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คำนำ
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จดั ทาหลักสูตรสถานศึกษาเป็ นไปตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึง่ สอดคล้องตามหลักการ จุดหมาย โครงสร้างการจัด
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรและงานวิชาการได้รว่ มกันดาเนินงานจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรูไ้ ด้
เริม่ ทาตัง้ แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ซึง่ เป็นโรงเรียนทีม่ คี วามพร้อมและมีการปรับปรุงตลอดมาโดยรับฟงั ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูป้ กครอง ชุมชน ครู–อาจารย์ และนักเรียน จนกระทังเสร็
่ จเรียบร้อย มีโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีการตรวจสอบความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ทัง้ หมดของทุกกุล่มสาระ มี
คาอธิบายรายวิชา การจัดทาหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรูพ้ ร้อมทีจ่ ะนาไปใช้ และได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียน เมือ่ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
โรงเรียนจึงได้นาหลักสูตรไปใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
นอกจากการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรูด้ งั กล่าวแล้ว
โรงเรียนยังได้
ดาเนินการพัฒนาในเรือ่ งกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน การบริหารจัดการแนะแนว การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล การวิจยั ในชัน้ เรียน เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ประกาศโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชู ปถัมภ์ ฯ
เรื่อง การใช้ หลักสู ตรโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชู ปถัมภ์ ฯ พุทธศักราช ๒๕๕๒
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

หลักสู ตรโรงเรี ยนวินิตศึกษา
ในพระราชูปถัมภ์ฯได้จดั ทาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นั้น บัดนี้ทางโรงเรี ยนได้ดาเนินการ
จัดทาหลักสู ตรฉบับดังกล่าว
และจะได้นามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในปี การศึกษา
๒๕๕๔ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีศกั ยภาพในการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู ้ และความสามารถ ตลอดจนการ
สร้างจิตสานึกในความเป็ นไทยและสามารถดารงชีวติ อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ทั้งนี้ หลักสู ตรโรงเรี ยนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงประกาศให้ใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนตั้งแต่
บัดนี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(พระราชพุทธิวราภรณ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

๑

ความนา
กระทรวงศึกษาธิ การได้มีคาสั่งให้ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยให้
ใช้ในโรงเรี ยนต้นแบบการใช้หลักสู ตรและโรงเรี ยนที่มีความพร้ อม ในปี การศึกษา ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป ซึ่ ง
สานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานก าหนดให้มี ก ารวางแผนงานดาเนิ นการใช้หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยในปี การศึกษา ๒๕๕๒ กาหนดให้มีการนาร่ องการใช้หลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่จะเป็ นศูนย์วิจยั และพัฒนาด้านการใช้หลักสู ตรในแต่ละเขตพื้นที่
การศึ กษา ส านักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน ได้กาหนดเกณฑ์เพื่อให้เขตพื้นที่ การศึ กษาพิจารณา
คัดเลือกโรงเรี ยนเข้าร่ วมการดาเนินการดังกล่าว โดยใช้เกณฑ์ เป็ นโรงเรี ยนชั้นนาหรื อเป็ นโรงเรี ยนพร้อมใช้ในด้าน
ต่าง ๆ มีผลงานเป็ นที่ปรากฏ เช่ น โรงเรี ยนรางวัลพระราชทาน โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ โรงเรี ยนที่เน้นคุณธรรม
จริ ยธรรม โรงเรี ยนที่ มีโครงการและกิ จกรรมต่ าง ๆ มากมาย ที่ มี ศกั ยภาพและสามารถพัฒนาคุ ณภาพการจัด
การศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีคณะ
ผูบ้ ริ หารที่มีภาวะผูน้ า และมีความรู้ความสามารถในการบริ หารงานวิชาการ มีคณะครู ผสู้ อนแกนนาที่มีคุณภาพ
และคณะกรรมการ มีความเข้มแข็ง เขตพื้นที่การศึกษามี ศกั ยภาพที่ จะเข้าไปร่ วมสนับสนุ นทางวิชาการได้อย่าง
ต่อเนื่ อง และ สามารถพัฒนาให้เป็ นโรงเรี ยนที่ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ แก่สถานศึกษาอื่น ๆ และเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู้ใน
ด้านการใช้หลักสู ตร ที่เป็ นรู ปธรรม
โรงเรี ยนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็ นโรงเรี ยนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลพบุรี เขต ๑ ให้เป็ น
พร้อมใช้หลักสู ตรระดับมัธยมศึกษา และมุ่งที่จะพัฒนานักเรี ยน ให้มี
ความสาเร็ จในชีวติ ตามนโยบายของโรงเรี ยน ดังนี้
๑. ให้มีความรู ้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ สามารถที่จะศึกษาต่อในระดับสู งได้อย่างดี
๒. มีวนิ ยั มีความกตัญญูกตเวที สามารถที่จะศึกษาต่อในระดับสู งได้อย่างดีมีพระพุทธศาสนาในการ
ดารงชีวิต
๓. ขยัน เป็ นนักสู ้และมีความมุ่งมัน่ ที่จะประกอบสัมมาชีพมัน่ คง
๔. เป็ นผูม้ ีความเสี ยสละเพื่อส่ วนรวมและรับใช้สังคมด้วยความเต็มใจ
โรงเรี ยนจึงได้ประกาศใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้
๑. ปี การศึกษา ๒๕๕๒ ใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ พุทธศักราช ๒๕๕๒
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปี ที่ ๔
๒. ปี การศึกษา ๒๕๕๓ ใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ พุทธศักราช
๒๕๕๒ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ มัธยมศึกษา
ปี ที่ ๒ มัธยมศึกษาปี ที่ ๔ และมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
๓. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็ นต้นไป ใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกชั้นเรี ยน

