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                หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 
                                                เร่ืองที ่3 การวดัและประเมนิผล 

                                                                            อญัชล ีธรรมะวธีิกลุ 
                                                                               1 ตุลาคม 2561 

 

         การวดัและประเมินผลการเรียนเป็นภารกิจท่ีส าคญัประการหน่ึงของสถานศึกษา  ท่ีจะช่วยให้
สถานศึกษาทราบความกา้วหนา้ของผูเ้รียนทั้งในดา้นความรู้  ทกัษะ เจตคติ  และคุณธรรมจริยธรรม  ซ่ึง
จะตอ้งด าเนินการด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เน้นการปฏิบติัจริงท่ีเหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติของ
รายวิชา  และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในแต่ละสาระการเรียนรู้  ตลอดจนความสอดคล้องกับระดับ
การศึกษา  โดยจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
 

หลกัการ 
  1.  สถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดัเป็นผูรั้บผดิชอบในการวดัและประเมินผลการ
เรียนของผูเ้รียน  
   2.  เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลการเรียน  
  3.  ให้มีการประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตร  
  4.  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ให้ด าเนินการควบคู่ไปกบักระบวนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยตอ้งด าเนินการดว้ยวธีิการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัระดบั
การศึกษา และธรรมชาติรายวชิา 
  5.  สถานศึกษาตอ้งเปิดโอกาสใหมี้การเทียบโอนผลการเรียนระหวา่งสถานศึกษาและ
รูปแบบการศึกษาต่าง ๆ  
  6.  การวดัและประเมินผลจะตอ้งไดม้าตรฐานและมีคุณภาพตามท่ีหน่วยงานตน้สังกดั 
ก าหนด 
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แผนภูมิแสดงกรอบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กรอบ 

การวดัและ
ประเมนิผล
การเรียนตาม
หลกัสูตร
การศึกษา
นอกระบบ  
ระดับ

การศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน 
พทุธศักราช 

2551 

การประเมนิ
คุณภาพการศึกษา

นอกระบบ
ระดบัชาต ิ 

การประเมนิ กพช.   
(200 ชม.) 

การวดัและ
ประเมนิผล 

การเรียน 

 

ทุกระดบัการศึกษา 
ตอ้งเขา้รับการประเมิน 

ตามท่ี ส านกังาน กศน. ก าหนด 

ผา่น 
 

การประเมิน 

คุณธรรม  

คุณธรรมเบ้ืองตน้ 

 ท่ีส านกังาน กศน. ก าหนด 

ผา่น 

จบ
หลกัสูตร 

ไม่ผา่น 

ลงทะเบียนเรียนใหม่ 

ผา่น 
การวดัและ
ประเมินผล
รายวชิา 

ระหวา่งภาคเรียน 

สถานศึกษาประเมินดว้ย
วธีิการท่ีหลากหลาย 

 

ปลายภาคเรียน 

เป็นไปตามท่ี 

ส านกังาน กศน. ก าหนด 

ผลการประเมิน 

ประเมินซ่อม 
ผา่น 

ไม่ผา่น 
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 กรอบการวดัและประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มีดงัน้ี 
 

1.  การวัดและประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา   เป็นการประเมินเพื่อทราบสภาพและ
ความก้าวหน้า  ทั้งด้านความรู้   ทกัษะ  เจตคติ   และคุณธรรมจริยธรรม  อนัเป็นผลมาจากการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาในแต่ละรายวิชา  ดว้ยวิธีการที่หลากหลาย  เช่น  การสังเกต      
การสัมภาษณ์  ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ประเมินการปฏิบ ัติตามมาตรฐานการเรียน รู้   
(Performance Evaluation) ประเมินการปฏิบัติจริง  (Authentic Assessment)   ทดสอบย่อย (Quiz)  
ประเมินจากกิจกรรม โครงงาน  หรือแบบฝึกหัด เป็นตน้ โดยเลือกให้สอดคล้องและเหมาะสมกบั
ธรรมชาติของรายวชิา   ควบคู่ไปกบักิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

การก าหนดคะแนนระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ส านกังาน กศน. ก าหนด โดยการวดัผลระหว่างภาคเรียนสถานศึกษาเป็นผูด้  าเนินการ  ส าหรับการ
วดัผลปลายภาคเรียน ใหเ้ป็นไปตามท่ีส านกังาน กศน. ก าหนด   

 
 2.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   (กพช.)  เป็นเง่ือนไขหน่ึงในการจบหลกัสูตร 
ในแต่ละระดบัการศึกษา  ซ่ึงผูเ้รียนทุกคนตอ้งท ากิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต  เพื่อการพฒันาตนเอง    
ครอบครัว  ชุมชนและสังคม  จ  านวนไม่น้อยกวา่ 200 ชัว่โมง   ตามเกณฑ์การประเมินท่ีสถานศึกษา
ก าหนด   โดยประเมินจากโครงการ หรือกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต  และให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม   
ในการประเมิน 
 
 3.  การประเมินคุณธรรม      เป็นเง่ือนไขหน่ึงท่ีผูเ้รียนทุกคนตอ้งไดรั้บการประเมินตามเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษาก าหนด จึงจะไดรั้บการพิจารณาให้จบหลกัสูตรในแต่ละระดบัการศึกษา โดยคณะกรรมการ
การวดัและประเมินผลของสถานศึกษาพิจารณาคุณธรรมเบ้ืองตน้   ท่ีส านกังาน กศน.  ก าหนด     ทั้งน้ี
สถานศึกษาสามารถก าหนดเพิ่มเติมได ้  โดยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ประกาศใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม  
 
 4.   การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาต ิสถานศึกษาจะตอ้งจดัให้ผูเ้รียนทุกคน
ท่ีเรียนในภาคเรียนสุดทา้ยของทุกระดบัการศึกษา   ไดเ้ขา้รับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบ
ระดบัชาติ  ตามท่ีส านกังาน กศน. ก าหนด  
 
 

กรอบการวดัและประเมินผลการเรียน 
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        ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดบัชาติ จะน าไปใชใ้นการวางแผน  
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน และคุณภาพการศึกษา ของแต่ละสถานศึกษา และภาพรวมของส านกังาน กศน.
ต่อไป     หากผู้เรียนไม่เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติจะมีผลท าให้ไม่จบ
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช 2551 
 
 

เกณฑ์การจบหลกัสูตร 
  ผูเ้รียนทั้งระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย มีเกณฑก์ารจบหลกัสูตรในแต่ละระดบัการศึกษา ดงัน้ี 

  1.  ผา่นเกณฑก์ารประเมินการเรียนรู้และไดห้น่วยกิตในรายวชิา แต่ละระดบัการศึกษา 
ตามโครงสร้างหลกัสูตร คือ 

       1.1  ระดบัประถมศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต แบ่งเป็นวชิาบงัคบั 36 หน่วยกิต 
และวชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

       1.2  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ไม่นอ้ยกวา่  56  หน่วยกิต    แบ่งเป็นวชิาบงัคบั   
40 หน่วยกิต  และวชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่ 16 หน่วยกิต 

        1.3  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ไม่นอ้ยกวา่  76  หน่วยกิต     แบ่งเป็นวิชาบงัคบั 
44 หน่วยกิต  และวชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่ 32 หน่วยกิต 

  2.  ผา่นเกระบวนการประเมินกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต  (กพช.) ไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมง 
  3.  ผา่นกระบวนการประเมินคุณธรรม ในระดบัพอใชข้ึ้นไป 

  4.  เขา้รับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดบัชาติ  
 

 

 

  การจดัการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  มุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์และปลูกฝังให้มี
คุณธรรมจริยธรรม  ตามจุดหมายของหลกัสูตรนั้น  ดงันั้น การวดัและประเมินผลการเรียนจะตอ้งให้
สอดคลอ้งกบัจุดหมายดงักล่าว ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีส าคญัและจ าเป็นของสถานศึกษา  
                      ส านักงาน กศน.  จึงได้จัดท าแนวทางการวดัและประเมินผล เพื่อให้สถานศึกษา
พิจารณาน าไปก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินงานให้เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา ดงัน้ี 

 

 

 

การบริหารการวดัและประเมนิผล 
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1. ภารกจิของสถานศึกษาในการวดัและประเมินผลการเรียน 

  สถานศึกษามีภารกิจในการวดัและประเมินผลการเรียน ดงัน้ี 

1.1. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติในการวดัและประเมินผลการเรียน 

    สถานศึกษาตอ้งจดัท าระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
ส าหรับให้ผูเ้ก่ียวข้องรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน เพื่อให้การประเมินผลการเรียนของ
สถานศึกษามีความถูกตอ้ง ยติุธรรม และมีผลการด าเนินงานท่ีน่าเช่ือถือ เป็นท่ียอมรับของสังคม 

1.2  การเทยีบโอนผลการเรียน 

     สถานศึกษาจะตอ้งจดัท าระเบียบหรือแนวปฏิบติัในการเทียบโอนผลการเรียน ให้ 
เป็นส่วนหน่ึงของผลการเรียนตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ตามท่ีส านกังาน กศน. ก าหนด 

 

1.3 การวดัและประเมินผลผู้เรียน 

    สถานศึกษาตอ้งด าเนินการวดัและประเมินผลผูเ้รียน ดงัน้ี 
             13.1  การวดัและประเมินผลเป็นรายวชิา ประกอบดว้ย 

                                      1)  การวดัและประเมินผลก่อนเรียน 

                                      2)  การวดัและประเมินผลระหวา่งภาคเรียน 

                                      3)  การวดัและประเมินผลปลายภาคเรียน 

                         1.3.2  การประเมินกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.)  
                         1.3.3  การประเมินคุณธรรม  
                         1.3.4  การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดบัชาติ   

   

1.4. การประเมินซ่อม 

สถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนท่ีไม่ผา่นการประเมินรายวชิา เขา้รับการประเมินซ่อม
ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  เช่น  การทดสอบ  หรือการมอบหมายใหท้ ารายงานเพิ่มเติม หรือการจดัท า
แฟ้มสะสมงาน  หรือการเขา้ร่วมกิจกรรม  หรืออ่ืนๆ  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยให้ค่าระดบั
ผลการเรียนไม่เกิน 1 

