สารพันปญหาการวัดผลหลักสูตรฯ2551
ดุสิต หังเสวก
ศึกษานิเทศก สพท.นครปฐม เขต1
หมวดที่ 1 หลักการทัว่ ไป
ถาม โรงเรียนจะใชเอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู หลักสูตรฯ2551 โดยไมตอง
จัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียนไดหรือไม
ตอบ ไมได โรงเรียนตองจัดทําระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียน เพราะมีบาง
ประเด็นที่มีความแตกตางและเปนเรื่องเฉพาะของแตละโรงเรียน ระเบียบดังกลาวจะเปนกรอบ
ภาระงานและแนวปฏิบัตดิ านการวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยตองจัดทําระเบียบฯให
สอดคลองกับแนวปฏิบัติของหลักสูตรแกนกลางฯ
ถาม ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียนควรมีสาระใดบาง
ตอบ ระเบียบฯ ดังกลาวควรมีสาระอยางนอยคือ
1.หลักการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียน
2.การตัดสินผลการเรียน
3.การใหระดับผลการเรียน
4.การรายงานผลการเรียน
5.เกณฑการจบการศึกษา
6.เอกสารหลักฐานการศึกษา
7.การเทียบโอนผลการเรียน
ถาม งานวัดและประเมินผลการเรียนควรครอบคลุมเรื่องใดบาง
ตอบ มีงานหลัก ๆ 2 สวนคือ 1.งานวัดผล 2.งานทะเบียน
งานวัดผล มีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู ใหคําปรึกษาเกีย่ วกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูกับครูและนักเรียน
งานทะเบียน มีหนาที่รับผิดชอบดานเอกสารหลักฐานการศึกษา เอกสารการประเมินผล
การจัดทํา จัดเก็บและการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาอยางเปนระบบ
ถาโรงเรียนใดสามารถแยกเปน2งานไดก็จะดี เพื่อแบงเบาภาระ แตถาโรงเรียนใด
บุคลากรไมเพียงพอก็เปนคนคนเดียวกันแตทําหนาที่ครอบคลุมทั้ง 2 เรื่อง
ถาม มีเงื่อนไขเกีย่ วกับงานทะเบียนวัดผลหรือไม

-2โรงเรียนโดยผูอ ํานวยการโรงเรียนตองแตงตั้งบุคลากรในโรงเรียนเปนนายทะเบียนดวยคําสั่ง
ของโรงเรียนเปนลายลักษณอักษรและออกคําสั่งทุกครั้งถามีการเปลี่ยนแปลงผูร ับผิดชอบ
หมวดที่ 2 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ถาม การวัดผลหลักสูตรฯ2544 และ 2551 มีสิ่งใดแตกตางกันหรือไม
ตอบ สาระสวนใหญยังคงเหมือนเดิม ขอกําหนดเพิ่มเติมคือการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนจาก
เดิมมี 2 กิจกรรมหลักจะเพิ่มเปน 3 กิจกรรมหลัก คือกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
ถาม มีหลักเกณฑใดบางในการตัดสินผลการเรียน
ตอบ เกณฑการตัดสินผลการเรียนประกอบดวย
1.ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอ ยกวารอยละ 80
2.ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
3.ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
4.ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑทสี่ ถานศึกษากําหนดใน
การอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ถาม การคิดเวลาเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเหมือนกันหรือไม
ตอบ ไมเหมือน ระดับประถมศึกษาคิดรอยละ80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (คิดเปนวัน โดยปกติเรียน
ปละประมาณ 200 วัน) ระดับมัธยมศึกษาคิดจากรอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในแตละ
รายวิชา (แยกเปนรายวิชา)
ถาม การประเมินรายวิชา และการประเมินดานตาง ๆ แตละโรงเรียนตองเหมือนกันหรือไม
ตอบ หลักการทั่วไปเหมือนกัน ความตางคือ
1.การกําหนดสัดสวนคะแนนระหวางภาค/ป กับ ปลายภาค/ปลายป สวนใหญที่ใชคือ 60:40
