
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
วัดและประเมินผลการเรียนรูอยางไร ? 

   เบ็ญจมาศ  มณเฑียร 
   ศึกษานิเทศก  

   กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร เขต 2 

    
 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีคําส่ังที่ สพฐ. 293/2551 ส่ัง ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2551          

ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนตนแบบและโรงเรียนที่
มีความพรอมการใชหลักสูตรตามรายชื่อทีก่ระทรวงศึกษาธิการประกาศ ในปการศึกษา 2552 และ
ใชในโรงเรียนทั่วประเทศในปการศึกษา 2553 นั้น 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร เขต 2 มีโรงเรียนตนแบบจํานวน 3 โรงเรียนและโรงเรียน
ที่มีความพรอมอีก 20 โรง ที่จะตองดําเนินการจัดทําหลักสูตรใหแลวเสร็จ และนําไปใชในการ
จัดการเรียน การสอนในปการศึกษา 2552 เพ่ือใหการขับเคล่ือนหลักสูตรสําหรับโรงเรียนตนแบบ
และโรงเรียนทีม่ี ความพรอม เปนไปตามกรอบเวลาท่ีกาํหนด จึงไดมีการดําเนินการขยายผลใหกบั
โรงเรียนตนแบบและโรงเรียนพรอมใชหลักสูตรดังกลาว จํานวน 2 รุน รุนท่ี 1 วันท่ี 18 - 19 
มกราคม 2552  และ รุนท่ี 2 วันท่ี 23 - 24 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขา
วิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร  และเปนหนาทีข่องโรงเรียนทีจ่ะตอง ศึกษาคูมือ เอกสาร
ตาง ๆ ที่เกีย่วของแลวดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  

ทั้งนี้ ในสวนท่ีรับผิดชอบในกลุมงานวัดและประเมินผลการจัดศึกษา จึงไดดําเนินการ
วิเคราะหและเปรียบเทียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544  กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และนําเสนอ
ประเด็นท่ีสําคัญเกีย่วกับแนวปฏิบัติการวดัและประเมินผลการเรียนรู ดังน้ี 

1. เปรียบเทียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  

    กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

ประเด็น หลักสูตรฯ 2544 หลักสูตรฯ 2551 

1.การวัดและประเมินผล  วัดตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตามมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวช้ีวัด 

2.ระดับของการวัดและ
ประเมินการเรยีนรู 

วัดผล 3 ระดับ คือ วัดผล 4 ระดับ คือ 

- ระดับชั้นเรียน - ระดับชั้นเรียน 

- ระดับสถานศึกษา - ระดับสถานศึกษา 
- ระดับชาติ - ระดับเขตพ้ืนท่ี 

- ระดับชาติ 
3.เกณฑการผาน/จบ สพฐ.กําหนดบางสวน สวนท่ี

เหลือสถานศึกษาเปนผูกําหนด 

สพฐ.กําหนดเกณฑแกนกลางเปน
ขอกําหนด 



 
2. หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

    พุทธศักราช 2551  

ในสวนของหลักการ เนนในเรื่องของกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการ
เรียนรูและพัฒนาการดานตาง ๆของผูเรยีนตามมาตรฐานและตัวช้ีวดั เพ่ือนําขอมูลไปใชในการ
พัฒนาผูเรียนตลอดจนใชในการตัดสินผลการเรียน 

การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (Formative assessment) เปนการประเมินท่ีควรจะ
เกิดข้ึนในหองเรียนทุกวันเพ่ือหาจุดเดน จุดดอยท่ีตองปรับปรุง ผูสอนนําผลการประเมินมาวางแผน
ทบทวนการสอน และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูเดิมกับ
ความรูใหม  

สวนการนําผลมาตัดสิน(Summative assessment) ใชเม่ือจบหนวยการเรียนหรือจบ
รายวชิา ดวยวธิการท่ีหลากหลายและพิจารณาตัดสินผลการเรียนบนพ้ืนฐานกับเกณฑการปฏิบัติ
มากกวาใชเปรยีบเทียบระหวางผูเรียน 
 
3. องคประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
   พุทธศักราช 2551 

    องคประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรูยงัคงเปน 4 ดาน เหมือนหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 คือ 