ทั้งน้ี จะตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จ ก่อนเปิดภาคเรียนถดัไป 

1.5. การรายงานการประเมินผลการเรียน 

    สถานศึกษาจะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลการเรียนของผู ้เรียน เป็น
รายบุคคล  รายกลุ่ม   เพื่อให้ผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของตนเอง    ครูใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การปรับปรุงและพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้     สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
บริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามจุดหมาย
ของหลกัสูตร 
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1.6. การอนุมัติการจบหลกัสูตร 
    สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้รียนให้เป็นไปตามเกณฑ์การจบหลกัสูตร

การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และอนุมติัการจบหลกัสูตร 

1.7. การจัดท าเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
     สถานศึกษาจะตอ้งจดัท าเอกสารแสดงขอ้มูลและสถานภาพทางการศึกษาของ

ผูเ้รียน เพื่อใชส้ าหรับตรวจสอบ ส่ือสาร ส่งต่อ และรับรองผลการเรียนของผูเ้รียน หลกัฐานการศึกษา
ท่ีสถานศึกษาจะตอ้งจดัท าแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 

                           1.7.1 เอกสารหลกัฐานการศึกษาควบคุมและบงัคบัแบบ ประกอบดว้ย  
1)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (กศน. 1)  
2)  ประกาศนียบตัร  (กศน. 2)  
3)  แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา (กศน. 3) 

                         1.7.2  เอกสารหลกัฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาด าเนินการเอง  เช่น  แบบบนัทึก
ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน (กศน.4)  แบบอนุมติัผลการจบหลกัสูตร แบบรายงานแสดงผลการเรียน
เฉล่ีย GPA ของนกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   และอ่ืนๆ  

1.8. การก ากบั ติดตามและประเมินผลการเรียน 

 สถานศึกษาจะต้องมีการวางแผน ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินการ
ประเมินผลการเรียน  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนไดท้นัเหตุการณ์ โดยใหมี้ผูรั้บผดิชอบด าเนินการก ากบั ติดตามในเร่ืองต่าง ๆ   เช่น 

1.8.1  มีการประเมินผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในแต่ละรายวชิา 
1.8.2  มีการประเมินผลการเรียนรู้ และบนัทึกผลหลงัการเรียนท่ีจบเน้ือหาในแต่ละเร่ือง 

ทุกคร้ัง แลว้น าผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันาผูเ้รียน ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
18.3  มีการตรวจผลงานผูเ้รียน พร้อมใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงผลงานผูเ้รียน 

 

2. บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการวดัและประเมินผล 

  การวดัและประเมินผลการเรียนของผูเ้รียน สถานศึกษาจะตอ้งเปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ี
เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา  ทั้งผูเ้รียน ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัผูส้อนและบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา  เพื่อให้การด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบ
หรือแนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา   จึงควรก าหนดภารกิจการวดัและประเมินผล
การเรียนใหบุ้คลากรฝ่ายต่าง ๆ ของสถานศึกษารับผดิชอบ ดงัน้ี 
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ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องกบัการวดัและประเมินผล 
1.  คณะกรรมการ 
     สถานศึกษา 

1.1  ใหค้วามเห็นชอบระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ระเบียบ
แนวปฏิบติัของสถานศึกษา 
1.2  ใหค้วามเห็นชอบพฤติกรรมบ่งช้ีการประเมินคุณธรรมเบ้ืองตน้   
        ท่ีสถานศึกษาก าหนดข้ึนเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

1.3   ใหค้วามเห็น และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล     
การเรียน 

2.  คณะกรรมการ 
     บริหารหลกัสูตรและ   
     วชิาการของสถานศึกษา 

2.1   ก าหนดแนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลรายวชิา  
2.2   ก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ีและแนวปฏิบติัการประเมินคุณธรรม 

ส านกังาน กศน.ก าหนด 

2.3 จดัท าระเบียบแนวปฏิบติัการเทียบโอนใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการ
เทียบโอนท่ีส านกังาน กศน.ก าหนด 

3.  คณะกรรมการการวดั 
     และประเมินผลของ 
     สถานศึกษา 

3.1   จดัท าระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของ กศน. 

 3.2 จดัท าเคร่ืองมือประเมินผลก่อนเรียน ประเมินผลระหวา่งเรียน     
และประเมินผลปลายภาคเรียน 

3.3   ตรวจสอบผลการประเมินและจดัท ารายงานการประเมินผล 
        การเรียนรู้รายวชิา 
3.4   ประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ 

3.5   สรุปผลการประเมินคุณธรรม 

3.6   ใหค้  าแนะน ากบัครูและผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัท าเคร่ืองมือการ 
        ประเมินผลก่อนเรียน และระหวา่งภาคเรียน 

3.7   สนบัสนุนส่งเสริมการด าเนินงานการวดัและประเมินผล 
        ใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนด 

4.  ครู 4.1   วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และจดัท ารายงานผลการเรียน
ของผูเ้รียน 

4.2   จดัท าเคร่ืองมือด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนก่อนเรียน  
ระหวา่งเรียน  

4.3   เป็นท่ีปรึกษา ดูแล ควบคุม และประเมินการด าเนินการ  
       โครงการ/กิจกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูเ้รียน 

4.4  ด าเนินการประเมินคุณธรรมของผูเ้รียนร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องกบัการวดัและประเมินผล 
5.  เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 5.1 ตรวจสอบ เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียนรายวชิา  

      การเทียบโอนผลการเรียน กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต และอ่ืนๆ 

      พร้อมผลการประเมินดงักล่าวใหเ้รียบร้อยก่อนบนัทึกขอ้มูล 
 5.2  รวบรวม ตรวจสอบบนัทึก และประมวลผลขอ้มูลการประเมินผล 

       การเรียนของผูเ้รียนแต่ละคน 

5.3  จดัท ารายงานการประเมินผลการเรียนเสนอผูบ้ริหาร 
       สถานศึกษา เพื่อขออนุมติั และแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

5.4  ตรวจสอบและสรุปขอ้มูลผลการเรียนของผูเ้รียน เม่ือยา้ย 
       สถานศึกษาหรือจบหลกัสูตร และเสนอให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
       ลงนามรับรองหรืออนุมติัการจบหลกัสูตร 
5.5  จดัท าเอกสารหลกัฐานการศึกษาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 6.1  ก ากบั ดูแล นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานการวดัและประเมินผล 
       การเรียนของสถานศึกษา 
6.2  อนุมติัโครงการ/กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตและผลการผา่นกิจกรรม 

6.3 อนุมติัผลการเทียบโอน 

6.3  อนุมติัผลการเรียนรายวิชา 
6.4  อนุมติัผลการประเมินคุณธรรม 

6.5  อนุมติัการจบหลกัสูตร 
 

หมายเหตุ ครูในท่ีน้ีหมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 
 

3. แนวปฏิบัติการวดัและประเมินผล 
 

  การวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 มีเป้าหมายส าคญัเพื่อน าผลการประเมินไปพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตร โดยน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการของ
ผูเ้รียน และน าไปปรับปรุงแกไ้ขการจดักระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งน าไปใชใ้น
การพิจารณาตดัสินความส าเร็จทางการศึกษาของผูเ้รียน 

  การวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  ประกอบดว้ย 
  3.1   การวดัและประเมินผลการเรียน 
      3.1.1 การวดัและประเมินผลการเรียนรายวชิา 



- 39 - 

การวดัและประเมินผล  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551  อญัชลี ธรรมะวธีิกลุ 

       3.1.2 การประเมินกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ 
       3.1.3 การประเมินคุณธรรม 
  3.2   การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดบัชาติ 
 

3.1.   การวดัและประเมนิผลการเรียน 
3.1.1 การวดัและประเมินผลการเรียนรายวชิา 

หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนด
สาระการเรียนรู้  ประกอบดว้ย 5 สาระการเรียนรู้  คือ  ทกัษะการเรียนรู้  ความรู้พื้นฐาน การประกอบ
อาชีพ  ทกัษะการด าเนินชีวิต และการพฒันาสังคม โดยแต่ละสาระการเรียนรู้ประกอบดว้ยรายวิชาต่างๆ  
ก าหนดใหมี้การวดัและประเมินผลเป็นรายวชิาก่อนเรียน  ระหวา่งภาคเรียน  และปลายภาคเรียน  เพื่อ
ทราบสภาพและความกา้วหนา้ทั้งดา้นความรู้   ทกัษะ  เจตคติ  และคุณธรรมจริยธรรม   อนัเป็นผลมา
จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาในแต่ละรายวิชาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย   เช่น  การ
สังเกต   การสัมภาษณ์ ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนรู้  
(Performance Evaluation) ประเมินการปฏิบัติจริง (Authentic Assessment)   ทดสอบย่อย (Quiz)  
ประเมินจากกิจกรรม โครงงาน  หรือแบบฝึกหัด เป็นตน้  โดยเลือกให้สอดคลอ้ง และเหมาะสมกบั
ธรรมชาติของรายวชิา   ควบคู่ไปกบักิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
   การก าหนดคะแนนระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ส านักงาน กศน. ก าหนด โดยการวดัผลระหว่างภาคเรียนสถานศึกษาเป็นผูด้  าเนินการ ส าหรับการ
วดัผลปลายภาคเรียน ใหเ้ป็นไปตามท่ีส านกังาน กศน. ก าหนด ดงัน้ี  
          1.หนงัสือ ส านกังาน กศน. ท่ี ศธ 0210.03/1164  เร่ือง การก าหนดสัดส่วนคะแนนระหวา่งภาค
เรียนต่อปลายภาคเรียน ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ลงวนัท่ี 26 มีนาคม 2553   

1)  สัดส่วนคะแนนการวดัและประเมินผลระหวา่งภาคเรียนต่อปลายภาคเรียน 
เป็น 60 ต่อ 40 โดยผูเ้รียนตอ้งเขา้สอบปลายภาคเรียน และรวมคะแนนทั้งระหวา่งภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียนแลว้ ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 จึงจะผา่นการเรียนในรายวชิานั้น 

