
 
 
 
3.2 ระเบียบโรงเรียนปทุมพิทยาคม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน 

หมวด ๒ 
วิธีการวัดและประเมนิผลการเรียน 

 ข้อ ๗  สถานศึกษาต้องด าเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้านคือกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้๘ กลุ่มสาระ การอา่นคิดวิเคราะห์และเขียนคณุลักษณะอันพึงประสงคแ์ละกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
   ๗.๑  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เป็น 
การประเมินความรู้ความสามารถทักษะเจตคติทักษะการคิดที่ก าหนดอยู่ในตัวช้ีวัดในหลักสูตร ซึ่งจะน าไปสู ่
การสรุปผลการเรยีนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
    ๑) ให้ครูผูส้อนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายวิชาตามตัวช้ีวัด 
ในรายวิชาพื้นฐานและตามผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม 
    ๒)  ให้ครูผู้สอนใชว้ิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนเพ่ือให้ได้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความรู้ความสามารถทีแ่ท้จริงของนักเรียนโดยต้องวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน 
    ๓)  ให้ครูผู้สอนเน้นการประเมินตามสภาพจริงเช่นการประเมินการปฏิบัติงาน 
การประเมินจากโครงงานหรือการประเมินจากแฟ้มสะสมงานฯลฯควบคู่ไปกับการใช้การทดสอบแบบต่างๆ 
อย่างสมดุล 
    ๔)  ครูผู้สอนต้องให้ความส าคัญกับการประเมินระหว่างภาคมากกว่าการประเมิน
ปลายภาคตามสัดส่วนคะแนน ดังนี ้
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนนระหวา่งภาค 

คะแนนปลายภาค 
คะแนนตัวชี้วดัตามหน่วย คะแนนกลางภาค 

ภาษาไทย ๕๐ ๒๐ ๓๐ 
คณิตศาสตร ์ ๕๐ ๒๐ ๓๐ 
วิทยาศาสตร ์ ๕๐ ๒๐ ๓๐ 
สังคมศึกษาฯ ๕๐ ๒๐ ๓๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๐ ๒๐ ๒๐ 
ศิลปะ ๖๐ ๒๐ ๒๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๖๐ ๒๐ ๒๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๐ ๒๐ ๒๐ 

 

3. กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 



  การประเมินตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้มีการประเมิน ๓ ด้านคือ ด้านความรู ้(K) ด้าน
กระบวนการ (P) และด้านคุณธรรมจริยธรรม (A) และมีคะแนน (เทียบจาก ๑๐๐) ดังนี ้
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ด้านความรู ้(K) ด้านกระบวนการ (P)  ด้านคุณธรรมจริยธรรม (A) 
ภาษาไทย ๔๐ ๔๐ ๒๐ 
คณิตศาสตร ์ ๔๐ ๔๐ ๒๐ 
วิทยาศาสตร ์ ๔๐ ๔๐ ๒๐ 
สังคมศึกษาฯ ๔๐ ๔๐ ๒๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๒๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๒๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๒๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๒๐ 

    ๕)  การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือจติพิสัย (A) ครผูู้สอนต้องท าการวัด
และประเมินผล ในหน่วยการเรียนรู้ จ านวน ๑๐๐ ส่วน ให้แล้วเสร็จในหน่วยการเรียนรู้ นั้นๆ โดยใช้สัดส่วน
ตามตารางข้างต้น 
   ๗.๒  การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ให้ถือปฏิบัติดังนี ้
    ๑)  ให้ครูผู้สอนแตล่ะรายวิชามีหน้าที่ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนให้กับ
นักเรียนทกุคนโดยครูผูป้ระเมินต้องศึกษาความหมายขอบเขตการประเมินและตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียนในแตล่ะระดับการศึกษาควรประเมินในห้องเรียนตามปกติหรือใช้เวลานอกห้องเรียนจาก
การมอบหมายให้นักเรียนท างานกลุ่มที่สะทอ้นความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นพิเศษจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนและการประเมินหลายครั้งและน าผลมาสรุปรวม 
    ๒)  ให้ครูผู้สอนบันทึกผลการประเมินในสมุดบันทึกการประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม
แบบที่โรงเรียนก าหนด (ปพ.๕) และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
    ๓)  ให้คณะกรรมการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนที่โรงเรียนแต่งต้ังน าผล
การประเมินจากครูผู้สอนไปสรุปในภาพรวมเป็นผลการประเมินความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
รายภาคโดยใช่ค่าสถิติฐานนิยม (Mode) หากค่าสถิติฐานนยิมเท่ากันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
    ๔)  ในการด าเนินการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนนักเรียนทุกคนต้อง
ได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องและสรุปผลเป็นรายภาคเพื่อวินิจฉัยและใช่เป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนและ
ประเมินการเลื่อนช้ันตลอดจนการจบระดับการศึกษา 
   ๗.๓  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนมี ๘ คุณลักษณะดังนี้ 
    (๑) รักชาต ิศาสน ์กษัตริย ์
    (๒)  ซื่อสัตย์สุจริต 
    (๓)  มีวินัย 