70: 30 และ 80:20
2.การกําหนดเกณฑการผานตัวชี้วดั
3.การกําหนดเกณฑการผานการอาน คิดวิเคราะห และเขียน การผานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตอบ
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การกําหนดเกณฑการผานดังกลาวอยูภ ายใตการดําเนินงานของคณะกรรมการแตละชุดของ
โรงเรียน ทีต่ องพิจารณาอยางรอบคอบ โดยศึกษาจากแนวทางของ สพฐ. ธรรมชาติวชิ า บริบท
ของโรงเรียนและอืน่ ๆที่เกี่ยวของ
ในแตละรายวิชานักเรียนจําเปนตองผานทุกตัวชีว้ ัดหรือไม
ทุกรายวิชาตองไดรับการประเมิน และตองผานทุกตัวชีว้ ดั
การกําหนดคะแนนจําเปนตองเทากันทุกตัวชี้วัดหรือไม
การกําหนดคาคะแนนควรกําหนดจากหนวยการเรียนรู โดยที่หนวยการเรียนรูน ั้นมี
การบูรณาการมาตรฐานและตัวชี้วดั ที่เกีย่ วของแลว และกําหนดคาคะแนนแตละหนวยโดยการ
เทียบจากจํานวนเวลาเรียนตามโครงสราง เชน
รายวิชาภาษาไทย มีเวลาทัง้ สิ้น 200 ชั่วโมง
หนวยการเรียนรูที่ 1 กําหนดไว 20 ชัว่ โมง
สัดสวนคะแนน เทากับ 70:30
คาน้ําหนักคะแนน คือ 70x20/200 เทากับ 7 คะแนน
เมื่อไดคาน้ําหนักคะแนนแตละหนวยแลว จะเห็นไดวาหนวยนั้นอาจจะมีตัวชี้วดั ที่เปนความรู
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค การประเมินจึงตองใชวธิ ีการที่หลากหลาย
เหมาะกับจุดประสงค ที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนรวมถึงชิ้นงานหรือภาระงานที่นกั เรียนควรทํา
ไดในลักษณะการสรางองคความรู จึงจะเปนการนําหลักสูตรอิงมาตรฐานไปใชไดอยางถูกตอง
ในระดับประถมศึกษาควรจัดใหมีการสอบปละกี่ครั้ง
จุดมุงหมายของการวัดผลคือการมุงเนนการประเมินเพื่อการพัฒนามากกวาเพื่อการตัดสินผล
ดังนั้นการประเมินในแตละหนวยและแตละตัวชี้วดั จะสะทอนคุณภาพของผูเรียน ครูควรใชผล
การประเมินเพื่อการพัฒนา สวนการสอบวัดประมวลความรอบรูอาจจะสอบภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ก็ได อยางไรก็ตามเรื่องดังกลาวเปนเรื่องทีโ่ รงเรียนตัดสินใจไดเอง
แนวทางการวัดผลกําหนดใหประเมินและตองผานทุกตัวชี้วัด ถานักเรียนไมผานตัวชี้วัดใดตอง
ซอมหรือไม
โดยหลักการแลว ตองซอมใหผานเกณฑขนั้ ต่ําที่โรงเรียนกําหนดทุกตัวชี้วดั
ชิ้นงานและภาระงานคืออะไร
ชิ้นงาน/ภาระงาน เปนความสามารถในการสรางองคความรูของผูเ รียน
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ตัวอยางชิ้นงาน ไดแก
1.งานเขียน เชน เรียงความ จดหมาย โคลง กลอน รายงาน การเขียนตอบ ฯลฯ
2.ภาพ/แผนภูมิ เชน แผนผัง แผนภูมิ ภาพวาด กราฟ ตาราง ฯลฯ
3.สิงประดิษฐ เชน งานประดิษฐ งานแสดงนิทรรสการ หุนจําลอง ฯลฯ
ตัวอยางภาระงาน ไดแก การพูด รายงานปากเปลา การอาน กลาวรายงาน โตวาที รองเพลง
สัมภาษณ บทบาทสมมุติ เลนดนตรี การเคลื่อนไหวรางกาย ฯลฯ
ถานักเรียนมีคะแนนกอนเรียนจนถึงเกณฑที่จะไดระดับผลการเรียนแลวไมเขาสอบปลายภาค/
ปลายปไดหรือไม
โรงเรียนควรกําหนดไวในระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนวานักเรียนตองเขาสอบ
ปลายภาคหรือปลายปจึงจะไดรับการตัดสินผล ในระดับมัธยมศึกษาอาจกําหนดวาถานักเรียน
ไมเขาสอบใหไดผลการเรียน “ร”ไวกอน
การประเมินในระดับชั้นเรียนควรทําอยางไรจึงจะมีคณ
ุ ภาพ
การประเมินในระดับชั้นเรียนที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
1.แจงผลการประเมินใหนกั เรียนทราบทุกครั้ง
2.นักเรียนเห็นภาพของตนเองวาเปนไปตามเปาหมายที่กาํ หนดหรือไม
3.ผลของการประเมินควรนําไปสูการพัฒนา