2) การจดัท าแบบทดสอบในรายวชิาบงัคบั ส านกังาน กศน.ร่วมกบัสถาบนั กศน 
ภาค จดัท าแบบทดสอบปลายภาคเรียนและก าหนดตารางสอบปลายภาคเรียน ในรายวิชาท่ีแจ้ง
สถานศึกษาไปแลว้เท่านั้น  หากสถานศึกษาใดเปิดรายวิชาบงัคบันอกเหนือจากน้ี ให้ขออนุมติัมาเป็น
รายกรณีไป  

3) การจดัท าแบบทดสอบรายวชิาเลือกใหส้ านกังาน กศน. กทม./จงัหวดั ร่วมกบั 
สถานศึกษาในพื้นท่ีด าเนินการจดัท าแบบทดสอบวดัผลและประเมินผลปลายภาคเรียน และก าหนด
ตารางสอบไม่ใหท้บัซอ้นกบัตารางสอบรายวชิาบงัคบั ท่ีส านกังาน กศน. ก าหนด 
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    2. ประกาศส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เร่ือง ปรับเกณฑ์การ
วดัและประเมินผล และการก าหนดระยะเวลาในการมีสิทธ์ิเขา้สอบปลายภาคเรียน หลกัสูตรการศึกษา
นอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2555 
       1) คะแนนทดสอบปลายภาคเรียนในรายวิชาบงัคบัทุกระดบัการศึกษา ผูเ้รียนตอ้งไดค้ะแนนสอบ
ปลายภาคเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ 30 ของคะแนนสอบปลายภาค (12 คะแนนจาก 40 คะแนน) 
       2) ก าหนดระยะเวลาเรียนมาเป็นเกณฑใ์นการมีสิทธ์ิเขา้สอบปลายภาคเรียน โดยก าหนดใหผู้เ้รียน
ท่ีเรียนโดยวิธีการเรียนรู้แบบ กศน. ตอ้งมีเวลาในการพบกลุ่ม หรือพบครูไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของ
เวลาตามแผนการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีตกลงร่วมกบัครู จึงจะมีสิทธ์ิเขา้สอบ  
          ถ้าผูเ้รียนมีระยะเวลาในการพบกลุ่มหรือพบครูไม่ถึงร้อยละ75 แต่ถึงร้อยละ 50 ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีจะพิจารณาอนุญาตให้เขา้สอบปลายภาคเรียน ถา้ไม่อนุญาตให้เขา้
สอบปลายภาคเรียนให้ผูเ้รียนผูน้ั้นไดร้ะดบัผลการเรียนเป็น “ 0 ”  (การก าหนดระยะเวลาตามเกณฑ์
ดงักล่าว ยกเวน้นกัศึกษาของสถาบนัการศึกษาทางไกล) 
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แผนภูมกิรอบการวดัและประเมนิผลรายวชิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวดัและ
ประเมินผล
รายวชิา 

 

ระหว่างภาคเรียน 

สถานศึกษาประเมินดว้ยวธีิการหลากหลาย 

 

ก่อนเรียน 
ขอ้มูลพื้นฐาน 
ของผูเ้รียน 

ปลายภาคเรียน 

เป็นไปตามท่ี ส านกังาน กศน. ก าหนด 

ผลการประเมิน 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

ประเมินซ่อม 

บนัทึกผลการเรียน 

ลงทะเบียนเรียน 

ไม่ผา่น 
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 แนวทางการวดัและประเมินผลรายวชิา สถานศึกษาควรด าเนินการประเมินผลรายวชิาดงัน้ี 
1)  การวดัและประเมินผลก่อนเรียน  เป็นการตรวจสอบความรู้ ทกัษะและความ 

พร้อมต่างๆ ของผูเ้รียนเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัสภาพความ
พร้อมและความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน  

2)  การวดัและประเมินผลระหว่างภาคเรียน ใหส้ถานศึกษาด าเนินการประเมินผล 
ระหวา่งภาคเรียน  เพือ่ทราบความกา้วหนา้ทั้งดา้นความรู้  ทกัษะ  เจตคติ   และพฤติกรรมการเรียน  การ
ร่วมกิจกรรมและผลงาน อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยจ าแนกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

(1).  ก าหนดสัดส่วนการวดัและประเมินผลรายวชิาใน  สาระความรู้พืน้ฐาน    
ระหวา่งภาคเรียน  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีส านกังาน  กศน.  ก าหนด  โดยการประเมินระหวา่งภาคเรียน
ให้มีการประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ืองเพื่อทราบพฒันาการของ
ผูเ้รียน ทั้งน้ีสถานศึกษาอาจก าหนดให้มีการทดสอบระหวา่งภาคเรียนไดต้ามความเหมาะสม และจดัให้มี
การประเมินด้วยวิธีอ่ืนๆ  เช่น  ท าแบบฝึกหัดและรายงาน  การน าเสนอผลงาน  การท าแฟ้มหรือ
โครงงาน  ฯลฯ  โดยสถานศึกษาควรก าหนดคะแนนระหว่างภาคเรียนว่าจะประเมินจากกิจกรรม
อะไรในสัดส่วนคะแนนเท่าไรตามความเหมาะสม ขอ้มูลจากการประเมินกิจกรรมในแต่ละคร้ังให้
สถานศึกษาน าไปพฒันาปรับปรุงการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

(2) การก าหนดสัดส่วนการวดัและประเมินผลรายวชิาในอีก 4 สาระ ไดแ้ก่  
สาระทักษะการเรียนรู้  สาระการประกอบอาชีพ  สาระทักษะการด าเนินชีวิต  และสาระการพัฒนา

สังคม  การวดัและประเมินผลอาจใชว้ธีิการท่ีหลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัสาระรายวชิา  วิถีชีวติ  และ
กระบวนการเรียนรู้  เช่น  การประเมินความรู้  ความเข้าใจ  การประเมินทักษะการส่ือสาร  การ
ประเมินทกัษะการปฏิบติั ฯลฯ โดยสถานศึกษาควรก าหนดคะแนนระหว่างภาคเรียนว่าจะประเมิน
จากกิจกรรมอะไรในสัดส่วนคะแนนเท่าไรตามความเหมาะสม ขอ้มูลจากการประเมินกิจกรรมในแต่
ละคร้ังใหส้ถานศึกษาน าไปพฒันาปรับปรุงการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ทั้งน้ี ใหส้ถานศึกษาระบุรายละเอียดของคะแนนระหวา่งภาควา่ประกอบดว้ยอะไรบา้ง
ในแต่ละสาระไวใ้นระเบียบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษาให้ชดัเจนวา่มีกรอบการวดัและประเมิน
อยา่งไร มีสัดส่วนคะแนนในแต่ละเร่ืองท่ีจะท าการวดัและประเมินผลคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นตข์องคะแนนระหวา่งภาค   

ตัวอย่างกรอบรายละเอียดของคะแนนระหวา่งภาค ประกอบดว้ย  
1.  การให้ความร่วมมือกบัสถานศึกษา หมายถึง การท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ ของสถานศึกษา  เช่น  การร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  การเขา้ร่วมในวนัส าคญั ร่วม
กิจกรรมของสถานศึกษา เป็นตน้ 

2.  ผลงานท่ีก าหนดเป็นร่องรอยในแฟ้มสะสมงาน  
3.  การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การร่วมอภิปราย 

การช่วยงานกลุ่ม การตอบค าถาม ฯลฯ      
4.  การทดสอบ  
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(3)  เคร่ืองมือและวธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรายวชิา    
วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551   มุ่งเนน้ให้สถานศึกษาใชเ้คร่ืองมือและวิธีการท่ีหลากหลาย
ในการวดัและประเมินผลรายวชิา ซ่ึงสถานศึกษาอาจเลือกใชเ้คร่ืองมือและวธีิการต่างๆ ดงัน้ี 

ก.   การประเมินความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหารายวชิา อาจด าเนินการโดยใช ้
แบบ ทดสอบซ่ึงมีทั้งแบบปรนยั และแบบอตันยั แบบทดสอบปรนยั ไดแ้ก่ ขอ้สอบแบบเลือกตอบ แบบ
เติมค า แบบถูกผิด แบบจบัคู่     ส่วนแบบทดสอบอตันัยจะเป็นการทดสอบท่ีให้ผูเ้รียนเขียนตอบจาก
ค าถามท่ีก าหนดให ้หรือเขียนแสดงความคิดเห็น   แสดงการคิดวเิคราะห์จากค าถามในแบบทดสอบ 

ข.   การประเมินทกัษะการส่ือสาร อาจด าเนินการในรูปแบบและวธีิการต่างๆ ไดแ้ก่ 
-  การถามตอบระหวา่งปฏิบติักิจกรรม 
-  การสนทนาพบปะพูดคุยกบัผูเ้รียน 
-  การสนทนาพบปะพูดคุยกบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน 
-  การสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้ ความเขา้ใจและทศันคติ 
-  การอ่านบนัทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ของผูเ้รียน 
-  การตรวจแบบฝึกหดัและตรวจรายงาน 
ค.   การประเมินทกัษะการปฏิบติั อาจด าเนินการในรูปแบบและวธีิการต่างๆ ไดแ้ก่ 
-  การสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนตามรายการท่ีผูเ้รียนสามารถปฏิบติัได ้
-   การตรวจผลงานการปฏิบติัวา่ถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถว้น มีคุณภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
-  การใหท้ าโครงงาน 
-  การจดัท าแฟ้มประมวลประสบการณ์ 
-  การประเมินจากการปฏิบติัจริงในงานอาชีพ 
-  การประเมินโดยการยอมรับความรู้ประสบการณ์ 

กรณีมีการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ สถานศึกษาจะตอ้งมีการวดัและประเมินผล
ให้ครอบคลุมตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ทั้งน้ีการวดัผลรายวชิาต่างๆ ท่ีน ามาบูรณาการสามารถ
ประเมินจากช้ินงานเดียวกนัได ้อน่ึงหากสาระและมาตรฐานใดไม่สามารถน ามาบูรณการไดจ้ะตอ้ง
จดัการเรียนรู้แลว้วดัและประเมินผลแยกต่างหาก แลว้จึงน าคะแนนที่ไดจ้ากการเรียนรู้บูรณาการและ   
ท่ีจดัการเรียนรู้เพิ่มเติมมารวมกนัเป็นคะแนนระหวา่งภาคของรายวชิานั้นๆ  
  3)  การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน   มีวตัถุประสงค์เพื่อทราบผลการเรียนรู้
โดยรวมของผูเ้รียนในแต่ละรายวิชา โดยใช้เคร่ืองมือ เช่น  แบบทดสอบปรนยั  แบบทดสอบอตันยั  แบบ
ประเมินการปฏิบติั  เป็นตน้   

