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���� ความนํา 
การจัดการ ศึกษาในปัจจุบันเ น้นที่ ต้องมี เอกภาพเ ชิงนโยบายแต่หลากหลายเ ชิงปฏิบั ติ

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กระจายอํานาจให้สถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวช้ีวัดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามบริบทของสถานศึกษา 
ซึ่งเป็นการกระจายอํานาจในการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา นอกจากน้ันยังให้อํานาจ
สถานศึกษาในการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยใช้ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
เป็นข้อมูล ในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาเพื่อสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียนของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการตรวจสอบ ทบทวนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษา  

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติข้ันพื้นฐาน โดยจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ให้กับผู้เรียน
ทุกคนในช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ระดับมัธยมศึกษาปีที ่3 และระดับมัธยมศึกษาปีที ่6 ในทุกปีการศึกษา แต่จาก
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพอใจในทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ซึ่งไม่สะท้อน
กับผลการประเมินระดับสถานศึกษา ทาให้ผลจากการประเมินระดับชาติไม่สามารถนาไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศได้เพราะไม่
มั่นใจในความเที่ยงตรงของผลการประเมิน  

กระทรวงศึกษาธิการจึงมีเป้าหมายใหนํ้าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
เป็นองค์ประกอบหน่ึงในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน โดยมอบให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ดําเนินการศึกษารูปแบบการนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ใน
หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและมีความต้ังใจในการสอบ อันจะเป็น การสะท้อนผล
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติอย่างแท้จริง สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสามารถเทียบเคียงคุณภาพในระดับนานาชาติได้ จึงได้จัดประชุมเสวนาเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น 
ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยที่จะใช้ผลการทดสอบระดับชาติเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรยีน
ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้ผลการเรียน ของผู้เรียน
ที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติ เพื่อเป็นการถ่วงดุลระหว่างผลการเรียนของผู้เรียนที่
ประเมินโดยสถานศึกษากับผลการทดสอบระดับชาติ ทาให้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ซึ่งเป็นผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาใกล้เคียงกับระดับความสามารถของผู้เรียนมากข้ึน  

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เป็นองค์ประกอบ
หน่ึง ในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาร้อยละ 80 และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 20 ทั้งน้ีในระยะเริ่มแรกให้ใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่

แนวปฏบิตัิการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน 
เปน็องคป์ระกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศกึษา 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
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ประเมินโดยสถานศึกษา (GPAX) และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในสัดส่วน 
80 : 20 ซึ่งอาจมีการปรับสัดส่วนเพิ่มข้ึนได้ต่อไป 

 

���� บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

หน่วยงาน บทบาทหน้าท่ี 
กระทรวงศึกษาธิการ  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้ ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหน่ึงในการ
ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
สําหรับสถานศึกษาทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

• จัดทําแนวปฏิบั ติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการตัดสินผล
การเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร โดยใช้ผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้เรียนนําคิดสัดส่วนร้อยละ 80 
รวมกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน
นํามาคิดสัดส่วนร้อยละ 20 รวมกันเป็นผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อ
บันทึกลงในระเบียนแสดง ผลการเรียน  

• ปรับเอกสารหลักฐานการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน 
ปพ.1 เพื่อรายงานผลการเรียนและผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ  

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
(องค์การมหาชน)  

• จัดทําแนวปฏิบัติและการคิดคํานวณการคิดสัดส่วน ร้อยละ 
20 ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐานเพื่อส่ง
ให้สถานศึกษา  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  • ช้ีแจงครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
วิธีการคํานวณสัดส่วนร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ยและ
ร้อยละ 20 ของผลการทดสอบระดับชาติ ข้ันพื้นฐานและ
รายงานผลลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  

สถานศึกษา  • ช้ีแจงทําความเข้าใจกับนักเรียน ผู้ปกครอง วิธีการคํานวณ
สัดส่วนร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ยและร้อยละ 20 ของ
ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน   
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���� ตัวอย่างการคิดร้อยละ 80 : 20 ระดับประถมศึกษา  
  การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็น
ตัวปรับหรือถ่วงดุลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีความหมาย ดังน้ี  

ผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ปี (GPAX) หมายถึง ผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 
6 โดยการนําผลรวมของผลคูณของระดับผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียนกับหน่วยนํ้าหนักของรายวิชาน้ันๆ แล้ว
หารด้วยผลรวมของหน่วยนํ้าหนัก  

ร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ปี (GPAX) หมายถึง การปรับผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 
ปี ของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา โดยการนําผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ปีของผู้เรียน ในระดับช้ัน
ประถมศึกษา ปีที ่4 - 6 คูณด้วย 80 แล้วหารด้วย 100  