๒
เอกสารหลักสู ตรโรงเรี ยนวินิตศึ กษา ในพระราชู ปถัมภ์ฯ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับนี้ จึงได้จดั ทาขึ้นสาหรับบุคลากรของโรงเรี ยนและกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้จะได้นาไปใช้เป็ นกรอบและทิศทางในการจัดการศึกษาและจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไทยทุกคนในโรงเรี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู ้และทักษะที่จาเป็ นสาหรับการ
ดารงชีวติ ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู ้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชี วติ ต่อไป
วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ มุ่งเน้นพัฒนาให้
ผูเ้ รี ยน “มีวนิ ัย ใฝ่ คุณธรรม จริยธรรม เลิศลำ้ วิชำกำร สู่ มำตรฐำนสำกล บนพืน้ ฐำนควำมเป็ นไทย”

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรโรงเรี ยนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาหนด ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญที่สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๒ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่ อสาร ที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิ ด เป็ นความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ การคิ ดสังเคราะห์ การคิ ด อย่า ง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศเพื่อ
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิ ญได้อย่าง
ถู ก ต้อ งเหมาะสมบนพื้ น ฐานของหลัก เหตุ ผ ล คุ ณ ธรรมและข้อ มู ล สารสนเทศ เข้า ใจความสั ม พัน ธ์ แ ละการ
เปลี่ ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู ้ มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
และมีการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อม
๔. ความสามารถในการใช้ ทักษะชีวติ
เป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดาเนิ นชีวติ ประจาวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
ส่ งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
๕. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทั ก ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่ อ การพั ฒ นาตนเองและสั ง คม ในด้ า นการเรี ยนรู้ การสื่ อสาร
การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

๓

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรโรงเรี ยนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก และจะต้องสอดคล้องกับ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
๒. ซื่อสัตย์สุจริ ต
๓. มีวนิ ยั
๔. ใฝ่ เรี ยนรู้
๕. อยูอ่ ย่างพอเพียง
๖. มุ่งมัน่ ในการทางาน
๗. รักความเป็ นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

๔

โครงสร้ างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ /
กิจกรรม
 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิม่ เติม
ตามความพร้ อมและจุดเน้ น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๘๐
(๒นก.)
๘๐
(๒นก.)
๘๐
(๒นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๘๔๐
(๒๑ นก.)
๑๒๐

๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๘๐
(๒ นก.)
๘๐
(๒ นก.)
๘๐
(๒ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๘๔๐
(๒๑ นก.)
๑๒๐

๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๘๐
(๒ นก.)
๘๐
(๒ นก.)
๘๐
(๒ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๘๔๐
(๒๑ นก.)
๑๒๐

ระดับมัธยมศึกษา
ปลาย
ม. ๔ – ๖

ตอน

๒๔๐
(๖ นก.)
๒๔๐
(๖ นก.)
๒๔๐
(๖ นก.)
๒๔๐
(๖ นก.)
๑๒๐
(๓นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๑๒๐
(๓ นก.)
๒๔๐
(๖ นก.)
๑,๕๖๐
(๓๙ นก.)
๓๖๐