การวดัและประเมินผลปลายภาคเรียนนั้น ผูเ้รียนท่ีจะผา่นการประเมินรายวชิาใด จะตอ้ง
เขา้สอบปลายภาคเรียนและมีคะแนนปลายภาคเรียนรวมกบัคะแนนระหวา่งภาคเรียนผา่นเกณฑ์ขั้นต ่า
ตามเกณฑท่ี์ ส านกังาน กศน. ก าหนด 



- 44 - 

การวดัและประเมินผล  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551  อญัชลี ธรรมะวธีิกลุ 

4)  การตัดสินผลการเรียนรายวชิา 
การตดัสินผลการเรียนรายวชิา ให้น าคะแนนระหวา่งภาคเรียนมารวมกบัคะแนนปลาย

ภาคเรียน และจะตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 จึงจะถือวา่ผา่นการเรียนในรายวชิานั้น  
ทั้งน้ี ผูเ้รียนตอ้งเขา้สอบปลายภาคเรียนดว้ย  แลว้น าคะแนนไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ี

ก าหนดโดยใหค้่าระดบัผลการเรียนเป็น 8 ระดบั ดงัน้ี 

ไดค้ะแนนร้อยละ 80 – 100  ใหร้ะดบั    4     หมายถึง  ดีเยีย่ม 

ไดค้ะแนนร้อยละ 75 – 79 ใหร้ะดบั  3.5    หมายถึง  ดีมาก  
ไดค้ะแนนร้อยละ 70 – 74  ใหร้ะดบั    3     หมายถึง  ดี 
ไดค้ะแนนร้อยละ 65 – 69  ใหร้ะดบั  2.5    หมายถึง  ค่อนขา้งดี 
ไดค้ะแนนร้อยละ 60 – 64  ใหร้ะดบั     2    หมายถึง  ปานกลาง 
ไดค้ะแนนร้อยละ 55 – 59  ใหร้ะดบั  1.5    หมายถึง  พอใช ้
ไดค้ะแนนร้อยละ 50 – 54  ใหร้ะดบั     1    หมายถึง  ผา่นเกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนด 
ไดค้ะแนนร้อยละ     0 –  49  ใหร้ะดบั     0      หมายถึง     ต ่ากวา่เกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนด 

 กรณีผูเ้รียนมีผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ์ขั้นต ่าท่ีก าหนด    ใหด้ าเนินการพฒันาผูเ้รียนใน
รายวชิาท่ีไดค้่าระดบัผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์ ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  เช่น การสังเกต  การสัมภาษณ์  
ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานการเรียนรู้  (Performance Evaluation)    
ประเมินการปฏิบติัจริง (Authentic Assessment)  ทดสอบย่อย (Quiz)  ประเมินจากกิจกรรม โครงงาน  
หรือแบบฝึกหัด  เป็นตน้ โดยเลือกให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัธรรมชาติของรายวิชา   ถ้าผูเ้รียน
สามารถผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัแลว้  ให้ระดบัผลการเรียนใหม่  โดยให้ค่าระดบั
ผลการเรียนไม่เกิน 1  ส าหรับผูเ้รียนท่ีปรับปรุงพฒันาแล้ว ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่า ให้ลงทะเบียนซ ้ าใน
รายวิชาเดิมหรือเปล่ียนรายวิชา ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551   และด าเนินการใหเ้สร็จส้ินก่อนปิดการลงทะเบียนเรียนในภาค
เรียนถดัไป 

5)  การขอเล่ือนสอบปลายภาค ในกรณีท่ีผูเ้รียนมีเหตุสุดวสิัย  หรือมีเหตุจ าเป็นฉุกเฉิน 
ไม่สามารถเขา้สอบปลายภาคเรียนตามวนั เวลา ตามท่ีก าหนด ผูเ้รียนสามารถยืน่ค  าร้องขอเล่ือนสอบต่อ
สถานศึกษา  โดยช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมทั้งแสดงหลกัฐาน ทั้งน้ีสถานศึกษาจะตอ้งขอเล่ือน
สอบต่อผูมี้อ  านาจ  

6)  การประเมินซ่อม   ผูท่ี้มีสิทธ์ิเขา้รับการประเมินซ่อม  คือ  ผูเ้รียนท่ีเขา้สอบปลาย 
ภาคเรียนแต่ผลการประเมินไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา โดยให้ผูเ้รียนเขา้รับการประเมินซ่อม
ตามวนั เวลา สถานท่ีและวธีิท่ีสถานศึกษาหรือตน้สังกดัก าหนด และใหค้่าระดบัผลการเรียนไม่เกิน 1 
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3.1.2  การประเมินกจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ 
การประเมินกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.) เป็นเง่ือนไขหน่ึงท่ีผูเ้รียนทุกคนจะตอ้งไดรั้บ 

การประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยผูเ้รียนจะตอ้งท ากิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตไม่น้อยกว่า 
200 ชัว่โมง จึงจะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัใหจ้บหลกัสูตรในแต่ละระดบัการศึกษา  

3.1.3  การประเมินคุณธรรม  
การประเมินคุณธรรม เป็นเง่ือนไขท่ีผูเ้รียนทุกคนจะต้องได้รับการประเมินตามเกณฑ์ ท่ี

หลกัสูตรก าหนด จึงจะได้รับการพิจารณาให้จบหลกัสูตรในแต่ละระดบัการศึกษา  โดยส านักงาน 
กศน. ไดก้ าหนดคุณธรรมเบ้ืองตน้ไว ้ ส าหรับผลการประเมินใหเ้ป็นปรับปรุง พอใช ้  ดี  และดีมาก   

3.2.   การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ 
3.2.1  หลกัการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ 

หลกัการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดบัชาติ สถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียนทุก
คนท่ีเรียนในภาคเรียนสุดทา้ยของทุกระดบัการศึกษา ไดแ้ก่ ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้
และมธัยมศึกษาตอนปลาย เขา้รับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดบัชาติ ในสาระการ
เรียนรู้ ตามท่ีส านกังาน กศน. ก าหนด การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดบัชาติไม่มีผลต่อ
การไดห้รือตกของผูเ้รียน แต่มีวตัถุประสงค์เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงและพฒันาผูเ้รียน และการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา รวมทั้งเป็น
ขอ้มูลในการส่งเสริมสถานศึกษาในดา้นวชิาการและดา้นอ่ืน ๆ ใหมี้คุณภาพใกลเ้คียงกนั 

สถานศึกษาต้องเตรียมผูเ้รียนให้เข้ารับการประเมินด้วยความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคญัของการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ เพื่อให้ความร่วมมือในการ
ประเมินเตม็ความสามารถ โดยปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขการประเมินอยา่งเคร่งครัด  

3.2.2  ประโยชน์ของการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ 
       1)  เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพระหวา่งกลุ่มผูเ้รียนระดบัสถานศึกษา 

ระดบัจงัหวดั และระดบัภาค ตลอดจนการประเมินภายนอกไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
       2)  ส่งเสริมและกระตุน้ใหส้ถานศึกษาใหค้วามสนใจอยา่งจริงจงัในการพฒันาคุณภาพการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา 
       3)  สามารถใช้ผลการประเมินให้เป็นประโยชน์ทั้งในระดบัผูเ้รียน ระดบักลุ่ม ระดับ

สถานศึกษา ระดบัจงัหวดัและระดบัภาค 
       4)  สร้างแรงจูงใจกระตุน้และทา้ทายใหผู้เ้รียนทุกคนตั้งใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนและดา้นอ่ืนๆ 

        5)  เพื่อเป็นขอ้มูลสร้างความมัน่ใจเก่ียวกบัคุณภาพของผูเ้รียน แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
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  การก าหนดให้การประเมินคุณธรรม เป็นเกณฑ์หน่ึงในการจบหลกัสูตร นับเป็น
ความพยายามในการท่ีจะพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม   ดังนั้ น การประเมิน
คุณธรรม จึงเป็นกระบวนการส าคญั ท่ีจะตอ้งด าเนินการให้ได้มาตรฐาน  ส านักงาน กศน.  จึงได้
ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมเบ้ืองตน้ เพื่อใหส้ถานศึกษาทุกแห่งใชเ้ป็นแนวปฏิบติัเดียวกนั  
 
หลกัการ 
  การพฒันาคุณธรรมในผูเ้รียนมุ่งเนน้การกระตุน้จิตส านึกและส่งเสริม สนบัสนุนให้
ผูเ้รียนมีการประพฤติปฏิบติัคุณธรรม ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เยาวชนในสังคม  โดยบูรณาการการ
ประเมินคุณธรรมไวใ้นทุกรายวิชาและกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต ประเมินคุณธรรมจากการปฏิบติั
จริง มีหลกัฐาน และร่องรอยแสดงการปฏิบติั 
 
 

วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อเสริมสร้างความตระหนกั และกระตุน้จิตส านึกในการพฒันาคุณธรรมของ

ผูเ้รียน  
2.  เพื่อใหบุ้คลากรของสถานศึกษาประเมินคุณธรรมดว้ยวิธีการท่ีไดม้าตรฐาน มี

ความชดัเจนเป็นแนวทางเดียวกนั 
 

กรอบของคุณธรรม 
  คุณธรรมเบ้ืองตน้ท่ี ส านกังาน กศน. ก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการประเมินมี
จ านวน  11    ประการ  ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ      
  กลุ่มที ่1 คุณธรรมเพื่อการพฒันาตน ประกอบดว้ย 
   1. สะอาด   
   2. สุภาพ   
   3. กตญัญูกตเวที   
  กลุ่มที ่2 คุณธรรมเพื่อการพฒันาการท างาน ประกอบดว้ย 
   4. ขยนั   
   5. ประหยดั   
   6. ซ่ือสัตย ์

แนวทางการประเมนิคุณธรรม 
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  กลุ่มที ่3 คุณธรรมเพื่อการพฒันาการอยูร่่วมกนัในสังคม ประกอบดว้ย 
   7. สามคัคี   
   8. มีน ้าใจ   
   9. มีวนิยั 
                                   10. รักชาติ ศาสน ์กษตัริยแ์ละรักษาความเป็นไทย 
                                   11. ยดึมัน่ในวถีิชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี   
                                        พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 
 