ร้อยละ 20 ของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) หมายถึง การนําคะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติ ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ของผู้เรียนที่ได้ นํามาเทียบให้เป็นระดับผลการทดสอบ O-NET และคิดเป็น 
ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยของผู้เรียน คูณด้วย 20 แล้วหารด้วย 100 

 

���� การคิดร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ปี (ป.4-6) ดําเนินการ ดังน้ี  

1) แปลงเวลาเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที ่4-6 จากจํานวนช่ัวโมงให้เป็นหน่วยนํ้าหนัก ซึ่งกําหนดให ้       
40 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยนํ้าหนัก แล้วจึงนําผลการเรียนและหน่วยนํ้าหนักที่แปลงมาจากเวลาเรียนมาคิด
คํานวณผลรวมของผลคูณหน่วยนํ้าหนักกับผลการเรียนทุกรายวิชาของช้ันประถมศึกษาปีที ่4 ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งน้ีสถานศึกษาที่ตัดสินและให้ผลการเรียนรายวิชา 
เป็นระบบอื่น ใหดํ้าเนินการเทียบระดับผลการเรียนที่ได้ เป็นระดับผลการเรียน 8 ระดับ ดังน้ี 

 

ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ 
ระบบท่ีใช้คําสําคัญสะท้อนมาตรฐาน 
5 ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 

4 A 80-100 ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

ผ่าน 

3.5 B+ 75-79 
ดี 

ดี 3 B 70-74 
2.5 C+ 65-69 

พอใช้ 
2 C 60-64 

ผ่าน 1.5 D+ 55-59 
ผ่าน 

1 D 50-54 
0 F 0-49 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

รายละเอียดในการดําเนินการของสถานศึกษา 

ตัวอย่าง การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เป็น
องค์ประกอบหน่ึงในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาของสถานศึกษา 
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ตัวอย่าง ผลการเรียนรายวิชา  
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท14101 ภาษาไทย  
ค14101 คณิตศาสตร์  
ว14101 วิทยาศาสตร์  
ส14101 สังคมศึกษาฯ  
ส14102 ประวัติศาสตร์  
พ14101 สุขศึกษาฯ  
ศ14101 ศิลปะ  
ง14101 การงานอาชีพฯ  
อ14101 ภาษาอังกฤษ  
รายวิชาเพ่ิมเติม  
ค14201  คณิตศาสตร์  

 
 
160/4 
160/4 
80/2 
80/2 
40/1 
80/2 
80/2 
80/2 
80/2 
 
40/1 

 
 

2.5 
2.5 
2.5 
3 
3 
2.5 
2 
2.5 
3 
 

2.5 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท15101 ภาษาไทย  
ค15101 คณิตศาสตร์  
ว15101 วิทยาศาสตร์  
ส15101 สังคมศึกษาฯ  
ส15102 ประวัติศาสตร์  
พ15101 สุขศึกษาฯ  
ศ15101 ศิลปะ  
ง15101 การงานอาชีพฯ  
อ15101 ภาษาอังกฤษ  
รายวิชาเพ่ิมเติม  
ค15201  คณิตศาสตร์  

 
 
160/4 
160/4 
80/2 
80/2 
40/1 
80/2 
80/2 
80/2 
80/2 
 
40/1 

 
 

2.5 
3 
2 
3 
3 
2.5 
2.5 
2.5 
2 
 
3 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท16101 ภาษาไทย  
ค16101 คณิตศาสตร์  
ว16101 วิทยาศาสตร์  
ส16101 สังคมศึกษาฯ  
ส16102 ประวัติศาสตร์  
พ16101 สุขศึกษาฯ  
ศ16101 ศิลปะ  
ง16101 การงานอาชีพฯ  
อ16101 ภาษาอังกฤษ  
รายวิชาเพ่ิมเติม  
ค16201  คณิตศาสตร์ 

 
 
160/4 
160/4 
80/2 
80/2 
40/1 
80/2 
80/2 
80/2 
80/2 
 
40/1 

 
 

2.5 
3 
2 
3 
3 
2.5 
3 
3 
2 
 
3 

 
สรุปผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ชั้นประถมศึกปีท่ี 5 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้/ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

หน่วยนํ้าหนัก 
(ป.4-6) 

ผลการเรียนเฉลี่ย  
(ป.4-6) 

ภาษาไทย    

คณิตศาสตร ์   
วิทยาศาสตร ์   
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
สุขศึกษาและพลศึกษา   
ศิลปะ   
การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ภาษาต่างประเทศ   
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)   

ผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ปี (ป.4-6)   
 