4.การประเมินในแตละรายวิชาควรทําอยางสม่ําเสมอ(เรียนรูเปนหนวยการเรียนแลวก็ประเมิน
ทุกหนวย)
ในระดับประถมศึกษากําหนดใหมี “ ร” และ“มส”ไดหรือไม
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาไมกําหนดใหตัดสินผลเปน “ร” และ “มส” ดังนัน้ จึงควร
นําผลการประเมินมาซอมเสริม สวนเรื่องของเวลาเรียนควรมีการเตือนเพราะเปนเกณฑหนึ่งใน
การตัดสินผลการเรียน

หมวดที่ 3 การเทียบโอนผลการเรียน
ถาม โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนไดในกรณีใดบาง
ตอบ โรงเรียนสามารถเทียบโอนไดในกรณีการยายสถานศึกษา การเปลีย่ นรูปแบบการศึกษา การยาย
หลักสูตร การออกกลางคัน การขอกลับเขารับการศึกษาตอ การกลับเขารับการศึกษาจาก
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ตางประเทศ ตลอดจนการเทียบโอนความรูท ักษะจากสถานประกอบการ สถาบันศาสนา
สถาบันฝกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยที่ สพฐ กําหนดแนวปฏิบัติการ
เทียบโอนการศึกษาขั้นพืน้ ฐานไวคือ
1.การเทียบโอนจากการศึกษาในระบบเขาสูการศึกษาในระบบ
2.การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบสูก ารศึกษาในระบบ
3.การเทียบโอนจากการศึกษาโดยครอบครัวเขาสูการศึกษาในระบบ
4.การเทียบโอนจากการศึกษาโดยศูนยการเรียนการศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรเฉพาะ ประสบการณการทํางาน การฝกอาชีพ เขาสูการศึกษาในระบบ
5.การเทียบโอนจากการศึกษาตามหลักสูตรตางประเทศ เขาสูการศึกษาในระบบ
การเทียบโอนผลการเรียนทําไดตลอดเวลาหรือไม
การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียน หรือตนภาคเรียนที่
สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนผูเรียน โดยทีผ่ ูที่จะไดรบั การเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษา
ตอเนื่องในสถานศึกษาทีร่ ับเทียบโอนอยางนอย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาทีร่ ับการเทียบโอน
ควรกําหนดรายวิชา จํานวนหนวยกิต ทีจ่ ะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม
ในการเทียบโอนควรนําสิ่งใดมาพิจารณาบาง
ในการเทียบโอน ควรพิจารณา ดังนี้
1.พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆที่ใหขอ มูลแสดงความรู ความสามารถของ
ผูเรียน
2.พิจารณาจากความรู ความสามารถของผูเรียน โดยการทดสอบดวยวิธีการตาง ๆทั้งภาคความรู
และการปฏิบตั ิ
3.พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบตั ิในสภาพจริง
การเทียบโอนผลการเรียน มีแนวทางปฏิบตั ิอยางไรบาง
การเทียบโอนผลการเรียน ใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการเทียบโอน มีจํานวนไมนอย
กวา3 คน แตไมควรเกิน 5 คน โดยมีแนวทางในการเทียบโอน ดังนี้
1.กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ใหนํารายวิชาหรือหนวยกิตทีม่ ี
มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชีว้ ัด/ผลการเรียนรู/จุดประสงค เนื้อหาที่สอดคลองกันไมนอยกวา

-6รอยละ 60มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร
ที่รับเทียบโอน
2.กรณีการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ ใหพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน(ถามี)
โดยใหมีการประเมินดวยเครือ่ งมือที่หลากหลาย และใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับ
หลักสูตรทีร่ ับเทียบโอน
3.กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่เขาโครงการแลกเปลีย่ นตางประเทศ ใหดาํ เนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสําหรับนักเรียนที่เขา