ความหมายของคุณธรรม 
  คุณธรรม   หมายถึง  ส่ิงท่ี มี คุณค่า  มีประโยชน์ เป็นความดีงาม  เป็นเคร่ือง
ประคบัประคองใจให้เกลียดความชั่ว กลัวบาปใฝ่ความดี และเป็นเคร่ืองกระตุ้น ผลักดันให้เกิด
ความรู้สึกผดิชอบ  เกิดจิตส านึกท่ีดี ท าความดีต่อไป  
  สะอาด หมายถึง ปราศจากความมวัหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม ความผอ่งใส 
เป็นท่ีเจริญตาท าให้เกิดความสบายใจแก่ผูพ้บเห็น  ผูท่ี้มีความสะอาด คือ ผูรั้กษาร่างกาย ท่ีอยู่อาศยั
ส่ิงแวดลอ้มถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ  ฝึกฝนจิตใจมิใหขุ้่นมวั จึงมีความแจ่มใสอยูเ่สมอ 
  สุภาพ หมายถึง เรียบร้อยอ่อนโยน ละมุนละม่อม มี กิ ริยามารยาทท่ีดีงามมี         
สัมมาคารวะ ผูท่ี้มีความสุภาพ คือ ผูท่ี้อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว 
รุนแรง วางอ านาจ ข่มผูอ่ื้นทั้งโดยวาจาและท่าทาง  แต่ในเวลาเดียวกนัยงัคงมีความมัน่ใจในตนเอง
เป็นผูท่ี้มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย 
 
  กตัญญูกตเวท ีหมายถึง การดูแลเอาใจใส่พอ่แม่ บุพการี บุคคลในครอบครัว  ครูและ
ผูมี้พระคุณ ดว้ยความยินดีและเต็มใจอยา่งต่อเน่ือง ผูท่ี้มีความกตญัญูกตเวที คือ ผูท่ี้แสดงออกถึงการ
ระลึกถึงผูมี้พระคุณและหาโอกาสตอบแทนพระคุณเม่ือมีโอกาส 
  ขยัน หมายถึง ความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าท่ีการงานอย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอ 
อดทน ความขยนัตอ้งปฏิบติัควบคู่กบัการใชส้ติปัญญา แกปั้ญหาจนเกิดผลส าเร็จ  ผูท่ี้มีความขยนั คือ 
ผูท่ี้ตั้งใจท าอยา่งจริงจงัต่อเน่ืองในเร่ืองท่ีถูกท่ีควร เป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ทอ้ถอย กลา้เผชิญ
อุปสรรค รักงานท่ีท า ตั้งใจท าหนา้ท่ีอยา่งจริงจงั 
  ประหยัด  หมายถึง การรู้จัก เก็บออมถนอมใช้ท รัพย์สิน ส่ิงของแต่พอควร
พอประมาณให้เกิดประโยชน์คุม้ค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ   ผูท่ี้มีความประหยดั  คือ  ผูท่ี้ด าเนินชีวิต
ความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย  รู้จกัฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช ้คิดก่อนซ้ือ เก็บออม ถนอมใชท้รัพยสิ์น
ส่ิงของอยา่งคุม้ค่า รู้จกัท าบญัชีรายรับ – รายจ่าย ของตนเองอยูเ่สมอ 
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  ซ่ือสัตย์ หมายถึง ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหล่ียมมีความจริงใจ ปลอดจาก
ความรู้สึกล าเอียง หรืออคติ  ผูท่ี้มีความซ่ือสัตย ์คือ ผูท่ี้มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าท่ี ต่อวิชาชีพ 
ตรงต่อเวลา ไม่ใชเ้ล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางออ้ม  รับรู้หนา้ท่ีของตนเองและปฏิบติัอยา่งเต็มท่ี
ถูกตอ้ง 

สามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพียงกนั ความกลมเกลียวกนั ความปรองดองกนั ร่วม
ใจกนัปฏิบติังานให้บรรลุผลตามท่ีตอ้งการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท  
ไม่เอารัดเอาเปรียบกนั เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด  
หลากหลายในเร่ืองเช้ือชาติ ความกลมเกลียวในลกัษณะเช่นน้ี เรียกอีกอยา่งวา่ ความสมานฉนัท ์ ผูท่ี้มี
ความสามคัคี คือ ผูท่ี้เปิดใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผูน้ าและ   
ผูต้ามท่ีดี  มีความมุ่งมัน่ต่อการรวมพลงั  ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัเพื่อให้การงานส าเร็จลุล่วง แก้ปัญหา
และขจดัความขดัแยง้ได้ เป็นผูมี้เหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม ความคิด 
ความเช่ือ พร้อมท่ีจะปรับตวัเพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติ  
  มีน ้าใจ หมายถึง ความจริงใจท่ีไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเร่ืองของตัวเอง แต่มี
ความเห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส่ ให้ความสนใจในความ
ตอ้งการ ความจ าเป็น ความทุกขสุ์ขของผูอ่ื้น และพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั ผูท่ี้มี
น ้ าใจ คือ ผูใ้ห้และผูอ้าสาช่วยเหลือสังคม รู้จกัแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตวั เพื่อท าประโยชน์แก่
ผูอ่ื้น เขา้ใจ เห็นใจผูท่ี้มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมดว้ยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบติัการ
เพื่อบรรเทาปัญหา  หรือร่วมสร้างสรรคส่ิ์งดีงามใหเ้กิดข้ึนในชุมชน 
  มีวินัย หมายถึง การยึดมัน่ในระเบียบแบบแผน ขอ้บงัคบัและขอ้ปฏิบติั ซ่ึงมีทั้งวินยั
ในตนเองและวินัยต่อสังคม  ผูท่ี้มีวินัย คือ ผูท่ี้ปฏิบติัตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา 
สถาบนั / องคก์ร / สังคมและประเทศ โดยท่ีตนเองยนิดีปฏิบติัตามอยา่งเตม็ใจและตั้งใจ 
                         รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และรักษาความเป็นไทย หมายถึง การปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา มีความรักศรัทธาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ภาคภูมิใจและด ารงความเป็นไทย ร่วม
กิจกรรมส าคญัทางศาสนา 
                       ยดึมั่นในวถิีชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  หมายถึง  การยึดมัน่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุขธ ารงรักษาไวซ่ึ้งความปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การประพฤติตนในภาวะผูน้ าและผู ้
ตามท่ีดีและการ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 

บทบาทของสถานศึกษาและผู้เกีย่วข้อง 
  บทบาทของสถานศึกษา 

1.   สร้างความเขา้ใจกบัครูและผูเ้ก่ียวขอ้ง ถึงความส าคญัของการประเมินคุณธรรมผูเ้รียน 
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2. สร้างความเขา้ใจในความหมายของคุณธรรมแต่ละเร่ือง ขอ้ดีของการปฏิบติัตาม
คุณธรรม ท าความเขา้ใจในพฤติกรรมบ่งช้ีในแต่ละคุณธรรม พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม 
ความเพียงพอของพฤติกรรมบ่งช้ี ในคุณธรรมแต่ละเร่ือง 

3. ด าเนินการใหเ้กิดการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมใหเ้ตม็ศกัยภาพของผูเ้รียน 
4. จดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหลากหลายทั้งภายในสถานศึกษาและในชุมชนหรือสังคม 
5. เช่ือมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ขยายให้กวา้งขวางสู่ชุมชนและสังคมโดยประสาน

ความร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการท ากิจกรรม คุณธรรม และให้ข้อมูลผูท่ี้มีการปฏิบติัตาม
คุณธรรมเป็นแบบอยา่งท่ีดี รวมทั้ง ร่วมส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนื 

6. จดัท าแนวทางการประเมินคุณธรรมของผูเ้รียนในสถานศึกษาและให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนั 

บทบาทของครู 
  1.   สร้างความเข้าใจให้ผูเ้รียนเห็นความส าคัญของคุณธรรม คุณธรรมเบ้ืองต้น        

11 ประการ และพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติั 
  2.   ช้ีแจงวธีิการและเกณฑก์ารประเมินคุณธรรมจริยธรรมใหผู้เ้รียนทราบ 

  3.   แนะน าผู ้เรียนในการรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีผู ้เรียนสามารถน ามาเป็น
หลกัฐานเพืืื่อประกอบการประเมิน 

4.   บูรณาการการพฒันาคุณธรรมในการจดักระบวนการเรียนรู้ 
5.   กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม หรือสร้างสรรคกิ์จกรรมอยา่งหลากหลาย 

  6.   บนัทึกผลการประเมิน รวบรวมร่องรอย หลกัฐาน ท่ีสะทอ้นการปฏิบติัคุณธรรม
แต่ละเร่ืองของผูเ้รียน 
  7.   สรุปผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคเรียนและแจง้ผลการประเมินให้
ผูเ้รียนทราบเพื่อน าไปพฒันาตนเอง 
  8.   ครูและผูเ้รียนร่วมวเิคราะห์ผลการประเมินและก าหนดรูปแบบ/กิจกรรม ในการ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรกในกระบวนการเรียนรู้ 

บทบาทของผู้เรียน 
  1.   ศึกษาพฤติกรรมบ่งช้ีของคุณธรรมแต่ละดา้น 

  2.   ฝึกปฏิบติั พฒันาตนเองใหมี้คุณธรรมตามพฤติกรรมบ่งช้ี 
  3.   รวบรวมหลกัฐานเพื่อแสดงถึงการประพฤติปฏิบติัตามคุณธรรมดา้นต่างๆ 

4.   ประเมินตนเองตามแบบประเมินคุณธรรม 
5.   ส่งแบบประเมินตนเองพร้อมหลกัฐานใหค้รู 
บทบาทขององค์กรนักศึกษา และภาคีเครือข่าย 

  1.   ส่งเสริม สนบัสนุนการจดักิจกรรมการพฒันาคุณธรรม 
  2.   ร่วมประเมินคุณธรรม 
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  3.   สร้างแรงจูงใจ โดยจดักิจกรรมยกยอ่ง ชมเชย ใหก้ าลงัใจ ประกาศเกียรติคุณ 
 