ผลการเรียนเฉล่ียตลอด 3 ป ี= ผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยน้ําหนักรายวิชากับผลการเรียนรายวิชาของทุกรายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6  
                                                        ผลรวมของจํานวนหน่วยน้ําหนักของทุกรายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6  
 

                                =  …………………….. =    …………………..  =  …………………  (ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)  
 

 2)  นําผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ปีของผู้เรียน มาคิดสัดส่วนร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 
3 ปีดังน้ี 

 
ร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ป ี= ………… X 0.80 =………………=……………… (ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) 



เอกสารหมายเลข 3  หนา้ที่ 5 

  ���� การคิดร้อยละ 20 ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดําเนินการดังน้ี  

3) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้กําหนดเกณฑ์การเทียบคะแนน 
Normalized T–score Norm จากผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้(วิชา) ของผู้เรียน ซึ่งจากตารางเทียบคะแนนดังกล่าวใช้ผลการประเมินระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2554 เป็นฐานในการคํานวณ ดังน้ี 

ความหมาย ระดับ 
ช่วงคะแนน 

ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศกึษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ดีเย่ียม 4 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 
ดีมาก 3.5 74-79.99 74-79.99 70-79.99 75-79.99 72.5-79.99 74.8-79.99 75-79.99 76-79.99 
ด ี 3 64-73.99 66-73.99 57.5-69.99 65-74.99 62.5-72.49 68.4-74.79 65-74.99 68-75.99 

ค่อนข้างด ี 2.5 56-63.99 58-65.99 47.5-57.49 55-64.99 50-62.49 60.4-68.39 55-64.99 60-67.99 
ปานกลาง 2 46-55.99 48-57.99 37.5-47.49 45-54.99 42.5-49.99 50.7-60.39 45-54.99 52-59.99 
พอใช ้ 1.5 36-45.99 36-47.99 30-37.49 35-44.99 32.5-42.49 38.5-50.69 35-44.99 40-51.99 

ควรปรับปรุง 1 25.01-35.99 25.01-35.99 25.01-29.99 25.01-34.99 25.01-32.49 25.01-38.49 25.01-34.99 25.01-39.99 
ควรปรับปรุง
อย่างย่ิง 

0 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 

ท่ีมา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

4) นําคะแนนของผู้เรียนที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้(วิชา) มาเทียบคะแนน Normalized T–score Norm เพื่อนํามาคิดเป็นผลคูณของระดับ ผลการ
ทดสอบ (O-NET) แล้วคูณกับค่านํ้าหนักของรายวิชาพื้นฐาน (คิดจากจํานวนช่ัวโมงเรียนตามโครงสร้างเวลา
เรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) จะได้ผลคูณระหว่างระดับ ผลการทดสอบ 
O-NET กับค่านํ้าหนักรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
( วิชา ) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน  
O-NET 
ที่ได ้

ระดับผล 
การทดสอบ 
O-NET 

ค่าน้ําหนักของ
รายวิชา
พื้นฐาน 

ผลคูณระหว่างระดับผล
การทดสอบ 

 O-NET กับค่าน้ําหนัก 
รายวิชาพื้นฐาน 

ภาษาไทย 100 31.00  12.0  
คณิตศาสตร ์ 100 22.00  12.0  
วิทยาศาสตร ์ 100 40.75  6.0  
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 100 32.00  9.0  
สุขศึกษาและพลศึกษา 100 48.00  6.0  
ศิลปะ 100 41.00  6.0  
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 100 21.33  6.0  
ภาษาอังกฤษ 100 31.43  6.0  

รวม 63.0  
ผลการทดสอบระดับชาติเฉล่ีย  

 



เอกสารหมายเลข 3  หนา้ที่ 6 

5) นําผลรวมของผลคูณระหว่างระดับผลการทดสอบ O-NET กับ ค่านํ้าหนักรายวิชาพื้นฐาน มาหาร
ด้วยผลรวมของค่านํ้าหนักของรายวิชาพื้นฐานจะได้ค่าผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย 

ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย =  
ผลรวมของผลคูณระหว่างระดับผลการทดสอบ	O-NET	กับค่าน้ําหนักของรายวิชาพ้ืนฐาน

ผลรวมค่าน้ําหนักของรายวิชาพ้ืนฐาน
 

 
                            =…………………  = …………………  =…………………  (ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) 

 

 
 

6)  สถานศึกษานําผลการคํานวณร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ปี มารวมกับ ร้อยละ 20 
ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) จัดส่งให้สถานศึกษา จะได้สัดส่วน 80 : 20 ดังน้ี  

1.  ร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ป ี(ป.4-6)  =  ………………. 