     1.การประเมินตามรายกลุมสาระการเรียนรู 
     2.การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

     3.การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
     4.การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

     แตเพ่ิมรายละเอียดปลีกยอยคือการประเมินรายวิชา/รายกลุมสาระการเรียนรู แตเดิม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 ตองประเมินผลการเรียนรูทุกขอและตองผานทุกขอ แต
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 ตองประเมินตัวช้ีวัดรายปทกุตัว และผานตัวช้ีวัด
ตามเกณฑที่สถานศึกษากาํหนด แตตองไมนอยกวารอยละ 60 ของแตละรายวิชา 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคกาํหนดไดกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูเรียน ไว 8 ขอ คือ 1.รักชาต ิศาสน กษัตริย 2.ซื่อสัตย สุจริต 3.มีวินัย 4.ใฝเรียนรู 5.อยูอยาง
พอเพียง 6.มุงม่ันในการทาํงาน 7.รักความเปนไทย 8.มีจิตสาธารณะ 

คุณลักษณะดังกลาวเปนขอบงัคับสถานศึกษาอาจเพ่ิมเติมไดตามความตองการของตน 

การประเมินกจิกรรมพัฒนาผูเรียน ยังคงในเร่ืองของการแนะแนว และกิจกรรมนกัเรยีนไว สวนท่ี 

เพ่ิมเติมและเปนขอกําหนดใหปฏิบัติและวัดผลดวย คือ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน         
ที่กําหนดใหจัดสรรเวลาในการปฏิบัติ ดังน้ี 

ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) รวม 6 ป จํานวน 60 ชั่วโมง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน(ม.1-3) รวม 3 ป จํานวน 45 ชั่วโมง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) รวม 3 ป จํานวน 60 ชั่วโมง 
 
 



4.เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
   เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูในแนวปฏิบัติไมมีความแตกตางมากนัก แต
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระบุรายละเอียดสําคัญ ๆไวใหเปนแนว
ปฏิบัติมากข้ึนกวาเดิม ขอนําเสนอโดยแบงเปนระดับการศึกษา ดังน้ี 

4.1 ระดับประถมศึกษา 
      4.1.1การตัดสินผลการเรียน ใหสถานศึกษากาํหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผล

การเรียนรูเพ่ือตัดสินผลการเรียนรูของผูเรยีน ดังน้ี 

1) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมด 

2) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผานตามเกณฑที่สถานศึกษา 
กําหนด 

3) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
4) ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที ่

สถานศึกษากาํหนดในการอาน คิดวิเคราะห คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

     4.1.2 การใหระดับผลการเรียน การใหระดับผลการเรียนระดับประถมศึกษาสามารถให
ระดับผลการเรียนหลายวิธี เชน ใหเปนระดับ ( 8 ระดับ ) หรือระดับคุณภาพปฏิบัติของผูเรยีนเปน
ระบบตัวเลขระบบตัวอักษร ระบบรอยละ และระบบท่ีใชคําสําคัญที่สะทอนมาตรฐาน 

     4.1.3 การเล่ือนชั้น ใชแนวทางเดียวกบัการตัดสินผลการเรียน 

     4.1.4 การเรียนซ้ําช้ัน ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

กําหนดวาหากผูเรียนไมผานรายวชิาจํานวนมากและมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนใน
ระดับชั้นท่ีสูงข้ึน สถานศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้าํชั้นได ทั้งนี้ใหคํานึงถึงวุฒิ
ภาวะและความรูความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูเรียนขาดคุณสมบัติ
ขอใดขอหน่ึงสถานศึกษาอาจใชดุลยพินิจใหเล่ือนชั้นไดหากพิจารณาเห็นวา 

1)ผูเรียนมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 อันเน่ืองมาจากสาเหตุจําเปน หรอืเหตุ 

สุดวิสัยแตมีคุณสมบัติตามขออ่ืน ๆ ครบ 

2)ผูเรียนผานมาตรฐานและตัวช้ีวัดไมถึงเกณฑที่สถานศึกษากาํหนดในแตละ 

รายวชิาและเห็นวาสามารถสอนซอมเสริมไดในปการศึกษาถัดไปและมีคุณสมบัติขออ่ืน ๆ ครบถวน 

3)ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที1่-3 มีผลการประเมินกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