ปี ละไม่เกิน ๒๔๐ ชัว่ โมง

ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๖๘๐ชัว่ โมง

ไม่ เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี

รวม ๓ ปี
ไม่ น้อยกว่า
๓,๖๐๐ ชั่วโมง

๕

โครงสร้ าง
หลักสูตรสถานศึกษา

๖

โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
โครงการอัจฉริยะ เตรียมทหาร สอวน.
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๒๑๑๐๑ คณิ ตศาสตร์
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา
ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา
พ ๒๑๑๐๒ พลศึกษา
ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

รายวิชาเพิม่ เติม
ท๒๑๒๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน ๑
ค๒๑๒๐๒ เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๒
ว๒๑๒๐๑ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ง๒๑๒๐๓ คอมพิวเตอร์กราฟิ ก ๑
อ๒๑๒๐๕ อังกฤษอ่าน-เขียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ปี )
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)

๓.๕ (๑๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๔๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๒)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย
ค ๒๑๑๐๒ คณิ ตศาสตร์
ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์
ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา
ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์
พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา
พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษา
ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ
ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ

รายวิชาเพิม่ เติม
ท๒๑๒๐๒ การพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน๒
ค๒๑๒๐๔ เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๔
ว๒๑๒๐๒ การเคลื่อนที่
ง๒๑๒๐๔ คอมพิวเตอร์กราฟิ ก ๒
อ๒๑๒๐๖ อังกฤษอ่าน-เขียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ปี )
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)

๓.๕ (๑๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๐๐
๖๔๐

หมายเหตุ การจัดกิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณะประโยชน์ ใช้ เวลารวมกับกิจกรรมชุ มนุม

๗

โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
โครงการสองภาษา (Bilingual)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๒๑๑๐๑ คณิ ตศาสตร์
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา
ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา
พ ๒๑๑๐๒ พลศึกษา
ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

รายวิชาเพิม่ เติม
ค๒๑๒๐๒ เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๒
ว๒๑๒๐๑ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ง๒๑๒๐๓ คอมพิวเตอร์กราฟิ ก ๑
อ๒๑๒๐๑ อังกฤษฟัง-พูด
อ๒๑๒๐๕ อังกฤษอ่าน-เขียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ปี )
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)

๓.๕ (๑๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๔๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๒)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย
ค ๒๑๑๐๒ คณิ ตศาสตร์
ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์
ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา
ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์
พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา
พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษา
ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ
ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ

รายวิชาเพิม่ เติม
ค๒๑๒๐๔ เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๔
ว๒๑๒๐๒ การเคลื่อนที่
ง๒๑๒๐๔ คอมพิวเตอร์กราฟิ ก ๒
อ๒๑๒๐๓ อังกฤษฟัง-พูด
อ๒๑๒๐๖ อังกฤษอ่าน-เขียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ปี )
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)

๓.๕ (๑๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๔๐

หมายเหตุ การจัดกิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณะประโยชน์ ใช้ เวลารวมกับกิจกรรมชุ มนุม

๘

โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๒๑๑๐๑ คณิ ตศาสตร์
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา
ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา
พ ๒๑๑๐๒ พลศึกษา
ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

รายวิชาเพิม่ เติม
ท๒๑๒๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน ๑
ค๒๑๒๐๑ เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๑
ว๒๑๒๐๑ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ง๒๑๒๐๑ ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ๑
อ๒๑๒๐๒ อังกฤษอ่าน-เขียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ปี )
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)

๒.๕ (๑๐๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๒)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย
ค ๒๑๑๐๒ คณิ ตศาสตร์
ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์
ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา
ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์
พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา
พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษา
ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ
ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ

รายวิชาเพิม่ เติม
ท๒๑๒๐๒ การพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน๒
ค๒๑๒๐๓ เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๓
ว๒๑๒๐๒ การเคลื่อนที่
ง๒๑๒๐๒ ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ๒
อ๒๑๒๐๔ อังกฤษอ่าน-เขียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ปี )
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)

๒.๕ (๑๐๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๐๐

หมายเหตุ การจัดกิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณะประโยชน์ ใช้ เวลารวมกับกิจกรรมชุ มนุม

