเอง 
  5. ส่งเสริมนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
  6. เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความก้าวหน้าของการเรียนรู้ จึงเป็นส่วนที่เสริมกิจกรรม 
การเรียนกับการประเมินผล 
  7. เป็นการประเมินที่ครอบคลุมและสร้างสรรค์ 
  8. กระตุ้นให้จัดดำเนินการเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติให้มากขึ้น 
  9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้มากขึ้น 
  10. ครูได้ข้อมูลสะท้อนกลับในการประเมินการสอนของตน 
  11. ผู้ปกครองได้เห็นหลักฐานที่แสดงความก้าวหน้าของลูกของตน 
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 ข้อจำกัดของการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
  1. ใช้เวลามาก เพราะนอกจากจะใช้เวลาในการจัดทำแฟ้มสะสมงานแล้วยังใช้เวลาใน
การพิจารณาตรวจทาน (Review) ซึ่งโดยทั่วไปครูผู้สอนจะพิจารณาตรวจทานคนเดียว จากนั้นจะให้
ผู้เรียนแต่ละคนทำการอภิปรายแฟ้มสะสมงานของเขา 
  2. ขาดความเป็นปรนัยในการตรวจและการให้คะแนน 
 
กล่าวโดยสรุปเครื่องมือแต่ละประเภทมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมรรถนะ และเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
 2. กำหนดนิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ของสมรรถนะที่ต้องการวัด และเลือกเครื่องมือใน
การประเมินสมรรถนะให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการประเมิน และกำหนดกรอบโครงสร้าง 
  ตัวอย่าง สมรรถนะผู้เรียน : ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   นิยามความสามารถในการแก้ปัญหา : ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ 
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม 
  ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหา โดยการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา 
ดำเนินการ แก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล 
   พฤติกรรมบ่งชี้ที่ต้องการวัดให้ชัดเจน 
   1. ระบุสาเหตุปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองได้ 
   2. จัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้ 
   3. ใช้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการวางแผนแก้ปัญหาอย่างหลากหลายได้ 
   4. ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้ได้ 
   5. สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 
 3. ศึกษาลักษณะของพฤติกรรม แล้ววิเคราะห์เป็นพฤติกรรมย่อย ๆ 
   กระบวนการ 
   1. ระบุสาเหตุปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองได้ 
   2. จัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้ 
   3. ใช้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการวางแผนแก้ปัญหาอย่างหลากหลายได้ 
   4. ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้ได้ 
   5. สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 
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   ผลงาน 
   1. ความคิดสร้างสรรค์ 
   2. ความครบถ้วน 
   3. ความสมเหตุสมผล 
   คุณลักษณะด้านจิตพิสัย 
   1. ความตั้งใจ 
   2. ความพยายาม 
   3. ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
 4. นำพฤติกรรมย่อยมาเลือกเฉพาะพฤติกรรมที่สำคัญแล้วจัดเรียงตามลำดับก่อนหลัง 
   กระบวนการ 
   1. ระบุสาเหตุปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองได้ 
   2. จัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้ 
   3. ใช้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการวางแผนแก้ปัญหาอย่างหลากหลายได้ 
   4. ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไวได้ 
   5. สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล  
   ผลงาน 
   1. ความคิดสร้างสรรค์ 
   2. ความสมเหตุสมผล 
   คุณลักษณะด้านจิตพิสัย 
   1. ความตั้งใจ 
   2. ความพยายาม  
  5. สร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะตามกรอบโครงสร้างที่กำหนด 
  6. นำเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเซิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง ระหว่างข้อคำถามกับพฤติกรรมบ่งชี้ (index objective congruence: IOC) 
  7. ปรับปรุง ตรวจทานแก่ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
  8. นำไปทดลองใช้ 
  9. หาคุณภาพรายข้อและรายฉบับ 
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ส่วนที่ 8 
กรณีศึกษา : สถานศึกษานำร่องที่มีแนวปฏิบัติ 

การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
 

 
 
รูปแบบการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
 จากการศึกษาเอกสารที ่เกี ่ยวข้อง การประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาของผู ้เรียนสำหรับ
สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งประกอบด้วย พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา 
พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผล
สัมฤทธิ ์ทางการศึกษาของผู ้เร ียนในสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2564 เอกสารแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการพบว่า สถานศึกษานำร่องสามารถดำเนินการได้ 3 รูปแบบ คือ 1. การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสมรรถนะ 2. การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานแยกกับการวัดและประเมินสมรรถนะ และ 3. การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรอิงสมรรถนะ สามารถนำเสนอการดำเนินการตามกรณีศึกษาได้ ดังนี้ 
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รูปแบบที่ 1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานร่วมกับ
สมรรถนะ  
 1. วิธีดำเนินการ  
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรูท้ั้ง 8 กลุ่มสาระ ประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ เจตคติ ที่กำหนดอยู่ในตัวช้ีวัดในหลักสูตรร่วมกับสมรรถนะที่สถานศึกษากำหนด 
 2. เครื่องมือ  
 การวัดและประเมินผลพัฒนาการสมรรถนะผู้เรียน มีหลากหลายเครื่องมือ ได้แก่ 
  แบบทดสอบ 
  แบบสังเกต (มีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้าง) 
  แบบสัมภาษณ์ (มีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้าง) 
  แบบรายงานตนเอง 
  แบบประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้สอน เพื่อน ผู้ปกครอง) 
  แบบประเมินช้ินงาน 
  แบบประเมินแฟ้มพัฒนางาน 
  แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
  เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) 
 3. เกณฑ์และการตัดสินผลการเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดหลักเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้ 
  3.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  3.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
  3.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
  3.4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ดังนั้นเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน โดยพิจารณาความเหมาะสมตามระดับชั้นเรียน เช่น ระดับ
ประถมศึกษาอาจกำหนดเป็นระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นระบบตัวเลข 
ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ หรือระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน สำหรับระดับมัธยมศึกษา กำหนด
เป็นระดับผลการเรียน 8 ระดับ 
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 เกณฑ์การตัดสินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม 
ดี ผ่าน และไม่ผ่าน 
 เกณฑ์การตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำหนดไว้ 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน  
 เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กำหนดไว้ 2 ระดับ คือ ผ่าน (ผ) และไม่ผ่าน (มผ) 
 เกณฑ์การตัดสินสมรรถนะ กำหนดระดับคุณภาพ ได้แก่ กรณีใช้ระดับคุณภาพส่วนกลาง   
เช่น ระดับเริ่มต้น ระดับกำลังพัฒนา ระดับสามารถ และระดับเหนือความคาดหวัง หรือระดับคุณภาพที่
สถานศึกษากำหนด ทั้งนี้สถานศึกษาได้เช่ือมโยงระดับคุณภาพเข้าสู่ตัวชี้วัด  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 สถานศึกษาสามารถนำแนวทางการแสดงผลการเรียน โดยเทียบระดับคุณภาพดังตารางแสดงผล
การเรียน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8.1 ผลการเรียนเทียบกับระดับคุณภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อิงหลักสูตรแกนกลาง 