และคณิตศาสตรอยูในเกณฑพอใช และผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4-6 มีผลการประเมินกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษาฯ อยูในเกณฑผาน 

     4.1.5 การสอนซอมเสริม ใหถือวาการสอนซอมเสริมเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
จัดการเรียนรูเปนการสอนทีน่อกเหนือจากแผนการจัดการเรียนรู มีวัตถุประสงคใหผูเรยีนบรรลุ
มาตรฐานทีก่ําหนด 

     4.1.6 การจบระดับประถมศึกษา 
          1)ผูเรยีนเรียนรายวชิาพ้ืนฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม ตามโครงสรางเวลา

เรียนทีห่ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 

2)ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผานเกณฑกรประเมินตามท่ี 

สถานศึกษากาํหนด 



3)ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับผานเกณฑการ 
ประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

4)ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการ 
ประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

5)ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนและมีผลการประเมินผานเกณฑการ 

ประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

4.2 ระดับมัธยมศึกษา 
      4.2.1 การตัดสินผลการเรียน การตัดสินผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษามีการตัดสิน

ในหลายลักษณะคือ การผานรายวิชากําหนดเปนภาคเรียน การเล่ือนชั้นปกําหนดเปนปการศึกษา
และการจบระดับชั้นกําหนดเปนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือตัดสินผลการเรียนของผูเรียนตามหลักสูตรฯ มี
ดังน้ี 

      1)ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอย
กวา รอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 

2)ผูเรียนตองเรียนไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑที่สถานศึกษา 
กําหนด 

3)ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
4)ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษา 

กําหนดในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

     4.2.2 การใหระดับผลการเรียน ในการตัดสินเพ่ือใหไดระดับผลการเรียนรายวิชาของ
กลุมสาระการเรียนรู ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับ รายวชิาท่ีจะนับหนวยกิ
ตไดจะตองไดระดับผลการเรียนต้ังแต 1 ขึ้นไป 

     4.2.3 การจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

1)ผูเรียนเรียนรายวชิาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไมเกิน 81 หนวยกิต โดยเปนรายวชิา 
พ้ืนฐาน 63 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

2)ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวย โดยเปนรายวิชา 
พ้ืนฐาน 63 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 14 หนวยกิต 

3)ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการ 
ประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

4)ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการ 
ประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

5)ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนและมีผลการประเมินผานเกณฑการ 

ประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

     4.2.4 การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1)ผูเรียนเรียนรายวชิาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไมนอยกวา 81 หนวยกิต โดยเปน 

รายวชิาพ้ืนฐาน 39 หนวย และรายวชิาเพ่ิมเติม ตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 
 



2)ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชา 
พ้ืนฐาน 39 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 38 หนวยกิต 

3)ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการ 
ประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

4)ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการ 
ประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

5)ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนและมีผลการประเมินผานเกณฑการ 

ประเมินตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

นอกเหนือจากหลักเกณฑกวาง ๆที่กําหนดไวแลว การวัดและประเมินผลในระดับ
มัธยมศึกษายงัมีรายละเอียดที่ขอนําเสนอเปนหัวขอใหทราบเบ้ืองตนคือ 

1.ผลการเรียนที่มีเงื่อนไข ไดแก “มส” “ร” “ผ” และ “มผ” 

2.การเปล่ียนผลการเรียน “0” 

3.การเปล่ียนผลการเรียน “ร” 

4.การเปล่ียนผลการเรียน “มส” 

5.การเปล่ียนผลการเรียน “มผ” 

6.การเล่ือนชั้น 

7.การเรียนซ้ําชั้น 

8.การสอนซอมเสริม 
 

5.การเทียบโอนผลการเรียน 

สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนรูจากสถานศึกษาไดในกรณี
ตางๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การละท้ิง
การศึกษา และขอกลับเขารับการศึกษาตอ การศึกษาจากตางประเทศและขอกลับเขารับการศึกษา
ตอในประเทศนอกจากน้ียังสมารถเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ 

เชนสถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว  
 
6.เอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 

6.1 เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด ไดแก 
      1)ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

      2)ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 

      3)แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

6.2 เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากาํหนด ไดแก 
      1)แบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา 
      2)แบบรายงานประจําตัวนักเรียน 

