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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
2. ระดับมัธยมศึกษา 

2.1 การตัดสินผลการเรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) กำหนดหลักเกณฑ์การ 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้ 
1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดในการอ่าน  

คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องตรวจสอบความรู้ความสามารถที่แสดงพัฒนาการ

ของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งต้องสร้างให้ผู ้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนด้วยการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน ตัวชี้วัดซึ่งมีความสำคัญในการนำมาใช้ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้นั้นยังเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนและผู้เรียนใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือยัง การ
ประเมินในชั้นเรียนซึ่งต้องอาศัยทั้งการประเมินเพื่อการพัฒนาและการประเมินเพื่อสรุปการเรียนรู้จะเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานศึกษาโดยผู้สอนกำหนดเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในการ
ผ่านตัวชี้วัดทุกตัวให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา กล่าวคือ ให้ท้าทายการเรียนรู้ ไม่ยากหรือง่ายเกินไป เพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการประเมินว่าสิ่งที่ผู้เรียนรู้ เข้าใจ ทำได้นั้น เป็นที่น่าพอใจ บรรลุตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หากยังไม่บรรลุ
จะต้องหาวิธีการช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสูงสุด การกำหนดเกณฑ์นี้ผู ้สอนสามารถให้ผู้เรียนร่วม
กำหนดด้วยได้ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและสร้างแรงจูงใจในการเรียน การประเมินเพื่อการพัฒนาส่วนมาก
เป็นการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ เช่น สังเกต หรือซักถาม หรือการทดสอบย่อย ในการประเมินเพื่อการพัฒนานี้ 
ควรให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ผู้เรียนแต่ละคนอาจใช้เวลาเรียนและวิธีการเรียนที่แตกต่างกัน 
ฉะนั้น ผู้สอนควรนำข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับวิธีการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ อันจะนำไปสู่การบรรลุ 
มาตรฐานการเรียนรู้ในท้ายที่สุดอย่างมีคุณภาพ การประเมินเพื่อการพัฒนาจึงไม่จำเป็นต้องตัดสินให้คะแนนเสมอไป 
การตัดสินให้คะแนนหรือให้เป็นระดับคุณภาพควรดำเนินการโดยใช้การประเมินสรุปผลรวมเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้
และจบรายวิชา 

การตัดสินผลการเรียน ตัดสินเป็นรายวิชา โดยใช้ผลการประเมินระหว่างภาคและปลายภาคตามสัดส่วนที่
สถานศึกษากำหนด ทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินและให้ระดับผลการเรียน ทั้งนี ้ผู้เรียนต้องผ่านทุกรายวิชาพ้ืนฐาน     

2.2 การให้ระดับผลการเรียน 
การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ตัวเลข 

แสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ 
การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน โดยกำหนดเกณฑ์การ 

ตัดสินผ่านแต่ละรายวิชาที่ร้อยละ 50 จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรียนที่ผ่าน สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ แนวการให้ระดับผลการเรียน 8 ระดับ และความหมายของแต่
ละระดับดังแสดงในตาราง ดังนี้ 
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ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 ดีเยี่ยม 80 – 100 

35. ดีมาก 75 – 79 
3 ดี 70 – 74 

2.5 ค่อนข้างดี 65 – 69 
2 ปานกลาง 60 – 64 

1.5 พอใช้ 55 – 59 
1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 50 – 54 
0 ต่ำกว่าเกณฑ์ 0 – 49 

 
ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับได้ ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผลการเรียน ดังนี้ 
“มส” หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 

ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
“ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียนรายวิชานั้น

ครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ทำ ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นให้ผลการประเมินเป็นผ่าน
และไม่ผ่าน กรณีท่ีผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน 

1) ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพ่ือการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา กำหนด
เกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 

ดีเยี่ยม  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มี 
                               คุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
ดี  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มี 
                               คุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ผ่าน  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มี 
   คุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 
ไม่ผ่าน  หมายถึง  ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
หลายประการ 

2) ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษา กำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 

ดีเยี่ยม  หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและนำไปใช้ใน 
   ชีวิตประจำวันเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคมโดยพิจารณาจากผล 
   การประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 3–4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ 
   ใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี 
ดี  หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับ 
   ของสังคม โดยพิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 2-3 คุณลักษณะและไม่มี 
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                                                        คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง 4 คุณลักษณะ หรือ 
3. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จำนวน 3 - 4 คุณลักษณะ และ 
   มีบางคุณลักษณะได้ผลการ ประเมินระดับผ่าน 

ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากำหนด โดย 
   พิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง 4 คุณลักษณะหรือ 
2. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จำนวน 1 คุณลักษณะ และ  
   คุณลักษณะที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษา 
   กำหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1  
                               คุณลักษณะ 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และ
ผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 3 ลักษณะ คือ 

1) กิจกรรมแนะแนว 
2) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 

(1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร โดย 
    ผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(2) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรมทั้งนี้ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม   
    ทั้งข้อ (1) และ (2) สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเข้าร่วม 
    กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในข้อ (1) หรือ (2) 

3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้ 
“ผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑ์ท่ี

สถานศึกษากำหนด 
“มผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ที่สถานศึกษากำหนด 
2.3 การเปลี่ยนผลการเรียน 

2.3.1 การเปลี่ยนผลการเรียน “๐” 
สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้ว 

จึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในปีการศึกษานั้น 

การสอบแก้ตัวให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” 
ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติดังนี้ 
1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 
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2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
สถานศึกษา 

ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด 
2.3.2 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ดำเนินการดังนี้ 
ให้ผู้เรียนดำเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ระดับผลการเรียน 

ตามปกติ (ตั้งแต ่1 - 4) 
ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการแก้ไข “ร” กรณีที่ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหว่างภาคเรียนและ 

ปลายภาค ให้ผู้สอนนำข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะ
ขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี
การศึกษานั้น เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ำ หากผลการเรียนเป็น “๐” ให้ดำเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 

2.3.3 การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” 
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณ ีดังนี้ 
1) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม หรือใช้เวลาว่าง 
หรือใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทำ จนมีเวลาเรียนครบตามที่กำหนดไว้สำหรับรายวิชานั้น แล้วจึงให้วัดผลปลาย
ภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก ้“มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” การแก ้“มส” กรณนีี้ให้กระทำให้เสร็จสิ้น
ภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาดำเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ำ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส”ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว 
ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 
(2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ำ หรือเปลี่ยน 

รายวิชาเรียนใหม่ 
2) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด  

ให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้ 
(1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 
(2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยน 

รายวิชาเรียนใหม่ 
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด 
การเรียนซ้ำรายวิชา ผู้เรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การ 

ประเมิน ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้ำในช่วงใดช่วงหนึ่งที่
สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียนภาคฤดูร้อน เป็นต้น 

ในกรณีภาคเรียนที่ 2 หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส”ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิด 
เรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้  ทั้งนี้ 
หากสถานศึกษาใดไม่สามารถดำเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ต้นสังกัดเป็นผู้
พิจารณาประสานงานให้มีการดำเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน 

2.3.4 การเปลี่ยนผล “มผ” 
กรณีท่ีผู้เรียนได้ผล “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้า 
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ร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได ้ทั้งนี ้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียน
นั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน 
สำหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 

2.4 การเลื่อนชั้น 
เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
2.4.1 รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 

กำหนด 
2.4.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ในการ 

อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.4.3 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ำกว่า 1.00 ทั้งนี ้รายวิชาใดท่ีไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้สำหรับภาคเรียนที่ 2 
ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 

2.5 การสอนซ่อมเสริม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) กำหนดให้สถานศึกษา 

จัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  
การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีท่ีผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ  

หรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล การสอนซ่อมเสริมสามารถดำเนินการได้ในกรณ ีดังต่อไปนี้ 

1) ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัดการสอนซ่อม 
เสริม ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน 

2) ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคต/ิคุณลักษณะที่กำหนดไว้ตาม 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหว่างเรียน 

3) ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “๐” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว 
4) กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขผลการเรียน 

 ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
2.6 การเรียนซ้ำชั้น 

ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี ้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

การเรียนซ้ำชั้น มี 2 ลักษณะ คือ 
1) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ำกว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหา 

ต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
2) ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น 
ทั้งนี ้หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง 2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ 

พิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ำชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน หาก
พิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ำชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน 
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2.7 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1)   ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิตและรายวิชา 

เพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษากำหนด 
2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 

หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี 

สถานศึกษากำหนด 
4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ 

สถานศึกษากำหนด 
5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ 

สถานศึกษากำหนด 
 

2.8 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิตและรายวิชา 

เพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษากำหนด 
2) เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 

 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี 

สถานศึกษากำหนด 
4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ 

สถานศึกษากำหนด 
5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ 

สถานศึกษากำหนด 
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ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน  และจุดเน้น (เทอมที่ 1 ) 

              กลุ่มสาระฯ ที่รับผิดชอบ 
                     จุดเน้น 

ไทย คณิต วิทย์ เทคโน 
โลยี 

อังกฤษ สังคม สุขะ 
พละ 

ศิลปะ การ
งาน 

แนะ
แนว 

คริสต
จริยธรรม 

1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1.1) เป็นผู้จงรักภักดีต่อชาติ 

 
√ 

    
√ 

      

    1.2) เป็นพลเมืองดี      √      
    1.3) เป็นคนที่มีทักษะในการทำงาน  √ √ √        
    1.4) เป็นคนซื่อตรง       √ √ √ √ √ 
    1.5) เป็นผู้ที่มีพีอาร์ซีสปิริต √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. สมรรถนะหลัก 7 ประการ 
    2.1) การจัดการตัวเองอย่างมีสุขภาวะ 

       
√ 

 
√ 

   
√ 

    2.2) การคิดข้ันสูงและการเรียนรู้  √ √         
    2.3) การสื่อสารด้วยภาษา √    √       
    2.4) การจัดการและทำงานเป็นทีม         √ √  
    2.5) การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง      √     √ 
    2.6) การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน  √ √ √        
    2.7) ฉลาดรู้ดิจิทัล    √        
3. อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน √  √  √ √      
4. HOTS            
   4.1 Qulcs – Model            
   4.2. CCT – TS MODEL            
   4.3. Engineering Design Process            
   4.4. Se Model to Innovation            
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ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน  และจุดเน้น (เทอมที่ 2 ) 

            กลุ่มสาระฯ ที่รับผิดชอบ 
           จุดเน้น 

ไทย คณิต วิทย์ เทคโนโลยี อังกฤษ สังคม สุขะ 
พละ 

ศิลปะ การ
งาน 

แนะ
แนว 

คริสต
จริยธรรม 

1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1.1) เป็นผู้จงรักภักดีต่อชาติ 

 
√ 

    
√ 

      

    1.2) เป็นพลเมืองดี      √      
    1.3) เป็นคนที่มีทักษะในการทำงาน  √ √ √        
    1.4) เป็นคนซื่อตรง       √ √ √ √ √ 
    1.5) เป็นผู้ที่มีพีอาร์ซีสปิริต √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. สมรรถนะหลัก 7 ประการ 
    2.1) การจัดการตัวเองอย่างมีสุขภาวะ 

       
√ 

 
√ 

   
√ 

    2.2) การคิดข้ันสูงและการเรียนรู้  √ √         
    2.3) การสื่อสารด้วยภาษา √    √       
    2.4) การจัดการและทำงานเป็นทีม         √ √  
    2.5) การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง      √     √ 
    2.6) การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการฯ  √ √ √        
    2.7) ฉลาดรู้ดิจิทัล    √        
3. อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน √  √  √ √      
4. HOTS            
   4.1 Qulcs – Model            
   4.2. CCT – TS MODEL            
   4.3. Engineering Design Process            
   4.4. Se Model to Innovation            



9 

 

 

ทบทวนภาระงาน/ชิ้นงาน  ให้ครูทำเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีเห็นว่า ถูกต้อง 

ประเด็น ชิ้นงาน ภาระงาน ประเด็น ชิ้นงาน ภาระงาน 
รายงาน   หนังสือเล่มเล็ก   
เรียงความ   การอภิปราย   
การพูด   ภาพวาด   
รายงานปากเปล่า   แผนภาพ   
จดหมาย   การอ่าน   
โครง กลอน   การกล่าวรายงาน   
โต้วาที   แผนผัง   
เล่นดนตรี   ตาราง   
กราฟ   ร้องเพลง   
อธิบาย   งานนิทรรศการ   
หุ่นจำลอง   บรรยาย   

 
 
 

************************โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย*********************** 