๙

โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
โครงการอัจฉริยะ เตรียมทหาร สอวน.
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หน่ วยกิต/ปี )
รายวิชาพืน้ ฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๒๑๐๑ คณิ ตศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์
๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๒ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิม่ เติม
๓.๕(๑๔๐)
ท๒๒๒๐๑ การอ่านและพิจารณาหนังสื อ ๑
๐.๕(๒๐)
ค๒๒๒๐๒ เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๖
๑.๐(๔๐)
ว๒๒๒๐๑ พลังงาน
๐.๕(๒๐)
ง๒๒๒๐๓ คอมพิวเตอร์กราฟิ กและออกแบบ ๑
๐.๕(๒๐)
อ๒๒๒๐๒ อังกฤษอ่าน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๖๐)
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
-ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๐
๑๐
๑๐
๖๔๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หน่ วยกิต/ปี )
รายวิชาพืน้ ฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๒๑๐๒ คณิ ตศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์
๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิม่ เติม
๓.๕(๑๔๐)
ท๒๒๒๐๓ การอ่านและพิจารณาหนังสื อ ๒
๐.๕(๒๐)
ค๒๒๒๐๔ เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๘
๑.๐(๔๐)
ว๒๒๒๐๒ เริ่ มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์
๐.๕(๒๐)
ง๒๒๒๐๔ คอมพิวเตอร์กราฟิ กและออกแบบ ๒
๐.๕(๒๐)
อ๒๒๒๐๔ อังกฤษอ่าน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๖๐)
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๐
๑๐
๑๐
๖๔๐

หมายเหตุ การจัดกิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณะประโยชน์ ใช้ เวลารวมกับกิจกรรมชุ มนุม

๑๐

โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
โครงการสองภาษา (Bilingual)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หน่ วยกิต/ปี )
รายวิชาพืน้ ฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๒๑๐๑ คณิ ตศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์
๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๒ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิม่ เติม
๓.๕(๑๔๐)
ค๒๒๒๐๒ เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๖
๑.๐(๔๐)
ว๒๒๒๐๑ พลังงาน
๐.๕(๒๐)
ง๒๒๒๐๓ คอมพิวเตอร์กราฟิ กและออกแบบ ๑
๐.๕(๒๐)
อ๒๒๒๐๑ อังกฤษฟัง-พูด
๐.๕(๒๐)
อ๒๒๒๐๒ อังกฤษอ่าน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๖๐)
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
-ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๐
๑๐
๑๐
๖๔๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หน่ วยกิต/ปี )
รายวิชาพืน้ ฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๒๑๐๒ คณิ ตศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์
๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิม่ เติม
๓.๕(๑๔๐)
ค๒๒๒๐๔ เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๘
๑.๐(๔๐)
ว๒๒๒๐๒ เริ่ มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์
๐.๕(๒๐)
ง๒๒๒๐๔ คอมพิวเตอร์กราฟิ กและออกแบบ ๒
๐.๕(๒๐)
อ๒๒๒๐๓ อังกฤษฟัง-พูด
๐.๕(๒๐)
อ๒๒๒๐๔ อังกฤษอ่าน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๖๐)
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๐
๑๐
๑๐
๖๔๐

หมายเหตุ การจัดกิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณะประโยชน์ ใช้ เวลารวมกับกิจกรรมชุ มนุม

๑๑

โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
เน้ นวิทย์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หน่ วยกิต/ปี )
รายวิชาพืน้ ฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๒๑๐๑ คณิ ตศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์
๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๒ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิม่ เติม
๓.๐(๑๒๐)
ท๒๒๒๐๑ การอ่านและพิจารณาหนังสื อ ๑
๐.๕(๒๐)
ค๒๒๒๐๑ เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๕
๐.๕(๒๐)
ว๒๒๒๐๑ พลังงาน
๐.๕(๒๐)
ง๒๒๒๐๓ คอมพิวเตอร์กราฟิ กและออกแบบ ๑
๐.๕(๒๐)
อ๒๒๒๐๒ อังกฤษอ่าน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๖๐)
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
-ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๐
๑๐
๑๐
๖๒๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หน่ วยกิต/ปี )
รายวิชาพืน้ ฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๒๑๐๒ คณิ ตศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์
๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิม่ เติม
๓.๐(๑๒๐)
ท๒๒๒๐๓ การอ่านและพิจารณาหนังสื อ ๒
๐.๕(๒๐)
ค๒๒๒๐๓ เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๗
๐.๕(๒๐)
ว๒๒๒๐๒ เริ่ มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์
๐.๕(๒๐)
ง๒๒๒๐๔ คอมพิวเตอร์กราฟิ กและออกแบบ ๒
๐.๕(๒๐)
อ๒๒๒๐๔ อังกฤษอ่าน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๖๐)
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๐
๑๐
๑๐
๖๒๐