การประเมินคุณธรรม 

  1.  ประเมินคุณธรรมตามพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีเสนอไวเ้ป็นแนวทาง และสามารถก าหนด
พฤติกรรมบ่งช้ีเพิ่มข้ึนจากพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีเสนอไวใ้นคุณธรรมแต่ละเร่ือง โดยก าหนดให้สอดคลอ้ง
กบับริบทของผูเ้รียนหรือชุมชน  
  2.  การประเมินคุณธรรมควรด าเนินการประเมินผูเ้รียนเป็นรายบุคคลดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือผลงานของผูเ้รียน โดยมีบุคคลหลายฝ่าย
ร่วมประเมิน เช่น ครู ผูเ้รียนประเมินตนเอง กลุ่มเพื่อนร่วมประเมิน เป็นตน้ รวมทั้ง มีหลกัฐาน
ประกอบการประเมินคุณธรรมท่ีชดัเจนและเช่ือถือได ้
  3.  การประเมินคุณธรรมให้ประเมินอยา่งต่อเน่ือง ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรม
พบกลุ่ม   ผลงานของผูเ้รียนท่ีครูมอบหมาย    การจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต    หรือกิจกรรมตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
  4.  สถานศึกษาอาจก าหนดคุณธรรมเพิ่มข้ึนจากท่ีเสนอไวต้ามความตอ้งการและ
ความจ าเป็นของสถานศึกษาและชุมชน 
 
พฤติกรรมบ่งช้ี 

  พฤติกรรมบ่งช้ี เป็นขอ้ก าหนดเชิงพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าการปฏิบติัดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัคุณธรรม  จดัท าข้ึนเป็นแนวทางให้สถานศึกษาใช้เป็นขอ้มูลในการประเมินคุณธรรม
ผูเ้รียน สถานศึกษาสามารถปรับหรือเพิ่มเติมพฤติกรรรมบ่งช้ีดงักล่าวให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
ไดโ้ดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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กลุ่มคุณธรรม คุณธรรม พฤติกรรมบ่งช้ี 
กลุ่มท่ี 1. 
คุณธรรมเพื่อ
การพฒันาตน 

1. สะอาด 1. รักษาความสะอาดของร่างกาย/เคร่ืองแต่งกาย 
2. ผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความสะอาดและเป็นระเบียบ  
3. รักษาความสะอาดของท่ีอยูอ่าศยั/สถานท่ีพบกลุ่ม/ศูนยก์ารเรียน 
4. รักษาความสะอาดของท่ีสาธารณะ 
5. มีจิตใจแจ่มใส 
 

 2. สุภาพ 1. แสดงกิริยาท่าทางสุภาพ อ่อนนอ้มถ่อมตนต่อผูอ่ื้น ดว้ยความ  
    มัน่ใจในตนเอง 
2. วาจาสุภาพ  กล่าวค าขอบคุณหรือขอโทษไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม 
    สถานการณ์ 
3. สามารถควบคุมอารมณ์ท่ีไม่พึงประสงคใ์นสถานการณ์ต่าง ๆได ้
4. มีสัมมาคารวะและวางตวัในสังคมไดเ้หมาะสมกบัความเป็นไทย 
 

3.  กตญัญู
กตเวที 

1. ดูแล/ช่วยเหลือ หรือใหก้ารอุปการะ เอาใจใส่บิดามารดา  
    ผูมี้พระคุณ  
2. ตอบแทนบุญคุณ อาสาช่วยเหลือ ครูอาจารย ์และสถานศึกษา 
3. มีส่วนร่วม ช่วยเหลือและพฒันาชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ 
4. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
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กลุ่มคุณธรรม คุณธรรม พฤติกรรมบ่งช้ี 
กลุ่มท่ี 2 
คุณธรรมเพื่อ
การพฒันา 
การท างาน   

4. ขยนั 1.  ร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ การท างานดว้ยความตั้งใจ                        
     มีความเพียรพยายาม กระตือรือร้น  
2. ท  างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดถู้กตอ้งและเสร็จทนัตามก าหนด 
3. แสวงหาความรู้ อยา่งต่อเน่ือง 
4. แกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 
5. ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

5. ประหยดั 1. มีการออม  
2. ท าบญัชี รับ-จ่าย ของตนเอง 
3. ใชจ่้ายเงินอยา่งมีเหตุผลไม่ฟุ่มเฟือย 
4. ใชท้รัพยสิ์น ส่ิงของของสถานศึกษาและสาธารณะอยา่งประหยดั 
5. ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าเหมาะสมกบังาน 

6. ซ่ือสัตย ์ 1. ไม่คดัลอกหรือน าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง 
2. ตรงต่อเวลา ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น 
3. ไม่ทุจริต ประพฤติ ปฏิบติัตรงต่อหนา้ท่ี  
4. พูดความจริง ปราศจากความล าเอียงหรืออคติ 
5. ไม่เอาส่ิงของของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง 
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กลุ่มคุณธรรม คุณธรรม พฤติกรรมบ่งช้ี 
กลุ่มท่ี 3 
คุณธรรมเพื่อ
การพฒันา 
การอยูร่่วมกนั
ในสังคม 

7. สามคัคี 1. ร่วมกิจกรรมกบัหมู่คณะดว้ยความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 
2. เป็นผูมี้เหตุผล ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างหลากหลาย 
3. มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
4. ยอมรับในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง และของผูอ่ื้น ตลอดจน 
    ยอมรับการตดัสินของกลุ่ม 

8. มีน ้าใจ 1. มีความจริงใจไม่เห็นแก่ตวั มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เอ้ืออาทร 
2. ใหค้วามช่วยเหลือ เอาใจใส่ใหค้วามสนใจในชีวติความเป็นอยู ่
    ของผูอ่ื้นท่ีเดือดร้อน 
3. เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น 
4. ร่วมสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงามใหเ้กิดข้ึนในชุมชน 

9.มีวนิยั 1. ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ตกลงของ
สถานศึกษาและสังคม 
2. เขา้ร่วมกิจกรรมหรือปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายและตรงต่อ
เวลา 
3. ปฏิบติัตนถูกตอ้งตามศีลธรรมท่ีดีงาม 
4. เป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม 

10.รักชาติ ศาสน ์
กษตัริยแ์ละรักษา
ความเป็นไทย 

1. การปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา 
2. มีความรักศรัทธาและเทิดทูนสถาบนั 
พระมหากษตัริย ์
3. ภาคภูมิใจและด ารงความเป็นไทย 
4. ร่วมกิจกรรมส าคญัทางศาสนา 

11.ยดึมัน่ในวถีิ
ชีวติและการ
ปกครองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

1. ยดึมัน่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอนัมี 
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
2. ธ ารงรักษาไวซ่ึ้งความปกครองตามระบอบ 
ประชาธิปไตย 
3. ประพฤติตนในภาวะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
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ระยะเวลาการประเมิน 

1.  ด าเนินการประเมินคุณธรรมผูเ้รียนระหวา่งภาคเรียนและสรุปผลการประเมินเม่ือ
ส้ินสุดภาคเรียน เพื่อน าผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาคุณธรรมผูเ้รียนในภาคเรียนถดัไป  

2.  ด าเนินการประเมินคุณธรรมต่อเน่ืองทุกภาคเรียนจนจบการศึกษาแต่ละระดบั ซ่ึง
สถานศึกษาจะเห็นพฒันาการคุณธรรมของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนจนจบการศึกษา 
  3.  สถานศึกษาพึงแจง้ผลการประเมินในระหวา่งภาคเรียนให้ผูเ้รียนทราบถึงระดบั
ผลการประเมินท่ีตนเองไดรั้บ   และสถานศึกษาตอ้งเสนอแนะ  หรือจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ตนเองใหบ้รรลุตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 การประเมินคุณธรรม ก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป็น 4 ระดบั คือ 
 ดีมาก      หมายถึง  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ี ร้อยละ 90 ข้ึนไป ของพฤติกรรมบ่งช้ี
    ในแต่ละคุณธรรม 
 ดี     หมายถึง  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ี ร้อยละ 70-89 ของพฤติกรรมบ่งช้ี 
    ในแต่ละคุณธรรม 
 พอใช ้     หมายถึง ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ี ร้อยละ 50-69 ของพฤติกรรมบ่งช้ี 
    ในแต่ละคุณธรรม 
 ปรับปรุง   หมายถึง ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ี ร้อยละ 0-49 ของพฤติกรรมบ่งช้ี 
    ในแต่ละคุณธรรม 
 

การสรุปผลการประเมิน 
การสรุปผลการประเมินคุณธรรม ใชผ้ลการประเมินในภาคเรียนสุดทา้ยท่ีผูเ้รียนจบการศึกษา 

เพื่อน าผลการประเมินไปประกอบการศึกษาต่อหรือเพื่อประโยชน์อ่ืน  
 ในกรณีท่ีผูเ้รียนยา้ยสถานศึกษา ให้สถานศึกษาจดัท ารายละเอียดผลการประเมินในแต่ละ
ภาคเรียนแนบพร้อมกบัระเบียนแสดงผลการเรียน 
 

 
แบบประเมิน 
 แบบประเมินคุณธรรมผูเ้รียน มี 2 แบบ 
 แบบ 1 แบบประเมินคุณธรรมตามพฤติกรรมบ่งช้ีรายภาคเรียน ใช้ส าหรับบันทึกผลการ
ประเมินผูเ้รียนเป็นรายบุคคลในแต่ละภาคเรียน 
 แบบ 2 แบบรายงานผลการประเมินคุณธรรม ใชเ้ป็นหลกัฐานมอบใหผู้เ้รียนเม่ือส าเร็จ
การศึกษา เพื่อผูเ้รียนน าไปใชป้ระกอบการศึกษาหรือประโยชน์อ่ืน 
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แบบ 1 

แบบประเมินคุณธรรมตามพฤติกรรมบ่งชี้รายภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ ..../......... 

ชื่อ-ชื่อสกุล..........................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา..................................... 
ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ....... จังหวัด ............ 
 

