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บทที่ 5 

เกณฑ์การจบการศึกษา 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 

การวัดและประเมินผลการเรียน 
1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 

1.1 การตัดสินผลการเรียน 
การตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน                   

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึง                 
การพัฒนานักเรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่
ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมนักเรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ ดังนี้ 

 1.1.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 81 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 1.1.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตัวชี้วัดทุกตัว 
 1.1.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 1.1.4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับ“ดีเยี่ยม” หรือ“ดี” หรือ 

“ผ่าน” 
 1.1.5 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ“ดีเยี่ยม”หรือ “ดี” หรือ 

“ผ่าน” 
 1.1.6 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับ “ผ่าน” 

1.2 การเลื่อนชั้น มีเกณฑ์ดังนี้ 
1.2.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 81 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
1.2.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตัวชี้วัดทุกตัวในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียน และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

1.11 
1.2.4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด                

ในการประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

อนึ่ง หากผลการประเมินผู้เรียนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง และเป็นเหตุผลที่ได้รับ

การยกเว้นตามที่สถานศึกษาก าหนด รวมทั้งมีข้อบกพร่องไม่มากนัก ซึ่งครูผู้สอนสามารถทาการซ่อมเสริมได้ ให้

ผู้เรียนมีโอกาสในการซ่อมเสริม เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ส าหรับผู้เรียนที่มีสติปัญญาและความสามารถเป็นเลิศ สถานศึกษาอาจพิจารณาให้มีการเลื่อนชั้นเรียน
ระหว่างปีได้ โดยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการโรงเรียน ผู้แทนจากต้นสังกัด เพ่ือพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้ 

1) มีผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและผลการเรียนในปีการศึกษาปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
2) มีวุฒิภาวะที่เหมาะสมและสามารถเรียนในชั้นสูงขึ้นได้ 
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3) ผ่านการประเมินตัวชี้วัดทั้งหมดในปีปัจจุบัน และภาคเรียนที่ 1 ของชั้นเรียนที่สูงขึ้นในการเลื่อนชั้น

เรียนสูงขึ้นระหว่างปี ให้เป็นไปตามความยินยอมของผู้เรียนและผู้ปกครองและต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายนของปี 
 
1.3 การให้ระดับผลการเรียน 

1.3.1 การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับ ผลการเรียนเป็น 8 
ระดับ ดังนี้ 

ระดับผลการเรียน ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 
4   81-111  ดีเยี่ยม 
3.5   75-79   ดีมาก 
3   75-74   ดี 
2.5   71-74   ค่อนข้างด ี
2   65-69   น่าพอใจ 
1.5   61-64   พอใช้ 
1   51-54   ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
1   1-49   ต่ ากว่าเกณฑ ์
1.3.2 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี ผ่าน               

และไม่ผ่าน ดังนี้ 
ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีผลงานที่แสดง

ถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
ดี หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีผลงานที่แสดงถึง

ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีมีผลงานที่แสดง

ถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มีข้อบกพร่องบางประการ 
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีไม่มีผลงาน                

ที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่อง             

ที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

การวัดและประเมินผลการเรียน 
1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
     1.1 การตัดสินผลการเรียน 

การตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน                   
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึง                   
การพัฒนานักเรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่
ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมนักเรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ ดังนี้ 
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 1.1.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 81 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
1.1.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตัวชี้วัดทุกตัว 
1.1.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
1.1.4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับ“ดีเยี่ยม” หรือ“ดี” หรือ 

“ผ่าน” 
1.1.5 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ“ดีเยี่ยม”หรือ “ดี” หรือ 

“ผ่าน” 
1.1.6 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับ “ผ่าน” 

     1.2 การเลื่อนชั้น มีเกณฑ์ดังนี้ 
   1.2.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 81 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

1.2.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตัวชี้วัดทุกตัวในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     1.2.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียน และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

1.11 
1.2.4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในการ

ประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อนึ่ง หากผลการประเมินผู้เรียนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง และเป็น