2.  ร้อยละ 20 ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  =  ………………. 

3.  ผลการเรียนเฉลี่ยรวม  (1+2) =  ………………. 
7)  สถานศึกษานําผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปี ร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปี (ป.4 – 6)  ร้อยละ 

20 ของผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน และผลการเรียนเฉลี่ยรวมที่ได้บันทึกลงในระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1 : ป) ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ร้อยละ 20 ผลการทดสอบระดับชาติ =  …………. X 0.20  =  ……………….. 
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ปพ.1 : ป ช ุดที.่..............................................เลขที.่............................................ 

 

 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรม 
เว
ลา
 

(ชั่
วโ
มง
) 

ผล
กา
ร 

ปร
ะเม

 ิน  
กิจกรรม 

เว
ลา
 

(ชั่
วโ
มง
) 

ผล
กา
ร 

ปร
ะเม

 ิน  
กิจกรรม 

เว
ลา
 

(ชั่
วโ
มง
) 

ผล
กา
ร 

ปร
ะเม

 ิน 

         

 
สรุปผลการประเม ิน ผลการต ัดสิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

หน
่วย
น้า
หน

ัก  
รว
ม 
(ป
.4-

6)
 

ผล
กา
รเรี
ยน

 
เฉลี่

ย (
ป.4

-6)
 

 
1. ผลการประเม ินรายวิชาพนฐาน ....... 
2. ผลการประเม ินการอ ่าน คิดวิเคราะห์ และเข ียน  ........ 
3. ผลการประเม ินคุณล ักษณะอ ันพึงประสงค์ ........ 
4. ผลการประเม ินกิจกรรมพ ัฒนาผู้เร ียน ........ 

 
.................... 
.................... 
.................... 
.................... ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร ์ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาช ีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 

  

 
วันอนมุ ัติการจบ....................................................................................... 
วันออกจากโรงเร ียน................................................................................. 
สาเหตุท ่ีออกจากโรงเร ียน......................................................................... 

ผลการทดสอบระดับชาติ ผลการเรียนเฉล่ียตลอด 3 ปี (ป.4-6)   
 

 
(....................................................................) 

นายทะเบ ียน 
 

 
 
 

(....................................................................) 
ผูอ้านวยการ............................................... 
วันท่ี............................................................ 
 

สัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 
1. ร้อยละ…ของผลการเรียนเฉลยตลอด 3 ปี (ป.4-6) =……. 
2. ร้อยละ…ของผลการทดสอบทางการศ ึกษาระดับชาติข ้ันพ้ืนฐาน =……. 
 3. ผลการเรียนเฉลยรวม  =….… 

เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา    หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 
 

1. ร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉล่ียตลอด 3 ป ี(ป.4-6)                  =  ……………… 

  
2. ร้อยละ 20 ของผลการทดสอบทางการศ ึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน  =  ……………… 
 
3. ผลการเรียนเฉล ่ียรวม (1+2)                                                                 =  ……………… 



เอกสารหมายเลข 3  หนา้ที่ 8 

 
���� ตัวอย่างการคิดร้อยละ 80 : 20 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เป็น
ตัวปรับหรือถ่วงดุลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีความหมายดังน้ี  

ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX) หมายถึง ผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาใน 8 กลุ่ม
สาระ การเรียนรู้ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 โดยนําผลรวมของผลคูณของระดับผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียนกับหน่วยกิตของ
รายวิชาน้ันๆ แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตที่เรียนทั้งหมด  

ร้อยละ80ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX) หมายถึง การปรับผลการเรียนเฉลี่ยตลอด
หลักสูตรของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา โดยการนําผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรของผู้เรียน ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 - 3 คูณด้วย 80 แล้วหารด้วย 100  

ร้อยละ 20 ของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) หมายถึง การนําคะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของผู้เรียนที่ได้ นํามาเทียบให้เป็นระดับผลการทดสอบ O-NET 
และคิดเป็น ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยของผู้เรียน คูณด้วย 20 แล้วหารด้วย 100 

 
 
���� การคิดร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ดําเนินการ ดังน้ี  

1) สถานศึกษานําผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX) ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุก
รายวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมมาคิดสัดส่วนร้อยละ 80 ดังน้ี 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ผลการเรียนเฉลี่ย 

ภาษาไทย  
คณิตศาสตร ์ 
วิทยาศาสตร ์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
สุขศึกษาและพลศึกษา  
ศิลปะ  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ภาษาต่างประเทศ  
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

3.83 
4.00 
3.81 
4.00 
3.75 
3.58 
4.00 
4.00 
- 

ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 3.89 
 
 

 