หมายเหตุ การจัดกิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณะประโยชน์ ใช้ เวลารวมกับกิจกรรมชุ มนุม

๑๒

โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
ไม่ เน้ นวิทย์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หน่ วยกิต/ปี )
รายวิชาพืน้ ฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๒๑๐๑ คณิ ตศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์
๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๒ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิม่ เติม
๒.๕(๑๐๐)
ท๒๒๒๐๒ วรรณกรรมพื้นบ้าน ๑
๐.๕(๒๐)
ส๒๒๒๐๑ กฎหมายเบื้องต้น
๐.๕(๒๐)
ง๒๒๒๐๑ เย็บปั กถักร้อย ๑
๐.๕(๒๐)
อ๒๒๒๐๒ อังกฤษอ่าน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๖๐)
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
-ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๐
๑๐
๑๐
๖๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หน่ วยกิต/ปี )
รายวิชาพืน้ ฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๒๑๐๒ คณิ ตศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์
๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิม่ เติม
๒.๕(๑๐๐)
ท๒๒๒๐๔ วรรณกรรมพื้นบ้าน ๒
๐.๕(๒๐)
ส๒๒๒๐๒ กฎหมายในชีวติ ประจาวัน
๐.๕(๒๐)
ง๒๒๒๐๒ เย็บปั กถักร้อย ๒
๐.๕(๒๐)
อ๒๒๒๐๔ อังกฤษอ่าน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๖๐)
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๐
๑๐
๑๐
๖๐๐

หมายเหตุ การจัดกิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณะประโยชน์ ใช้ เวลารวมกับกิจกรรมชุ มนุม

๑๓

โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
โครงการอัจฉริยะ เตรียมทหาร สอวน.
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หน่ วยกิต/ปี )
รายวิชาพืน้ ฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๓๑๐๑ คณิ ตศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์
๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๒ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิม่ เติม
๓.๕(๑๔๐)
ท๒๓๒๐๑ ทักษะการใช้ภาษาไทย ๑
๐.๕(๒๐)
ค๒๓๒๐๒ เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๑๐
๑.๐(๔๐)
ว๒๓๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร์
๐.๕(๒๐)
ง๒๓๒๐๓ เทคนิคการสร้างงานนาเสนอ ๑
๐.๕(๒๐)
อ๒๓๒๐๒ อังกฤษอ่าน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๖๐)
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๐
๑๐
๑๐
๖๔๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย
ค ๒๓๑๐๒ คณิ ตศาสตร์
ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์
ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา
ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์
พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา
พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา
ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ
ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิม่ เติม
ท๒๓๒๐๓ ทักษะการใช้ภาษาไทย ๒
ค๒๓๒๐๔ เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๑๒
ว๒๓๒๐๒ โครงงานวิทยาศาสตร์ กบั คุณภาพชีวิต
ง๒๓๒๐๔ เทคนิคการสร้างงานนาเสนอ ๒
อ๒๓๒๐๔ อังกฤษอ่าน-เขียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ปี )
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๓.๕(๑๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๔๐

หมายเหตุ การจัดกิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณะประโยชน์ ใช้ เวลารวมกับกิจกรรมชุ มนุม

๑๔

โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
โครงการสองภาษา (Bilingual)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หน่ วยกิต/ปี )
รายวิชาพืน้ ฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๓๑๐๑ คณิ ตศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์
๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๒ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิม่ เติม
๓.๕(๑๔๐)
ค๒๓๒๐๒ เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๑๐
๑.๐(๔๐)
ว๒๓๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร์
๐.๕(๒๐)
ง๒๓๒๐๓ เทคนิคการสร้างงานนาเสนอ ๑
๐.๕(๒๐)
อ๒๓๒๐๑ อังกฤษฟัง-พูด
๐.๕(๒๐)
อ๒๓๒๐๒ อังกฤษอ่าน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๖๐)
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๐
๑๐
๑๐
๖๔๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย
ค ๒๓๑๐๒ คณิ ตศาสตร์
ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์
ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา
ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์
พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา
พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา
ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ
ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิม่ เติม
ค๒๓๒๐๔ เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๑๒
ว๒๓๒๐๒ โครงงานวิทยาศาสตร์ กบั คุณภาพชีวิต
ง๒๓๒๐๔ เทคนิคการสร้างงานนาเสนอ ๒
อ๒๓๒๐๓ อังกฤษฟัง-พูด
อ๒๓๒๐๔ อังกฤษอ่าน-เขียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ปี )
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๓.๕(๑๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๔๐