คุณธรรม/พฤติกรรมบ่งชี้ ผ่าน ไม่ผ่าน หลักฐานการประเมิน 
1.สะอาด  
1.1 รักษาความสะอาดของร่างกาย/เครื่องแต่งกาย 

  สังเกตจากการแต่งกายมาพบกลุ่ม 

1.2 ผลงานที่ได้รับมอบหมาย มีความสะอาดและเป็น
ระเบียบ 

  
ผลงาน/ใบงานที่มอบหมาย 

1.3 รักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัย/สถานที่พบ 
กลุ่ม/ศูนย์การเรียน 

  
สังเกตพฤติกรรมมีส่วนร่วมขณะพบกลุ่ม 

1.4 รักษาความสะอาดที่สาธารณะ   สังเกตพฤติกรรมมีส่วนร่วมขณะพบกลุ่ม 
1.5 มีจิตใจแจ่มใส   สังเกตพฤติกรรมมีส่วนร่วมขณะพบกลุ่ม 

สรุป   
2. สุภาพ 
2.1 แสดงกิริยาท่าทางสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนต่อ 
ผู้อื่นด้วยความมั่นใจในตนเอง 

  
สังเกตพฤติกรรมมีส่วนร่วมขณะ 
พบกลุ่มที่มีต่อครูและเพ่ือน 

2.2 วาจาสุภาพ กล่าวค าขอบคุณหรือขอโทษได้ 
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

  
สังเกตพฤติกรรมมีส่วนร่วมขณะพบ 
กลุ่มท่ีมีต่อครูและเพ่ือน 

2.3 สามารถควบคุมอารมณ์ที่ไม่พ่ึงประสงค์ใน 
สถานการณ์ต่างๆ ได ้

  
สังเกตพฤติกรรมมีส่วนร่วมขณะพบ 
กลุ่มท่ีมีต่อครูและเพ่ือน 

2.4 มีสัมมาคารวะและวางตัวในสังคมได้เหมาะสม 
กับความเป็นไทย 

  
สังเกตพฤติกรรมมีส่วนร่วมขณะพบ 
กลุ่มท่ีมีต่อครูและเพ่ือน 

สรุป    
3. กตัญญูกตเวที 
3.1 ดูแล/ช่วยเหลือ หรือให้การอุปการะ เอาใจใส่ 
บิดามารดา ผู้มีพระคุณ 

  สังเกตพฤติกรรมและสอบผู้ใกล้ชิด 

3.2 ตอบแทนบุญคุณ อาสาช่วยเหลือ ครูอาจารย์ 
และสถานศึกษา 

  
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ขณะพบกลุ่มและท ากิจกรรม 

3.3 มีส่วนร่วม ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน สังคม 
หรือประเทศชาติ 

  
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ขณะพบกลุ่มและท ากิจกรรม 

3.4 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
  

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ขณะพบกลุ่มและท ากิจกรรม 

สรุป    

ตัวอย่างการประเมนิคุณธรรม 
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คุณธรรม/พฤติกรรมบ่งชี้ ผ่าน ไม่ผ่าน หลักฐานการประเมิน 
4. ขยัน 
4.1 ร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ การท างานด้วยความ 
ตั้งใจมีความเพียรพยายาม กระตือรือร้น 

  
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ขณะพบกลุ่มและท ากิจกรรม 

4.2 ท างานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้องและเสร็จทัน 
ตามก าหนด 

  
สังเกตพฤติกรรมและผลงานที่ 
มอบหมายให้ 

4.3 แสวงหาความรู้ อย่างต่อเนื่อง 
  

สังเกตพฤติกรรมและผลงานที่ 
มอบหมายให้ 

4.4 แก้ปัญหาด้วยตัวเอง    
4.5 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

  
สังเกตพฤติกรรมและผลงานที่ 
มอบหมายให้ 

สรุป    
5. ประหยัด 
5.1 มีการออม 

  
สังเกตพฤติกรรมและมอบหมายให้ 
มีการท าบัญชีครัวเรือน 

5.2 ท าบัญชี รับ-จ่าย ของตนเอง   สมุดบัญชีครัวเรือน 
5.3 ใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผลไม่ฟุ่มเฟือย 

  
สังเกตพฤติกรรมและมอบหมายให้ 
มีการท าบัญชีครัวเรือน 

5.4 ใช้ทรัพย์สิน สิ่งของของสถานศึกษาและ 
สาธารณะ อย่างประหยัด 

  
สังเกตพฤติกรรมและมอบหมายให้ 
มีการท าบัญชีครัวเรือน 

5.5 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเหมาะสมกับงาน 
  

สังเกตพฤติกรรมและมอบหมายให้ 
มีการท าบัญชีครัวเรือน 

สรุป    
6. ซื่อสัตย์ 
6.1 ไม่คัดลอกหรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของ 
ตนเอง 

  
สังเกตพฤติกรรมการพบกลุ่มและ 
การมีส่วนร่วม/ผลงานที่มอบหมาย 
ให ้

6.2 ตรงต่อเวลา ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน  
  

สังเกตพฤติกรรมจากการพบกลุ่ม 
และการเข้าร่วมกิจกรรม 

6.3 ไม่ทุจริต ประพฤติ ปฏิบัติตรงต่อหน้าที่ 
  

สังเกตพฤติกรรมจากการพบกลุ่ม 
และการเข้าร่วมกิจกรรม 

6.4 พูดความจริง ปราศจากความล าเอียงหรืออคติ 
  

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ขณะพบกลุ่มท่ีมีต่อครูและเพ่ือน 

6.5 ไม่เอาสิ่งของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง 
  

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ขณะพบกลุ่มท่ีมีต่อครูและเพ่ือน 

สรุป    
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คุณธรรม/พฤติกรรมบ่งชี้ ผ่าน ไม่ผ่าน หลักฐานการประเมิน 
7. สามัคคี 
7.1 ร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะด้วยความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน 

  
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ 
กลุ่มและการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.2 เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
หลากหลาย 

  
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ 
กลุ่มและการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
  

สังเกตพฤติกรรมจากการพบ 
กลุ่มและการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.4 ยอมรับในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และของ 
ผู้อื่น ตลอดจนยอมรับการตัดสินของกลุ่ม 

  
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ 
กลุ่มและการเข้าร่วมกิจกรรม 

สรุป    
8. มีน้ าใจ 
8.1 มีความจริงใจไม่เห็นแก่ตัว มีความ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เอ้ืออาทร 

  
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ 
กลุ่มและการเข้าร่วมกิจกรรม 

8.2 ให้ความช่วยเหลือ เอาใจใส่ให้ความสนใจใน 
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อื่น ที่เดือดร้อน 

  
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ขณะพบกลุ่มท่ีมีต่อครูและเพ่ือน 

8.3 เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน 
  

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ขณะพบกลุ่มท่ีมีต่อครูและเพ่ือน 

8.4 ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 
  

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ขณะพบกลุ่มท่ีมีต่อครูและเพ่ือน 

สรุป    
9. วินัย 
9.1 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ 
ข้อตกลงของสถานศึกษาและสังคม 

  
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ 
กลุ่มและการเข้าร่วมกิจกรรม 

9.2 เข้าร่วมกิจกรรมหรือปฏิบัติงานที่ได้รับ 
มอบหมายและตรงต่อเวลา   

สังเกตพฤติกรรมจากการพบ 
กลุ่มและการเข้าร่วมกิจกรรม 

9.3 ปฏิบัติตนถูกต้องตามศีลธรรมที่ดีงาม 
  

สังเกตพฤติกรรมจากการพบ 
กลุ่มและการเข้าร่วมกิจกรรม 

9.4 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม 
  

สังเกตพฤติกรรมจากการพบ 
กลุ่มและการเข้าร่วมกิจกรรม 

สรุป    
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                                                            ลงชื่อ......................................................ผู้ประเมิน 
              (............................................) 
               ครู กศน.ต าบล ...................  
 
 
 
 
 
 

คุณธรรม/พฤติกรรมบ่งชี้ ผ่าน ไม่ผ่าน หลักฐานการประเมิน 
10. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และรักษาความเป็นไทย 
10.1 การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

  
สัมภาษณ์เพ่ือน/สังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

10.2 มีความรักศรัทธาและเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

  
สัมภาษณ์เพ่ือน/สังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

10.3 ภาคภูมิใจและด ารงความเป็นไทย 
  

สัมภาษณ์เพ่ือน/สังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

10.4 ร่วมกิจกรรมส าคัญทางศาสนา    กิจกรรม กพช. 
สรุป    

11. ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
11.1 ยึดมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  

 
 
สัมภาษณ์เพ่ือน/สังเกตการ 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

11.2 ธ ารงรักษาไว้ซึ่งความปกครองตามระบอบ 
ประชาธิปไตย 

  
สัมภาษณ์เพ่ือน/สังเกตการ 
เขา้ร่วมกิจกรรม 

11.3 ประพฤติตนในภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี   สัมภาษณ์เพ่ือน 
11.4 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน   สัมภาษณ์เพ่ือน 

สรุป    
สรุป (ร้อยละ)    

ข้อคิดเห็นของผู้ประเมิน 
............................................................................... ............................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
........................................................................................................................................................... ................................ 
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         ตัวอย่างการกรอกข้อมูล แบบประเมนิคุณธรรมตามพฤติกรรมบ่งช้ีรายภาคเรียน 

                               ภาคเรียนที ่........../.............. 

ช่ือ-ช่ือสกุล........................................................... รหัสประจ าตัวนักศึกษา............................ 

ช่ือสถานศึกษา.................................................................................... จังหวดั....................... 