ร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร  = 3.89 X 0.80 =   ………………….. 
                                                   =  ....................   (ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) 

รายละเอียดในการดําเนินการของสถานศึกษา 
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���� การคิดร้อยละ 20 ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดําเนินการ ดังน้ี  

2)  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้กําหนดเกณฑ์การเทียบคะแนน 
Normalized T–score Norm จากผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้(วิชา) ของผู้เรียน ซึ่งจากตารางเทียบคะแนนดังกล่าวใช้ผลการประเมินระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2554 เป็นฐานในการคํานวณ ดังน้ี 

ความหมาย ระดับ 
ช่วงคะแนน 

ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศกึษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ดีเย่ียม 4 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100 
ดีมาก 3.5 73.3-79.99 72-79.99 70-79.99 66.4-79.99 66-79.99 75-79.99 72.5-79.99 74-79.99 
ด ี 3 64.8-73.29 62-71.99 56-69.99 53.6-66.39 56-65.99 67.5-74.99 62.5-72.49 68-73.99 

ค่อนข้างด ี 2.5 55.7-64.79 52-61.99 44-55.99 44-53.59 46-55.99 57.5-67.49 55-62.49 60-67.99 
ปานกลาง 2 45.2-55.69 44-51.99 36-43.99 36.8-43.99 38-45.99 50-57.49 45-54.99 52-59.99 
พอใช ้ 1.5 34.5-45.19 34-43.99 32-35.99 31.2-36.79 32-37.99 40-49.99 35-44.99 40-51.99 

ควรปรับปรุง 1 25.01-34.49 25.01-33.99 25.01-31.99 25.01-31.19 25.01-31.99 25.01-39.99 25.01-34.99 25.01-39.99 
ควรปรับปรุง
อย่างย่ิง 

0 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 

ท่ีมา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 
 

3)  นําคะแนนของผู้เรียนที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้(วิชา) มาเทียบคะแนน Normalized T–score Norm เพื่อนํามาคิดเป็นผลคูณของระดับ    ผลการ
ทดสอบ (O-NET) แล้วคูณกับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐาน (คิดจากจํานวนหน่วยกิต      ตามโครงสร้าง
เวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) จะได้ผลคูณระหว่างระดับผลการ
ทดสอบ O-NET กับหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
( วิชา ) 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน  
O-NET 
ที่ได ้

ระดับผล  
การทดสอบ 
O-NET 

จํานวนหน่วยกิต 
ของรายวิชา
พื้นฐาน 

ผลคูณระหว่างระดับ 
ผลการทดสอบ  

O-NETกับหน่วยกิต 
รายวิชาพื้นฐาน 

ภาษาไทย  100 61.00  9.0  
คณิตศาสตร ์ 100 65.00  9.0  
วิทยาศาสตร ์ 100 62.00  9.0  
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  100 75.00  12.0  
สุขศึกษาและพลศึกษา  100 48.00  6.0  
ศิลปะ  100 55.00  6.0  
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 100 46.00  6.0  
ภาษาอังกฤษ 100 59.00  9.0  

รวม 66.0  
ผลการทดสอบระดับชาติเฉล่ีย  
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4) นําผลรวมของผลคูณระหว่างระดับผลการทดสอบ O-NET กับ ผลรวมหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน มา

หารด้วยผลรวมของค่านํ้าหนักของรายวิชาพื้นฐานจะได้ค่าผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย 
 

 

ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย =  
ผลรวมของผลคูณระหว่างระดับผลการทดสอบ	O-NET	กับหน่วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐาน

ผลรวมจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐาน
 

 
                            =…………………  = …………………  =…………………  (ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) 

 

 
 
 

5)  สถานศึกษานําผลการคํานวณร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ปี มารวมกับร้อยละ 20 
ของผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดส่งให้
สถานศึกษา จะได้สัดส่วน 80 : 20 ดังน้ี  

1.  ร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร  = ……………………. 

2.  ร้อยละ 20 ของผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน = ……………………. 

3.  ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (1+2)    = ……………………. = ……………….. 

6)  สถานศึกษานําร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ร้อยละ 20 
ของผลการทดสอบระดับชาติ และผลการเรียนเฉลี่ยรวม บันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 : บ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ร้อยละ 20 ผลการทดสอบระดับชาติ =  …………. X 0.20  =  ……………….. 
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ปพ.1 : บ   ช ุดที.่..............................................เลขที.่............................................ 
 