เหตุผลที่ได้รับการยกเว้นตามที่สถานศึกษาก าหนด รวมทั้งมีข้อบกพร่องไม่มากนัก ซึ่งครูผู้สอนสามารถทาการ
ซ่อมเสริมได ้ให้ผู้เรียนมีโอกาสในการซ่อมเสริม เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ส าหรับผู้เรียนที่มีสติปัญญาและความสามารถเป็นเลิศ สถานศึกษาอาจพิจารณาให้มีการเลื่อนชั้นเรียน
ระหว่างปีได้ โดยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการโรงเรียน ผู้แทนจากต้นสังกัด เพ่ือพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้ 

1) มีผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและผลการเรียนในปีการศึกษาปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
2) มีวุฒิภาวะที่เหมาะสมและสามารถเรียนในชั้นสูงขึ้นได้ 
3) ผ่านการประเมินตัวชี้วัดทั้งหมดในปีปัจจุบัน และภาคเรียนที่ 1 ของชั้นเรียนที่สูงขึ้น 

ในการเลื่อนชั้นเรียนสูงขึ้นระหว่างปี ให้เป็นไปตามความยินยอมของผู้เรียนและผู้ปกครองและต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนของปี 
1.3 การให้ระดับผลการเรียน 

1.3.1 การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับ ผลการ
เรียนเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
ระดับผลการเรียน ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

4   81-111   ดีเยี่ยม 
3.5   75-79    ดีมาก 
3   75-74    ดี 
2.5   71-74    ค่อนข้างด ี
2   65-69   น่าพอใจ 
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1.5  61-64    พอใช้ 
1   51-54    ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
1   1-49     ต่ ากว่าเกณฑ ์
1.3.2 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี ผ่าน                   

และไม่ผ่าน ดังนี้ 
ดีเยี่ยม  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีผลงาน               

ที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
ดี  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีผลงานที่แสดงถึง

ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ผ่าน  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีมีผลงานที่แสดงถึง

ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มีข้อบกพร่องบางประการ 
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีไม่มีผลงานที่แสดง

ถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับ   

การปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

1.3.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการเลื่อนชั้น และจบการศึกษา 
เป็นผ่านและไม่ผ่าน ในการผ่านก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน และความหมายของแต่ละ
ระดับ ดังนี้ 

ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันเพ่ือ
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และนาไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 
5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

ดี หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจากผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคม โดยพิจารณา
จาก 

1) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 - 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมิน
ต่ ากว่าระดับด ีหรือ 

2) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด ได้ผลการประเมินต่ า
กว่าระดับผ่าน หรือ 

3) ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ
ผ่าน 

ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณาจาก
ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนดโดยพิจารณาจาก 

1) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ า
กว่าระดับผ่าน  
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2) ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด ได้ผลการประเมินต่ ากว่า

ระดับผ่าน 
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด โดยพิจารณาจาก

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด  โดยพิจารณาจากผล               
การประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต ่1 คุณลักษณะ 

1.3.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของนักเรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน               
และไม่ผ่าน 

“ผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 81 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานอยู่ในระดับดี 

“มผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 81 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานอยู่ในระดับปรับปรุง 

ในกรณีที่ผู้เรียนได้ “มผ” ครูผู้ดูแลกิจกรรมต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทากิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้
เข้าร่วมหรือไม่ได้ทาจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้
เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษาถัดไป ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัย 
2. เกณฑ์การจบการศึกษา 

หลักสูตรโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดเกณฑ์สาหรับการจบการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ผู้เรียน มีเวลาเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน จานวน 481 ชั่วโมง รายวิชาเพ่ิมเติมปีละไม่น้อยกว่า 81 
ชั่วโมง และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีละ 4 กิจกรรม 

2.2 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ “1” เป็นอย่างต่ า 
2.3 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับ “ ดีเยี่ยม” หรือ “ ดี” หรือ 

“ผ่าน” 
     2.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ “ ดีเยี่ยม” หรือ “ ดี “ หรือ 

“ผ่าน” 
2.5 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 

 

 