  การศึกษาข้ันพื้นฐานร่วมกับสมรรถนะ 
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รูปแบบที่ 2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแยกกับการ
วัดและประเมินสมรรถนะ 
 1. วิธีดำเนินการ  
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรูท้ั้ง 8 กลุ่มสาระ ประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ เจตคติที่กำหนดอยู่ในตัวช้ีวัด ในหลักสูตรแต่แยกประเมินสมรรถนะที่สถานศึกษากำหนด 
 2. เครื่องมือ  
 การวัดและประเมินผลพัฒนาการสมรรถนะผู้เรียน มีหลากหลายเครื่องมือ ได้แก่  แบบทดสอบ 
แบบสังเกต (มีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้าง) แบบสัมภาษณ์ (มีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้าง) แบบรายงาน
ตนเอง แบบประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้สอน เพื่อน ผู้ปกครอง) แบบประเมินช้ินงาน แบบประเมินแฟ้ม
พัฒนางาน แบบทดสอบภาคปฏิบัติ เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) 
 3. เกณฑ์และการตัดสินผลการเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดหลักเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้ 
  3.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  3.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
  3.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
  3.4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ดังนั้นเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน โดยพิจารณาความเหมาะสมตามระดับชั้นเรียน เช่น ระดับ
ประถมศึกษาอาจกำหนดเป็นระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นระบบตัวเลข 
ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ หรือระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน สำหรับระดับมัธยมศึกษากำหนด
เป็นระดับผลการเรียน 8 ระดับ 
 เกณฑ์การตัดสินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็น 4 ระดับ คือ ดี เยี่ยม ดี 
ผ่าน และไม่ผ่าน 
 เกณฑ์การตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำหนดไว้ 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน 
 เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กำหนด ไว้ 2 ระดับ คือ ผ่าน (ผ) และไม่ผ่าน (มผ) 
 เกณฑ์การตัดสินสมรรถนะกำหนดระดับคุณภาพ กรณีใช้ระดับคุณภาพส่วนกลาง เช่น ระดับเริ่มต้น 
ระดับกำลังพัฒนา ระดับสามารถ และระดับเหนือความคาดหวัง หรือระดับคุณภาพที่สถานศึกษากำหนด 
ทั้งนี้ สถานศึกษาได้แยกการวัดและประเมินสมรรถนะอย่างชัดเจนและเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน
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ให้เลื่อนชั้น ในระดับคุณภาพสมรรถนะที่สถานศึกษากำหนด เช่น ระดับสามารถ ผู้เรียนต้องได้รับการ
พัฒนา ในระดับช่วงชั้นที่ 1 หรือช่วงชั้นที่ 2 ส่วนระดับเหนือความคาดหวัง ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาใน
ระดับชั้นสูงสุดที่เปิดการเรียนการสอนสถานศึกษาสามารถนำแนวทางการแสดงผลการเรียน โดยเทียบ
ระดับคุณภาพดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 8.2 ผลการเรียนเทียบกับระดับคุณภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อิงหลักสูตรแกนกลาง
 การศึกษาข้ันพื้นฐานแยกกับการวัดและประเมินสมรรถนะ 
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รูปแบบที่ 3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรอิงสมรรถนะ  
 1. วิธีดำเนินการ 
 การวัดและประเมินผลยึดสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะในขอบข่ายการเรียนรู้
เป็นสำคัญ ทั้งนี้ การประเมินสมรรถนะเพื่อรู้ตัวตน (Assessment as Learning) การพัฒนาการเรียนรู้ให้
เกิดพัฒนาการสมรรถนะ (Assessment for Learning) และการประเมินเพื่อสรุปผลการพัฒนาสมรรถนะ 
(Assessment of Learning)  
 2. เครื่องมือ  
 การวัดและประเมินผลพัฒนาการสมรรถนะผู้เรียน มีหลากหลายเครื่องมือและเน้นการปฏิบัติ 
เป็นการประเมินความก้าวหน้า เทียบเคียง สามารถตรวจสอบระดับความคาดหวัง ได้แก่  แบบสังเกต     
(มีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้าง) แบบสัมภาษณ์ (มีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้าง) แบบรายงานตนเอง      
แบบประเมินจากผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง (ผู ้สอน เพื ่อน ผู ้ปกครอง) แบบประเมินชิ ้นงาน ประเมินแฟ้มพัฒนางาน 
แบบทดสอบภาคปฏิบัติ เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) 
 3. เกณฑ์และการตัดสินผลการเรียน 
 เกณฑ์การตัดสินสมรรถนะกำหนดระดับคุณภาพ ได้แก่ กรณีใช้ระดับคุณภาพส่วนกลาง เช่น 
ระดับเริ่มต้น ระดับกำลังพัฒนา ระดับสามารถ และระดับเหนือความคาดหวัง หรือระดับคุณภาพที่
สถานศึกษากำหนด  
 4. เอกสารประกอบ  
 หลักฐานที ่แสดงสมรรถนะของผู้เรียนที ่เชื่อมโยงกันระหว่างชั ้นเรียน ระดับหรือช่วงชั ้น ระดับ
การศึกษา เช่น รูปแบบแฟ้มสะสมงาน หรือระบบเก็บหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารรายงานผลการเรียน
หรือสมรรถนะในด้านสารสนเทศเกี่ยวกับระดับและคำอธิบายของสมรรถนะที่ผู้เรียนบรรลุผล และระดับ
สมรรถนะที่ผู้ เรียนกำลังพัฒนาต่อไปและพร้อมปรับปรุงให้เกิดสมรรถนะที่สูงขึ้นตามผลลัพธ์ที่
ผู้เรียนต้องการ 
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แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 
สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 260 

คณะบรรณาธิการกิจ 
 

ผศ.ดร.สุบัน พรเวียง อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.ธารณ์ ทองงอก  อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นายนพดล โป่งอ้าย  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานศกึษาธิการเชียงใหม่ 
นายรัชภูมิ สมสมัย  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานศกึษาธิการเชียงใหม่ 
นางธัชกร พรเวียง  ศึกษานิเทศก์  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
นายพบพล สิริพรคุณ พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวกชนุช แก้วสุรินทร ์ พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวผ่องพรรณ ดีวงษ์มาศ พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวทิติยา ถาคำ พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวพิมพ์ชนก พจนไพบูลย์ พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวสุวนันท์ อินกนั พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นายปองธรรม ชอบธรรม พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวสุกรรณิการ์ อรินแก้ว พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นายนพรัตน์ อยู่พ่วง พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นายชนินทร์ ตัน่แก้ว พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

คณะออกแบบปก 
 
นางสาววิรินท์ลดา พุทธขนัธ ์ พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นายพบพล สิริพรคุณ พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวกชนุช แก้วสุรินทร ์ พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวผ่องพรรณ ดีวงษ์มาศ พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวทิติยา ถาคำ พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวพิมพ์ชนก พจนไพบูลย์ พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวสุวนันท์ อินกนั พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นายปองธรรม ชอบธรรม พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวสุกรรณิการ์ อรินแก้ว พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นายนพรัตน์ อยู่พ่วง พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นายชนินทร์ ตัน่แก้ว พนักงานจ้าง คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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