รวมโครงการแลกเปลีย่ น
หมวดที่ 4 เอกสารหลักฐานการศึกษา
ถาม เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรฯ 2551 มีเอกสารใดบาง
ตอบ เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรฯ2551 มี 2 สวนหลักๆคือ
1.เอกสารบังคับแบบ เปนเอกสารทีโ่ รงเรียนตองใชตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการเทานัน้
มี 3 รายการคือ
1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
1.2 ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
1.3 แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3)
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ทุกโรงเรียนตองจัดซื้อ โดยทําหนังสือราชการขอสั่งซื้อ ขั้นตอน
ตางๆ ดําเนินการเหมือนหลักสูตรฯ2544 ขอสําคัญคือตองระบุไวในการจัดซื้อใหชัดเจนวาขอซื้อ
เอกสารตามหลักสูตรฯ2551 เอกสาร ปพ.1 มี 2 แบบคือแบบเขียนและแบบพิมพดว ยคอมพิวเตอร
โรงเรียนตองจัดซื้อไวเลย เพราะตองออกเอกสารทั้งเด็กยายและจบการศึกษาตามระดับการศึกษา
ในการกรอกขอมูลในแบบ ปพ.1 ตามหลักสูตร ฯ2551 ใหดําเนินการตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 619/2552
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) ออกใหเฉพาะนักเรียนทีจ่ บการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และจบการศึกษาขัน้
พื้นฐาน (ม.6) การดําเนินการในภาพรวมเหมือนหลักสูตรฯ 2544 ทุกประการ
3)แบบรายงานการจบการศึกษา (ปพ.3) เปนเอกสารทีโ่ รงเรียนทุกโรงเรียนตองจัดทําตามแนวทางของ
หลักสูตรฯ2551 คือจัดทําภายใน 30 วันหลังการอนุมัติผลการเรียน มีขอแตกตางของการจัดการศึกษา
ดังนี้

-7- ระดับประถมศึกษา จัดทํา 2 ชุด สงสํานักงานเขตพื้นทีฯ่ 1 ชุด เก็บไวทโี่ รงเรียน 1 ชุด
- ระดับมัธยมศึกษา (ทั้งตอนตนและตอนปลาย) จัดทํา 3 ชุด สง สพฐ.1ชุด สง สํานักงานเขต
พื้นที่ฯ1ชุด และเก็บไวทโี่ รงเรียน 1 ชุด
เอกสาร ปพ.3 การจัดซื้อไมตองขออนุญาต โรงเรียนจะไปซื้อไวกอนหรือซื้อเมื่อปลายปก็ได
แตตองระวังคือตองซื้อของหลักสูตรฯ2551 นะครับ เพราะมีขนาดและขอความแตกตางกับหลักสูตรฯ
2544
2.เอกสารที่โรงเรียนจัดทําขึน้ เอง
เปนเอกสารทีค่ ณะทํางานของโรงเรียนชวยกันพิจารณาวาจะใชเอกสารแบบใดจึงจะเหมาะสม
กับหลักสูตรฯและแนวทางการวัดและประเมินผลทีโ่ รงเรียนกําหนดไว ปญหาที่พบมากที่สุดคือหลาย
โรงเรียนซื้อจากสํานักพิมพตา งๆ แลวไมสามารถกรอกเอกสารไดเพราะไมตรงกับแนวทางการวัดผล
ของโรงเรียน โดยเฉพาะสมุดบันทึกผลการเรียนรายวิชาหรือ (ปพ.5 เดิม) ถาจะใหแนะนําคือแนะนําให
โรงเรียนจัดทําขึ้นใชเองจะสะดวกกวา โดยระบุขอมูลทีจ่ ําเปน ครบถวน ตรวจสอบได และไมตองกลัว
วาจะผิดหรือไมสวยงาม
มีหลายโรงเรียนขอใหเขตพื้นที่จัดทําคงทําไมไดเพราะโรงเรียนแตละแหง
กําหนดรายละเอียดไวแตกตางกัน
เอกสารทีโ่ รงเรียนจัดทําขึน้ ใชเอง อยางนอยควรประกอบดวย
1.สมุดบันทึกผลการเรียนรายวิชา หรือ ปพ.5เดิม
2.เอกสารการรายงานผลการเรียนรายบุคคล หรือ ปพ.6 เดิม
3.ใบรับรอง หรือ ปพ.7เดิม
4.ระเบียนสะสม หรือ ปพ.8 เดิม
ปญหาในเรื่องของการวัดผลยังมีอีกหลายประการ คิดวาในภาคเรียนที่ 2ปการศึกษา 2553
คงจะเชิญครูทที่ ําหนาที่ทะเบียนวัดผลหรือครูวิชาการ มาคุยกันเพื่อทําความเขาใจกันสักครั้งหนึ่ง หรือ
หากมีปญหาเรงดวนก็โทรไปถามไถกันไดนะครับ
----------------------------------------------------