 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรม 

เว
ลา
 

(ชั่
วโ
มง
) 

ผล
กา
ร 

ปร
ะเม

 ิน  
กิจกรรม 

เว
ลา
 

(ชั่
วโ
มง
) 

ผล
กา
ร 

ปร
ะเม

 ิน  
กิจกรรม 

เว
ลา
 

(ชั่
วโ
มง
) 

ผล
กา
ร 

ปร
ะเม

 ิน 

         

 
สรุปผลการประเม ิน ผลการต ัดสิน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หน

่วย
กิต

 
รว
ม 

ผล
กา
รเรี
ยน

 
เฉลี่

ย  
1. จํานวนหน่วยกิตรายวิชาพ ้ืนฐานท่ีเรียน............ได้........... 
    จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน..............ได้........... 
2. ผลการประเม ินการอ ่าน คิดวิเคราะห์และเข ียน ได้.......... 
3. ผลการประเม ินคุณล ักษณะอ ันพึงประสงค์      ได้.......... 
4. ผลการประเม ินกิจกรรมพ ัฒนาผู้เร ียน           ได.้......... 

 
.................... 
.................... 
.................... 
.................... 
.................... 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร ์ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาช ีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 

  

 
วันอนมุ ัติการจบ....................................................................................... 
วันออกจากโรงเร ียน................................................................................. 
สาเหตุท ่ีออกจากโรงเร ียน......................................................................... 

ผลการทดสอบระดับชาติ ผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตร   
 

 
(....................................................................) 

นายทะเบ ียน 
 

 
 
 

(....................................................................) 
ผูอ้านวยการ............................................... 
วันท่ี............................................................ 
 

สัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 
1. ร้อยละ…ของผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตร =……. 
2. ร้อยละ…ของผลการทดสอบทางการศ ึกษาระดับชาติข ้ันพ้ืนฐาน =……. 
 3. ผลการเรียนเฉลยรวม  =….… 

เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินสัดส่วนและผลการทดสอบระดับชาติ 
 
1. ร้อยละ  80  ของผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตร                      =  ……………… 

  
2. ร้อยละ  20  ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน  =  ……………… 
 
3. ผลการเรียนเฉล ่ียรวม (1+2)                                                                     =  ……………… 
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���� ตัวอย่างการคิดร้อยละ 80 : 20 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 เป็นตัว

ปรับหรือถ่วงดุลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความหมายดังน้ี  

ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX) หมายถึง ผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาใน 8 กลุ่ม
สาระ การเรียนรู้ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ปีที่ 4 - 6 โดยนําผลรวมของผลคูณของระดับผลการเรียนทุกรายวิชาที่เรียนกับหน่วยกิตของ
รายวิชาน้ัน ๆ แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตที่เรียนทั้งหมด  

ร้อยละ80ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX) หมายถึง การปรับผลการเรียนเฉลี่ย ตลอด
หลักสูตรของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา โดยการนําผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรของผู้เรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 - 6 คูณด้วย 80 แล้วหารด้วย 100  

ร้อยละ 20 ของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) หมายถึง การนําคะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผู้เรียนที่ได้ นํามาเทียบให้เป็นระดับผลการทดสอบ O-NET 
และคิดเป็น ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยของผู้เรียน คูณด้วย 20 แล้วหารด้วย 100 

 

���� การคิดร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ดําเนินการดังน้ี 

 1 ) สถานศึกษานําผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX) ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทุก
รายวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมมาคิดสัดส่วนร้อยละ 80 ดังน้ี 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ผลการเรียนเฉลี่ย 

ภาษาไทย  
คณิตศาสตร ์ 
วิทยาศาสตร ์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
สุขศึกษาและพลศึกษา  
ศิลปะ  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ภาษาต่างประเทศ  
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.50 
2.80 
2.60 
3.40 
2.30 
2.80 
2.30 
3.00 
- 

ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 2.71 
 
 

 
 

 

ร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร  = ……………. X 0.80 =   ………………….. 
                                                   =  ....................   (ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) 

รายละเอียดในการดําเนินการของสถานศึกษา 
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���� การคิดร้อยละ 20 ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดําเนินการ ดังน้ี  

2)  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้กําหนดเกณฑ์การเทียบคะแนน 
Normalized T–score Norm จากผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้(วิชา) ของผู้เรียน ซึ่งจากตารางเทียบคะแนนดังกล่าวใช้ผลการประเมินระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2554 เป็นฐานในการคํานวณ ดังน้ี 

 

ความหมาย ระดับ 
ช่วงคะแนน 

ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ดีเย่ียม 4 80.00-100 80.00-100 80.00-100 80.00-100 80.00-100 80.00-100 80.00-100 80.00-100 
ดีมาก 3.5 72.00-79.99 70.00-79.99 70.00-79.99 67.50-79.99 68.00-79.99 73.75-79.99 62.50-79.99 74.00-79.99 
ด ี 3 62.00-71.99 54.38-69.99 55.00-69.99 50.00-67.49 51.00-67.99 66.25-73.74 53.00-62.49 66.00-73.99 