    (๔)  ใฝ่เรียนรู ้
    (๕)  อยู่อย่างพอเพียง 
    (๖)  มุ่งมั่นในการท างาน 
    (๗)  รักความเป็นไทย 
    (๘)  มีจิตสาธารณะ 
  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ให้ครูผู้สอนด าเนินการวัดผลไปพร้อมกับการ
ประเมินผลระดับช้ันเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี้ 
    ๑) ให้ครูผูส้อนแต่ละรายวิชามีหน้าที่ประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โดยให้ประเมินนักเรียนทุกคนในแต่ละคุณลกัษณะตามข้อ ๗.๓ ครผูู้สอนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากนิยามตัวช้ีวัดพฤติกรรมบ่งชี้และเกณฑ์การให้คะแนน ตาม
แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ควรจัดให้มกีารประเมิน 
เป็นระยะๆ โดยอาจประเมินเป็นรายสัปดาห์รายเดือนด้วยวิธีการบูรณาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนโครงการพิเศษต่างๆ รวมทั้งสอดแทรก ในกิจวัตรประจ าวัน 
ของโรงเรียนและบันทึกผลการประเมินในสมุดบันทึกคุณภาพผูเ้รียน (ปพ.๕) ตามแบบทีโ่รงเรียนก าหนดแล้ว
รายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนแต่งต้ัง 
    ๒)  ให้คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนแตง่ต้ังน าผลการ
ประเมินจากครูผู้สอนไปสรุปตามเกณฑ์การสรุปผล การประเมินรวมทุกคุณลักษณะอนัพึงประสงคร์ายภาคของ
นักเรียนรายบุคคล ในการด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนทกุคน ต้องไดร้ับการประเมิน
อยา่งต่อเนื่องและสรุปผลเป็นรายภาคเพ่ือวินิจฉัยและใช้เป็นขอ้มูลในการพัฒนานักเรียนและประเมินการ 
เลื่อนช้ันตลอดจนการจบระดับการศึกษา 
   ๗.๔  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนม ี๓ ลักษณะคือ 
    (๑)  กิจกรรมแนะแนว 
    (๒)  กิจกรรมนักเรยีนซึ่งประกอบด้วย 
     ก.  กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหาร โดยให้นกัเรียนเลือกอยา่ง
ใดอยา่งหนึ่ง 
     ข. กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม 
 ทั้งนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ (ม.๑-๓) จะตอ้งเขา้รว่มกิจกรรมทั้งขอ้ ก. และขอ้ ข. 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) สามารถเลือกเขา้รว่มกิจกรรมใดกจิกรรมหนึ่งในข้อ ก. และ
ข้อ ข. 
   
 
 
 



 (๓) กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์
  ๑) ใหนั้กเรียนทุกคนต้องเขา้รว่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทั้ง ๓ ลักษณะใน ๑ ปีการศึกษา
และจะตอ้งได้รับการตัดสิน “ผา่น” ทั้ง๓กจิกรรมหากมีนกัเรียนที่ไมผ่า่นให้ครูผูส้อนจดัซอ่มเสริมใหนั้กเรียน 
ท ากิจกรรมในสว่นที่นักเรียนไมไ่ดเ้ขา้รว่มหรือไมไ่ดท้ าจนครบถว้นแล้วจงึเปลี่ยนผลการเรียนจากไม่ผา่นเป็น
ผา่นทั้งนี้ตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จสิ้นภายในปกีารศึกษาน้ัน 
  ๒) ใหค้รูผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆมีหน้าที่ประเมินผลการเข้ารว่มกิจกรรมของนักเรียน 
ทุกคนโดยพิจารณาจากการปฏิบัติกิจกรรมผลงานของนักเรียนต้องผ่านรอ้ยละ ๗๐ และตอ้งมีเวลาเขา้ร่วม
กิจกรรมอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐ แลว้บันทึกผลการประเมินและรายงานผลการประเมินต่อหัวหน้างานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนแตง่ต้ัง 
  ๓) กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์นักเรียนทกุคนต้องเขา้รว่มท ากิจกรรม 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชนแ์ละมีบันทึกเปน็หลักฐานรอ่งรอยปลีะ ๑๕ ชั่วโมงส าหรับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.๑-๓) รวม ๓ ป ี๔๕ ชั่วโมง และปีละ ๒๐ ชั่วโมงส าหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
รวม ๓ ป ี๖๐ ชั่วโมง 
  ๔) หัวหนา้งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนแตง่ต้ังรวบรวมผลการประเมินแตล่ะ
กิจกรรมน ามาสรุปผลการประเมินเป็นรายภาค เพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันานักเรียนและประเมิน
การเลื่อนชั้นเรียนตลอดจนการจบการศึกษาในระดับตา่งๆ 


