สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 47/2560 วันที่ 4 กันยายน 2560
เรือ่ ง
เรียน

การวัด และประเมิ นผลการเรียนรูต้ ามหลักสูตรสถานศึกษา
ผูป้ กครอง

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จดั ทาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกาหนดให้การวัดและประเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนครอบคลุมทัง้ 4 ด้าน ได้แก่
1. การวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
การทีจ่ ะดาเนินการวัดผลทีม่ คี ุณภาพ สามารถนาผลการวัดไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมันใจ
่ จาเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ ้อง
มีองค์ประกอบสาคัญ คือวัดให้ตรงจุดประสงค์ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวัดทีม่ คี ุ ณภาพเชื่อถือได้ ผูเ้ รียนทุกคนต้องได้รบั ความ
ยุตธิ รรมเท่าเทียมกัน สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยา เพราะการวัดผลยังสามารถใช้ในการค้นหาความสามารถ
ทีเ่ ด่นและด้อยของผูเ้ รียน เพื่อจะได้ปรับปรุงพัฒนาความสามารถของผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคลได้อกี ด้วย
การประเมินผลการเรียนรูต้ ามกลุ่มสาระการเรียนรูท้ งั ้ 8 กลุ่ม จะเป็ นการประเมินผูเ้ รียนด้านความรู้ (Knowledge)
ด้านความสามารถ ทักษะกระบวนการ (Process) และด้านเจตคติ (Attitude) โดยโรงเรียนมีกระบวนการวัดและประเมินผล
การเรียนรูเ้ ป็ น 3 ระยะ ดังนี้
1. การประเมิ นวิ เคราะห์ผเู้ รียนก่อนเรียน ครูผสู้ อนในแต่ละรายวิชา จะทาการประเมินผลผูเ้ รียน เพื่อตรวจสอบ
ความรู้ ทักษะพืน้ ฐานและความพร้อมด้านต่างๆ ของผูเ้ รียนด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมแล้วนาผลการประเมินไปปรับปรุง ซ่อมเสริม
เตรียมผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคลให้มคี วามพร้อมและความรูพ้ น้ื ฐาน ซึง่ จะช่วยให้ผเู้ รียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
2. การประเมิ นความก้าวหน้ าระหว่างเรียน เป็ นการประเมินผลควบคู่ไปกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่มี ุ่ง
ตรวจสอบพัฒนาการของผูเ้ รียนว่าบรรลุตามตัวชีว้ ดั ในหน่ วยการเรียนรูห้ รือไม่เพียงใด เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่อง และส่งเสริมสนับสนุนผูเ้ รียนให้มคี วามรู้ความสามารถ เกิดการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพ
3. การประเมิ นความสาเร็จหลังเรียน เป็ นการประเมินเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนตลอดปี การศึกษา
์
หรือตลอดภาคเรียน เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินผลการเรียน และใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข และซ่อมเสริม
ผูเ้ รียนทีไ่ ม่ผ่านการประเมินตัวชีว้ ดั หรือผลการเรียนรู้
ทัง้ นี้ทางโรงเรียนได้มกี ารจัดทาคู่มอื การวัดและประเมินผลอย่างเป็ นระบบ เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั สิ าหรับครูผสู้ อน
รวมทัง้ มีโปรแกรมการวัด และประเมินผลทีม่ มี าตรฐานสามารถประมวลผลคะแนนได้อย่างถูกต้องแม่นยา
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก

ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 47/2560
เรือ่ ง การวัด และประเมิ นผลการเรียนรูต้ ามหลักสูตรสถานศึกษา
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................... ผูป้ กครอง (ด.ช./ด.ญ.)....................................................
ชื่อเล่น.........................ชัน้ .....................ได้รบั สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 47/2560 เรื่อง การวัด และประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา เรียบร้อยแล้ว และมีขอ้ เสนอแนะดังนี้……………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อผูป้ กครอง......................................................................

Newsletter Special Edition 47/2017 September 4th, 2017
Assessment of Learning Outcomes in Accordance with the Institutional Curriculum
Dear Parents/Guardians,
Lertlah School Kanchanapisek Road has created our own institutional curriculum that is in accordance with
the Basic Education Core Curriculum of B.E. 2551, which assesses the learners in four main areas as follows:
1. Learning assessment on the 8 main subject areas.
2. Assessment of reading, writing and critical thinking skills.
3. Assessment of desirable outcomes.
4. Assessment of learner development activities.
In order to have an efficient assessment, it is necessary to evaluate in accordance with the objectives, to
have quality assessment tools, and to be unbiased and accurate when assessing. As a result, an individual
learner’s abilities and drawbacks can be assessed for further development of the learner to reach his/her full
potential.
The assessment of the learner in the 8 subject areas focuses on his/her knowledge, processing skills,
and attitude. To do so, the assessment process is divided into three stages.
1. Assessment of learners before lessons. – The instructor will evaluate learners’ knowledge, basic
skills and readiness in preparation for new knowledge.
2. Assessment during lessons. – Simultaneously with teaching, the instructor also evaluates the
learner’s development. Through this method, a learner’s development can be immediately enhanced.
3. Assessment after lessons. – This is an evaluation of learning outcomes at the end of the year or
semester. The results reflect the learner’s academic performance. They are also used to let the instructor know
where improvement is necessary for learners whose evaluation does not reach the standard learning indicators.
To have a systematic and efficient evaluation, the school has equipped our teachers with an assessment
manual, and uses a standardized assessment program for assessing students.
Sincerely yours,
Lertalh School Kanchanapisek Road

Reply Form of Newsletter Special Edition 47/2017
Assessment of Learning Outcomes in Accordance with the Institutional Curriculum
(Please return this reply form by September 6th, 2017.)
I,……………………………….……………….…, parent/guardian of………...……..…………………………………….…,
Nickname……………………..…., Class……………….……, have read this Newsletter Special Edition 47/2017.
Comments: …………………………………………………………………………...…………………………………………...
Parent/Guardian Signature ………………………………………………