หมายเหตุ การจัดกิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณะประโยชน์ ใช้ เวลารวมกับกิจกรรมชุ มนุม

๑๕

โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
เน้ นวิทย์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หน่ วยกิต/ปี )
รายวิชาพืน้ ฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๓๑๐๑ คณิ ตศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์
๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๒ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิม่ เติม
๓.๐(๑๒๐)
ท๒๓๒๐๑ ทักษะการใช้ภาษาไทย ๑
๐.๕(๒๐)
ค๒๓๒๐๑ เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๙
๐.๕(๒๐)
ว๒๓๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร์
๐.๕(๒๐)
ง๒๓๒๐๓ เทคนิคการสร้างงานนาเสนอ ๑
๐.๕(๒๐)
อ๒๓๒๐๒ อังกฤษอ่าน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๖๐)
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๐
๑๐
๑๐
๖๒๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย
ค ๒๓๑๐๒ คณิ ตศาสตร์
ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์
ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา
ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์
พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา
พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา
ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ
ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิม่ เติม
ท๒๓๒๐๓ ทักษะการใช้ภาษาไทย ๒
ค๒๓๒๐๓ เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๑๑
ว๒๓๒๐๒ โครงงานวิทยาศาสตร์ กบั คุณภาพชีวิต
ง๒๓๒๐๔ เทคนิคการสร้างงานนาเสนอ ๒
อ๒๓๒๐๔ อังกฤษอ่าน-เขียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ปี )
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๓.๐(๑๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
(๖๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๖๒๐

หมายเหตุ การจัดกิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณะประโยชน์ ใช้ เวลารวมกับกิจกรรมชุ มนุม

๑๖

โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
ไม่ เน้ นวิทย์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หน่ วยกิต/ปี )
รายวิชาพืน้ ฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๓๑๐๑ คณิ ตศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์
๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๒ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิม่ เติม
๒.๕(๑๐๐)
ท๒๓๒๐๒ หลักภาษาเพื่อการสื่ อสาร ๑
๐.๕(๒๐)
ส๒๓๒๐๑ เศรษฐศาสตร์ ๑
๐.๕(๒๐)
ง๒๓๒๐๑ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ๑
๐.๕(๒๐)
อ๒๓๒๐๒ อังกฤษอ่าน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๖๐)
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๐
๑๐
๑๐
๖๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒)
เวลาเรียน
รายวิชา / กิจกรรม
(หน่ วยกิต/ปี )
รายวิชาพืน้ ฐาน
๑๑(๔๔๐)
ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย
๑.๕(๖๐)
ค ๒๓๑๐๒ คณิ ตศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์
๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา
๑.๕(๖๐)
ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์
๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา
๐.๕(๒๐)
พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา
๐.๕(๒๐)
ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ
๑.๐(๔๐)
ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐(๔๐)
อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
๑.๕(๖๐)
รายวิชาเพิม่ เติม
๒.๕(๑๐๐)
ท๒๓๒๐๔ หลักภาษาเพื่อการสื่ อสาร ๒
๐.๕(๒๐)
ส๒๓๒๐๒ เศรษฐศาสตร์ ๒
๐.๕(๒๐)
ง๒๓๒๐๒ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ๒
๐.๕(๒๐)
อ๒๓๒๐๔ อังกฤษอ่าน-เขียน
๑.๐(๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๖๐)
๒๐
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด
- ชุมนุม/ชมรม
 กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๐
๑๐
๑๐
๖๐๐

หมายเหตุ การจัดกิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณะประโยชน์ ใช้ เวลารวมกับกิจกรรมชุ มนุม