      3)ระเบียนสะสม 

      4)ใบรับรองผลการเรียน 

      5)เอกสารอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงคของการนําไปใช 



7. ภารกิจของสถานศึกษาในเร่ืองงานวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ภารกิจหลักท่ีสถานศึกษาตองจัดทําคือ การจัดทําระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู

ของสถานศึกษา โดยมีหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
ดังน้ี 

1)การตัดสินผลการเรียน กําหนดใหมีการดําเนินงานเช่ือมโยงกับการเรียนการสอน โดย
ตองมีการจัดเก็บขอมูลอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องในแตละป/ภาค และจัดใหมีการซอมเสริมผูเรยีนใน
ดานท่ีจําเปนตองพัฒนา และสนับสนุนในดานท่ีเดน  

    การตัดสินเพ่ือเล่ือนชั้น ระดับประถมตัดสินผลการเรียนปลายป สวนมัธยมศึกษา 
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย เรยีนเปนหนวยกิตและตัดสินผลการเรียนเปนรายภาค และ
กําหนดใหมีการซํ้าช้ันโดยคํานึงถงึวุฒิภาวะและความรูความสามารถของผูเรยีน 

2) การใหระดับผลการเรียน ระดับประถมศึกษา สามารถใหระดับผลการเรียนไดในหลาย 

ลักษณะข้ึนอยูกับดุลพินิจของสถานศึกษา สวนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กาํหนดใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน 8 ระดับ  

    การอาน คิดวิเคราะหและเขียน , คุณลักษณะท่ีพึงประสงค กําหนดระดับผลการเรียน
ประเมินเปน 3 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี และผาน 

     กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน ใหระดับผลการเรียน เปน ผานและไมผาน 

 3) การรายงานผลการเรียน กําหนดใหสถานศึกษารายงายผลการเยนใหผูเรียน ผูปกครอง 
และผูมีสวนเกีย่วของทราบความกาวหนาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4) เกณฑการจบหลักสูตร  กําหนดคุณสมบัติของผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา   
มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย และผูจบการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 
 5) เอกสารหลักฐานการศึกษา กาํหนดใหสถานศึกษาจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน 
ประกาศนัยบัตร และแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา โดยใชแบบพิมพที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดและเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดทําข้ึนเพ่ือบันทึกการประเมินและขอมูล 

ตาง ๆ เกีย่วกบัผูเรียน 

 6) การเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรยีนของผูเรียนไดใน
กรณีตาง ๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอในประเทศ 
การยายหลักสูตร การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา การขอกลับเขาศึกษาตอของผูที่ออกกลางคัน 
ตลอดจนการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณจากแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ 

 7) การประเมินคุณภาพผูเรียน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรยีนเขารับการประเมินในระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และหนวยงานท่ีเกี่ยวขอองและระดับชาติ 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาอาจเพ่ิมเติมประเด็นอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 
โครงสรางของระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ประกอบดวย 

-ปก 

-คํานํา 
-สารบัญ 



ตอนท่ี 1 ระเบียบสถานศึกษาวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

สวนแรก ประกาศการใชระเบียบ 

หมวดที ่1 หลักการวัดและประเมินผลการเรียน 

หมวดที ่2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน 

หมวดที ่3 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน 

หมวดที ่4 การเทียบโอนผลการเรียน 

หมวดที ่5 เอกสารหลักฐานการศึกษา 
หมวดที ่6 บทเฉพาะกาล 

ตอนท่ี 2 คําอธิบายระเบียบสถานศึกษาวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ตอนท่ี 3 อ่ืน ๆ (ถามี) 

- เอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาตองจัดทาํ หรือตัวอยาง 
- ระเบียบ คําส่ัง ที่เกี่ยวของ 
 
ทั้งนี้  ไดนําเสนอแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูในประเด็นกวาง ๆ ใหแก 

โรงเรียนทีเ่กีย่วของไดศึกษา เตรียมการตรวจสอบ หรือปรับแนวทางระเบียบเดิมใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และดําเนินการจัดทําหรือหาขอตกลงรวมกัน 

เพ่ือนําสูการปฏิบัติตอไป 
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