ค่อนข้างด ี 2.5 52.00-61.99 40.63-54.37 40.00-54.99 37.50-49.99 37.00-50.99 58.75-66.24 43.50-52.99 58.00-65.99 
ปานกลาง 2 41.00-51.99 32.50-40.62 29.00-39.99 30.00-37.49 29.50-36.99 48.75-58.74 35.50-43.49 48.00-57.99 
พอใช้ 1.5 31.00-40.99 26.25-32.49 24.00-28.99 25.00-29.99 24.50-29.49 36.25-48.74 27.50-35.49 34.00-47.99 

ควรปรบัปรุง 1 20.01-30.99 20.01-26.24 20.01-23.99 20.01-24.99 20.01-24.49 20.01-36.24 20.01-27.49 20.01-33.99 
ควรปรบัปรุง
อย่างย่ิง 

0 0-20.00 0-20.00 0-20.00 0-20.00 0-20.00 0-20.00 0-20.00 0-20.00 

ท่ีมา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

3)  นําคะแนนของผู้เรียนที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้(วิชา) มาเทียบคะแนน Normalized T–score Norm เพื่อนํามาคิดเป็นผลคูณของระดับ ผลการ
ทดสอบ (O-NET) แล้วคูณกับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐาน (คิดจากจํานวนหน่วยกิต ตามโครงสร้าง
เวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) จะได้ผลคูณระหว่างระดับผลการ
ทดสอบ O-NET กับหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
( วิชา ) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน  
O-NET  
ที่ได ้

ระดับคะแนน 
O-NET ที่
เทียบ  

กับเกณฑ ์

จํานวนหน่วยกิต 
ของรายวิชา
พื้นฐาน 

ผลคูณระหว่างระดับ
คะแนน O-NET  
กับหน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย  100 31.00  6.0  
คณิตศาสตร ์ 100 22.00  6.0  
วิทยาศาสตร ์ 100 40.75  6.0  
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  100 32.00  8.0  
สุขศึกษาและพลศึกษา  100 48.00  3.0  
ศิลปะ  100 41.00  3.0  
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 100 21.33  3.0  
ภาษาอังกฤษ 100 31.43  6.0  

รวม 41.0  
ผลการทดสอบระดับชาติเฉล่ีย  
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4)  นําผลรวมของผลคูณระหว่างระดับผลการทดสอบ O-NET กับ ผลรวมหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน 
มาหารด้วยผลรวมของค่านํ้าหนักของรายวิชาพื้นฐานจะได้ค่าผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย 

 

 

ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย =  
ผลรวมของผลคูณระหว่างระดับผลการทดสอบ	O-NET	กับหน่วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐาน

ผลรวมจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐาน
 

 
                            =…………………  = …………………  =…………………  (ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) 

 

 
 

 
5)  สถานศึกษานําผลการคํานวณร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ปี มารวมกับ ร้อยละ 20 

ของผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดส่งให้
สถานศึกษา จะได้สัดส่วน 80 : 20 ดังน้ี  

1.  ร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร  = ……………………. 

2.  ร้อยละ 20 ของผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน = ……………………. 

3.  ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (1+2)    = ……………………. = ……………….. 

6)  สถานศึกษานํา ร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ร้อยละ 20 ของผล การทดสอบ
ระดับชาติ และผลการเรียนเฉลี่ยรวม บันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 : พ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ร้อยละ 20 ผลการทดสอบระดับชาติ =  …………. X 0.20  =  ……………….. 
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ปพ.1 : พ     ช ุดที.่..............................................เลขที่............................................. 
 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรม 

เว
ลา
 

(ชั่
วโ
มง
) 

ผล
กา
ร 

ปร
ะเม

 ิน  
กิจกรรม 

เว
ลา
 

(ชั่
วโ
มง
) 

ผล
กา
ร 

ปร
ะเม

 ิน  
กิจกรรม 

เว
ลา
 

(ชั่
วโ
มง
) 

ผล
กา
ร 

ปร
ะเม

 ิน 

         

 
สรุปผลการประเม ิน ผลการต ัดสิน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หน

่วย
กิต

 
รว
ม 

ผล
กา
รเรี
ยน

 
เฉลี่

ย  
1. จํานวนหน่วยกิตรายวิชาพ ้ืนฐานท่ีเรียน............ได้........... 
    จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน..............ได้........... 
2. ผลการประเม ินการอ ่าน คิดวิเคราะห์และเข ียน ได้.......... 
3. ผลการประเม ินคุณล ักษณะอ ันพึงประสงค์      ได้.......... 
4. ผลการประเม ินกิจกรรมพ ัฒนาผู้เร ียน           ได.้......... 