๑๓๕

ระเบียบโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชู ปถัมภ์ ฯ
ว่าด้ วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตามคาสัง่ กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่ องให้ใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และกระจายอานาจให้สถานศึกษากาหนดหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใช้เอง เพื่อให้
สอดคล้องกับคาสัง่ ดังกล่าว
ฉะนั้นอาศัยอานาจตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรี ยนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงวาง
ระเบียบไว้ดงั นี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบโรงเรี ยนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ว่าด้วยการประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับ หรื อคาสัง่ อื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรื อซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ใช้ระเบียบนี้คู่กบั หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ข้อ ๕ ผูอ้ านวยการสถานศึกษารักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
หมวดที่ ๑
หลักการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ ๖ ในการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้ดาเนินการดังนี้
๖.๑ โรงเรี ยนมีหน้าที่ประเมินผล ตัดสิ นผลและอนุมตั ิผลการเรี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่ วม กาหนดอัตราส่วนคะแนนระหว่างเรี ยนต่อปลายภาค / ปลายปี
๖.๒ การประเมินผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา โดยคิดเป็ นหน่วยกิต การคิดจานวนหน่วยกิต ให้ถือปฏิบตั ิตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา
๖.๓ ให้มีการประเมินผลการเรี ยนเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนและเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยน ทั้ง ๔
องค์ประกอบตามหลักสูตรแกนกลางกาหนด
๖.๔ โรงเรี ยนจัดให้ผเู ้ รี ยนได้รับการประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษา / หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและระดับชาติ
๖.๕ การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ตรงตามสภาพความรู ้ ความสามารถที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยน รวมทั้ง
สามารถรองรับการประเมินภายในและภายนอก ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
หมวดที่ ๒
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ ๗ การวัดและประเมินผล เพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอน ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
๗.๑ แจ้งให้ผเู ้ รี ยนทราบมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่กาหนดในหลักสูตร บอก
วิธีการประเมินผล เกณฑ์การผ่านมาตรฐานการเรี ยนรู ้รายวิชา
๗.๒ แจ้งให้ผเู ้ รี ยนทราบการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน วิธีการประเมินและเกณฑ์การผ่าน
ตามที่กาหนด

๑๓๖
๗.๓ แจ้งให้ผเู ้ รี ยนทราบการประเมินคุณลักษณ์อนั พึงประสงค์ ๘ ข้อ วิธีการประเมินและเกณฑ์การผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗.๔ แจ้งให้ผเู ้ รี ยนทราบการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน วิธีการประเมินเกณฑ์การผ่านกิจกรรม
๗.๕ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามข้อย่อย ๗.๑ , ๗.๒ , ๗.๓ และ ๗.๔ ต้องมีการประเมินผล
ระหว่างเรี ยนเป็ นระยะ ๆ ด้วยวิธีการหลากหลายและมีการบันทึกผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดมีความเที่ยงตรง
ยุติธรรม เชื่อถือได้
๗.๖ ให้มีการประเมินผลปลายภาค โดยเลือกประเมินเฉพาะมาตรฐาน/ตัวชี้วดั สาคัญให้ครอบคลุมทั้งด้านพุทธิ
พิสยั จิตพิสยั ทักษะพิสยั และเน้นกระบวนการเพื่อตรวจสอบความรู ้ ความสามารถ ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนผ่านมา ภาคเรี ยนละ ๑ ครั้ง
๗.๗ ให้มีการสอนซ่อมเสริ มผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้ความสามารถในข้อ ๗.๕ ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด โดยจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
๗.๘ นาผลการประเมินระหว่างเรี ยนและปลายภาคเรี ยนมารวมกันในแต่ละรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อ
ตัดสิ นผลการเรี ยน
๗.๙ การตัดสิ นผลการเรี ยนใช้ตวั เลขแสดงระดับผลการเรี ยน ๘ ระดับดังนี้
ระดับผล
ช่องคะแนน
ความหมาย
การเรี ยน
ร้อยละ
๔
ดีเยีย่ ม
๘๐-๑๐๐
๓.๕
ดีมาก
๗๕-๗๙
๓
ดี
๗๐-๗๔
๒.๕
ค่อนข้างดี
๖๕-๖๙
๒
ปานกลาง
๖๐-๖๔
๑.๕
พอใช้
๕๕-๕๙
๑
ผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่า
๕๐-๕๔
๐
ต่ากว่าเกณฑ์ข้ นั ต่า
๐-๔๙
๗.๑๐ แจ้งผลการเรี ยนตามข้อ ๗.๙ ให้ผปู ้ กครองทราบ
ผลการเรียนทีม่ เี งือ่ นไข
๗.๑๑ ให้ใช้อกั ษรแสดงผลการเรี ยนที่มีเงื่อนไขในรายวิชาดังนี้
“มส” ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาค
“ร” รอการตัดสิ นหรื อยังตัดสินไม่ได้
หมวด ๓
เกณฑ์ การวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ ๘ ผูเ้ รี ยนต้องผ่านการวัดและประเมินผลการเรี ยนดังนี้
๘.๑ ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล ๘ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ซ่ ึงกาหนดไว้ดงั นี้
๑) ผูเ้ รี ยนต้องมีเวลาเรี ยนในระบบไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
๒) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินทุกมาตรฐานทุกตัวชี้วดั ของแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และผ่านร้อย
ละ ๖๐ ของตัวชี้วดั
๓) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนรายวิชาทุกรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๔) ให้ระดับผลการเรี ยนรายวิชา ๘ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ดงั นี้