คุณธรรม/พฤติกรรมบ่งช้ี ผ่าน ไม่ผ่าน หลกัฐานการประเมิน 

1.สะอาด  
1.1 รักษาความสะอาดของร่างกาย/เคร่ืองแต่งกาย 

  สังเกตจากการแต่งกายมาพบกลุ่ม 

1.2 ผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความสะอาดและเป็น
ระเบียบ 

  
ผลงาน/ใบงานท่ีมอบหมาย 

1.3 รักษาความสะอาดของท่ีอยูอ่าศยั/สถานท่ีพบ 
กลุ่ม/ศูนยก์ารเรียน 

  
สังเกตพฤติกรรมมีส่วนร่วมขณะ
พบกลุ่ม 

1.4 รักษาความสะอาดท่ีสาธารณะ 
  

สังเกตพฤติกรรมมีส่วนร่วมขณะ
พบกลุ่ม 

1.5 มีจิตใจแจ่มใส่ 
  

สังเกตพฤติกรรมมีส่วนร่วมขณะ
พบกลุ่ม 

สรุป 60 % พอใช ้  
2. สุภาพ 
2.1 แสดงกิริยาท่าทางสุภาพ อ่อนนอ้มถ่อมตนต่อ 
ผูอ่ื้นดว้ยความมัน่ใจในตนเอง 

  
สังเกตพฤติกรรมมีส่วนร่วมขณะ 
พบกลุ่มท่ีมีต่อครูและเพื่อน 

2.2 วาจาสุภาพ กล่าวค าขอบคุณหรือขอโทษได ้
อยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์   

สังเกตพฤติกรรมมีส่วนร่วมขณะ
พบ 
กลุ่มท่ีมีต่อครูและเพื่อน 

2.3 สามารถควบคุมอารมณ์ท่ีไม่พึ่งประสงคใ์น 
สถานการณ์ต่างๆ ได ้   

สังเกตพฤติกรรมมีส่วนร่วมขณะ
พบ 
กลุ่มท่ีมีต่อครูและเพื่อน 

2.4 มีสัมมาคารวะและวางตวัในสังคมไดเ้หมาะสม 
กบัความเป็นไทย   

สังเกตพฤติกรรมมีส่วนร่วมขณะ
พบ 
กลุ่มท่ีมีต่อครูและเพื่อน 

สรุป 75 %  ดี  
3. กตัญญูกตเวท ี
3.1 ดูแล/ช่วยเหลือ หรือใหก้ารอุปการะ เอาใจใส่ 
บิดามารดา ผูมี้พระคุณ 

  
สังเกตพฤติกรรมและสอบผู ้
ใกลชิ้ด 
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3.2 ตอบแทนบุญคุณ อาสาช่วยเหลือ ครูอาจารย ์
และสถานศึกษา 

  
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ขณะพบกลุ่มและท ากิจกรรม 

3.3 มีส่วนร่วม ช่วยเหลือและพฒันาชุมชน สังคม 
หรือประเทศชาติ 

  
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ขณะพบกลุ่มและท ากิจกรรม 

3.4 ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
  

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ขณะพบกลุ่มและท ากิจกรรม 

สรุป 75 %  ดี  
 

 
คุณธรรม/พฤติกรรมบ่งช้ี ผ่าน ไม่ผ่าน หลกัฐานการประเมิน 

4. ขยนั 
4.1 ร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ การท างานดว้ยความ 
ตั้งใจมีความเพียรพยายาม กระตือรือร้น 

  
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ขณะพบกลุ่มและท ากิจกรรม 

4.2 ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดถู้กตอ้งและเสร็จทนั 
ตามก าหนด 

  
สังเกตพฤติกรรมและผลงานท่ี 
มอบหมายให้ 

4.3 แสวงหาความรู้ อยา่งต่อเน่ือง 
  

สังเกตพฤติกรรมและผลงานท่ี 
มอบหมายให้ 

4.4 แกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตวัเอง    
4.5 ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

  
สังเกตพฤติกรรมและผลงานท่ี 
มอบหมายให้ 

สรุป 60 % พอใช้  
5. ประหยดั 
5.1 มีการออม   

สังเกตพฤติกรรมและมอบหมาย
ให ้
มีการท าบญัชีครัวเรือน 

5.2 ท าบญัชี รับ-จ่าย ของตนเอง   สมุดบญัชีครัวเรือน 
5.3 ใชจ่้ายเงินอยา่งมีเหตุผลไม่ฟุ่มเฟือย 

  
สังเกตพฤติกรรมและมอบหมาย
ให ้
มีการท าบญัชีครัวเรือน 

5.4 ใชท้รัพยสิ์น ส่ิงของของสถานศึกษาและ 
สาธารณะ อยา่งประหยดั   

สังเกตพฤติกรรมและมอบหมาย
ให ้
มีการท าบญัชีครัวเรือน 

5.5 ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าเหมาะสมกบังาน 
  

สังเกตพฤติกรรมและมอบหมาย
ให ้
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มีการท าบญัชีครัวเรือน 
สรุป 80 % ดี  

6. ซ่ือสัตย์ 
6.1 ไม่คดัลอกหรือน าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของ 
ตนเอง 
 

  

สังเกตพฤติกรรมการพบกลุ่มและ 
การมีส่วนร่วม/ผลงานท่ี
มอบหมาย 
ให ้

6.2 ตรงต่อเวลา ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น  
  

สังเกตพฤติกรรมจากการพบกลุ่ม 
และการเขา้ร่วมกิจกรรม 

6.3 ไม่ทุจริต ประพฤติ ปฏิบติัตรงต่อหนา้ท่ี 
  

สังเกตพฤติกรรมจากการพบกลุ่ม 
และการเขา้ร่วมกิจกรรม 

6.4 พูดความจริง ปราศจากความล าเอียงหรืออคติ 
  

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ขณะพบกลุ่มท่ีมีต่อครูและเพื่อน 

6.5 ไม่เอาส่ิงของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง 
  

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ขณะพบกลุ่มท่ีมีต่อครูและเพื่อน 

สรุป 100 % ดีมาก  
 

 

 

คุณธรรม/พฤติกรรมบ่งชี้ ผ่าน ไม่ผ่าน หลักฐานการประเมิน 

7. สามัคคี 
7.1 ร่วมกิจกรรมกบัหมู่คณะดว้ยความเป็นน ้าหน่ึงใจ
เดียวกนั 

  
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ 
กลุ่มและการเขา้ร่วมกิจกรรม 

7.2 เป็นผูมี้เหตุผล ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
หลากหลาย 

  
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ 
กลุ่มและการเขา้ร่วมกิจกรรม 

7.3 มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
  

สังเกตพฤติกรรมจากการพบ 
กลุ่มและการเขา้ร่วมกิจกรรม 

7.4 ยอมรับในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง และของ 
ผูอ่ื้น ตลอดจนยอมรับการตดัสินของกลุ่ม 

  
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ 
กลุ่มและการเขา้ร่วมกิจกรรม 

สรุป 75 % ดี  
8. มีน า้ใจ 
8.1 มีความจริงใจไม่เห็นแก่ตวั มีความ 

  
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ 
กลุ่มและการเขา้ร่วมกิจกรรม 
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เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เอ้ืออาทร 
8.2 ใหค้วามช่วยเหลือ เอาใจใส่ใหค้วามสนใจใน 
ชีวติความเป็นอยูข่องผูอ่ื้น ท่ีเดือดร้อน 

  
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ขณะพบกลุ่มท่ีมีต่อครูและเพื่อน 

8.3 เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น 
  

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ขณะพบกลุ่มท่ีมีต่อครูและเพื่อน 

8.4 ร่วมสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงามใหเ้กิดข้ึนในชุมชน 
  

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ขณะพบกลุ่มท่ีมีต่อครูและเพื่อน 

สรุป 75 % ดี  

9. วนัิย 
9.1 ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและ 
ขอ้ตกลงของสถานศึกษาและสังคม 

  
สังเกตพฤติกรรมจากการพบ 

กลุ่มและการเขา้ร่วมกิจกรรม 

9.2 เขา้ร่วมกิจกรรมหรือปฏิบติังานท่ีไดรั้บ 
มอบหมายและตรงต่อเวลา   

สังเกตพฤติกรรมจากการพบ 

กลุ่มและการเขา้ร่วมกิจกรรม 

9.3 ปฏิบติัตนถูกตอ้งตามศีลธรรมท่ีดีงาม 
  

สังเกตพฤติกรรมจากการพบ 

กลุ่มและการเขา้ร่วมกิจกรรม 

9.4 เป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม 
  

สังเกตพฤติกรรมจากการพบ 

กลุ่มและการเขา้ร่วมกิจกรรม 

สรุป 75 % ดี  

 

 

 

 

คุณธรรม/พฤติกรรมบ่งชี้ ผ่าน ไม่ผ่าน หลักฐานการประเมิน 

10. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และรักษาความเป็นไทย 
10.1 การปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา 

  
สัมภาษณ์เพ่ือน/สังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

10.2 มีความรักศรัทธาและเทิดทูนสถาบนั 
พระมหากษตัริย ์

  
สัมภาษณ์เพ่ือน/สังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

10.3 ภาคภูมิใจและด ารงความเป็นไทย 
  

สัมภาษณ์เพ่ือน/สังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
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10.4 ร่วมกิจกรรมส าคญัทางศาสนา    กิจกรรม กพช. 
สรุป 100 % ดีมาก  

11. ยดึมั่นในวถิีชีวติและการปกครองตามระบอบ 
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
11.1 ยดึมัน่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอนัมี 
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

  

 
 
สัมภาษณ์เพื่อน/สังเกตการ 
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

11.2 ธ ารงรักษาไวซ่ึ้งความปกครองตามระบอบ 
ประชาธิปไตย 

  
สัมภาษณ์เพื่อน/สังเกตการ 
เขา้ร่วมกิจกรรม 

11.3 ประพฤติตนในภาวะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี   สัมภาษณ์เพื่อน 
11.4 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   สัมภาษณ์เพื่อน 

สรุป 75 % ดี  
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                                                                                                          แบบ 2                                                                                                                                                                                                                            
                                        แบบรายงานผลการประเมินคุณธรรม 
                                         ระดับ ............................................ 

สถานศกึษา ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ...... จังหวัด......................... 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา  ........................  ชื่อ – สกุล  ....................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน  ......................................................... 

กลุ่มคุณธรรม คุณธรรม   ร้อยละ   ผลการประเมิน 

คุณธรรมเพื่อพัฒนาตน 1.  สะอาด     

2.  สุภาพ     

3.  ความกตัญญกูตเวที   

                                                                         สรุป   

คุณธรรมเพื่อพัฒนาการ

ท างาน 

1.  ขยัน   

2.  ความประหยัด   

3.  ความซื่อสัตย์สุจริต  

  

                                                                          สรุป   

คุณธรรมเพื่อพัฒนาการ

อยู่ร่วมกันในสังคม 

 1.  ความสามัคค ี   

2.  ความมีน  าใจ   

3.  ความมีวินัย   

4. รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์  และรักษาความ

เป็นไทย   

5. ยดึมั่นในวถิีชีวิตและการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข   

  

                                                                       สรุป   

                                                                      สรุปในภาพรวม   

บันทึกความเห็นของสถานศกึษา 

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

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

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

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

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

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

 

    

                                  ลงช่ือ  .......................................................  ผู้อ านวยการสถานศกึษา 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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