 
.................... 
.................... 
.................... 
.................... 
.................... 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร ์ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาช ีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 

  

 
วันอนมุ ัติการจบ....................................................................................... 
วันออกจากโรงเร ียน................................................................................. 
สาเหตุท ่ีออกจากโรงเร ียน......................................................................... 

ผลการทดสอบระดับชาติ ผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตร   
 

 
(....................................................................) 

นายทะเบ ียน 
 

 
 
 

(....................................................................) 
ผูอ้านวยการ............................................... 
วันท่ี............................................................ 
 

สัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 
1. ร้อยละ…ของผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตร =……. 
2. ร้อยละ…ของผลการทดสอบทางการศ ึกษาระดับชาติข ้ันพ้ืนฐาน =……. 
 3. ผลการเรียนเฉลยรวม =….… 

เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา หมายเหต ุ

ผลการประเมินสัดส่วนและผลการทดสอบระดับชาติ 
 
1. ร้อยละ  80  ของผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตร                      =  ……………… 

  
2. ร้อยละ  20  ของผลการทดสอบทางการศ ึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน  =  ……………… 
 
3. ผลการเรียนเฉล ่ียรวม (1+2)                                                                     =  ……………… 
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� หมายเหตุ  
1.  กรณีที่ผู้เรียนไม่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ไม่สามารถตัดสิน 

ผลการเรียนได้ ให้สถานศึกษาพิจารณาเหตุผลความจําเป็นแล้วจัดให้นักเรียนเข้ารับการทดสอบตามวัน เวลา
สถานที ่ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กําหนด  

2.  กรณีเมื่อคิดร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียน รวมกับร้อยละ 20 ผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน แล้วได้ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ตํ่ากว่า 1.00 ถือว่าเป็นไปตามผลการตัดสินของสถานศึกษา
คือ “ผ่าน”  

���� การกรอกผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรลงในแบบ ปพ.3  
  การกรอกผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรลงในแบบ ปพ.3 ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรของนักเรียนทีส่ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับท่ียงั
ไม่ได้ปรับ 80 : 20  

���� แนวปฏิบัติสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและผู้ท่ีขอเทียบโอนในกรณีต่างๆ  
���� กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีเป็นการศึกษาในระบบ  

- โรงเรียนในระบบที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาหรือการจัดกระบวนการเรียนรู้แตกต่างจาก
โรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วไป เช่น โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนสัตยาไส การศึกษาเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ  

- โรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะทางหรือมีจุดเน้นเป็นพิเศษ เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร 
โรงเรียนกีฬา โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนไปรษณีย์ 
วิทยาลัยนาฏศิลป ์ฯลฯ  

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีเป็นการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย  
- มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นหลากหลาย สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา ธรรมชาติ 

และความต้องการของผู้เรียน หรืออาจจัดการเรียนรู้ตามวิถีธรรมชาติ วิถีธรรม วิถีของชุมชน เช่น ศูนย์การ
เรียน การศึกษาโดยครอบครัว การศึกษาสายครูภูมิปัญญา  

- เป็นการศึกษาทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียน ใน
ระบบการศึกษาปกติ ซึ่งมีเหตุผลมาจากพื้นฐานของบุคคลตามปรัชญาความเช่ือทางการศึกษาและการเรียนรู ้
หรือด้านอื่นๆ  

สถานศึกษา/ผู้จัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้เป็นทางเลือกในการจัดให้ผู้เรียนเข้ารบัการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานและการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานเป็น
องค์ประกอบหน่ึงในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งน้ี ใหคํ้านึงถึงสิทธิ โอกาส และประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสําคัญ   

อน่ึงหากผู้เรียนที่เรียนในสถานศึกษา/ผู้จัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ที่มีความประสงค์จะ
ใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เป็นตัวปรับหรือถ่วงดุลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้วิธีการคํานวณตามแนว
ปฏิบัติข้างต้น 
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���� ผู้ท่ีขอเทียบโอน  
นักเรียนที่ขอเทียบโอน อาทิ ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรอื่น ผู้ที่ขอเทียบโอนความรู ้

ทกัษะ และประสบการณ์ และนักเรียนที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศให้สถานศึกษาจัดเป็นทางเลือก 
ในการจัดให้ผู้เรียน ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน และการใช้ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้งน้ีให้คํานึงถึงสิทธิ โอกาส และประโยชน์สูงสุด
ของผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 
 
 

*********************************** 
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