๑๓๗

ระดับผล
การเรี ยน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

ความหมาย
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่า
ต่ากว่าเกณฑ์ข้ นั ต่า

ช่องคะแนน
ร้อยละ
๘๐-๑๐๐
๗๕-๗๙
๗๐-๗๔
๖๕-๖๙
๖๐-๖๔
๕๕-๕๙
๕๐-๕๔
๐-๔๙

๘.๒ เกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
๑) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินตลอดเวลาจากการเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
๒) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินและพัฒนาจากครู ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามเกณฑ์ที่กาหนด
๓) เกณฑ์การประเมินกาหนดเป็ น “ผ่าน” และ “ไม่ผา่ น” กรณี ผา่ นกาหนดไว้เป็ น ผ่าน ดี และ ดี
เยีย่ ม
๘.๓ เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน มี ๘ คุณลักษณะ คือ
- รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
- ซื่อสัตย์ สุจริ ต
- มีวนิ ยั
- ใฝ่ เรี ยนรู ้
- อยูอ่ ย่างพอเพียง
- มุง่ มัน่ ในการทางาน
- รักความเป็ นไทย
- มีจิตสาธารณะ
๒) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีการประเมินตลอดเวลา การเรี ยนรู ้ใน
รายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ครู ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม ตามเกณฑ์ที่กาหนด
๓) เกณฑ์การประเมินกาหนดเป็ นผ่านและไม่ผา่ น กรณี ผา่ นกาหนดระดับเป็ น ผ่าน ดี ดีเยีย่ ม
๘.๔ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๑) กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรี ยน และกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
๒) ประเมินจากการปฏิบตั ิกิจกรรมและผลงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
๓) เวลาเข้าร่ วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กาหนด
๔) เกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน กาหนดเป็ น ผ่าน และ ไม่ผา่ น

๑๓๘
ข้อ ๙ การเลื่อนชั้น กาหนดให้ผเู ้ รี ยนมีคุณสมบัติดงั นี้
๙.๑ ผูเ้ รี ยนต้องมีเวลาเรี ยนตลอดปี การศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
๙.๒ ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วดั และผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
๙.๓ ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการตัดสิ้นผลการเรี ยนทุกรายวิชา
๙.๔ ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๙.๕ การพิจารณาเลื่อนชั้นผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องเพียงบางตัวชี้วดั ซึ่งสามารถพัฒนาและซ่อมเสริ มได้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และวิชาการที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้
๙.๖ กรณี ผเู ้ รี ยนที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การอนุมตั ิเลื่อนชั้นเรี ยนคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและวิชาการ
อาจใช้ดุลพินิจให้เลื่อนชั้นได้หากพิจารณาเห็นว่า
๑) ผูเ้ รี ยนมีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ อันเนื่องมาจากสาเหตุจาเป็ นหรื อเหตุสุดวิสยั แต่มีคุณสมบัติ
ตามข้ออื่น ๆ ครบถ้วน
๒) ผูเ้ รี ยนผ่านมาตรฐานและตัวชี้วดั ไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนดในแต่ละรายวิชาและเห็นว่าสามารถซ่อม
เสริ มได้ในปี การศึกษาถัดไปและมีคุณสมบัติขอ้ อื่น ๆ ครบถ้วน
ข้อ ๑๐ การเรี ยนซ้ าชั้น หากผูเ้ รี ยนไม่ผา่ นรายวิชาจานวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็ นปั ญหาต่อการเรี ยนในระดับชั้นที่
สูงขึ้น ให้ต้งั คณะกรรมการพิจารณาให้เรี ยนซ้ าชั้นได้ ทั้งนี้ให้คานึงถึงวุฒิภาวะและความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
หมวดที่ ๔
การเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ ๑๑ สถานศึกษาจะอนุญาตให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาต่างๆ และรับโอนผลการเรี ยนจากสถานศึกษาอื่นได้จะต้อง
ดาเนินการตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
หมวดที่ ๕
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
ข้อ ๑๒ หลักฐานทางการศึกษา เป็ นเอกสารแสดงข้อมูลและสถานภาพทางการศึกษาของผูเ้ รี ยนที่โรงเรี ยนจะต้องจัดทา
เพื่อใช้สาหรับตรวจสอบ สื่ อสาร ส่งต่อและรับรองผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน หลักฐานที่โรงเรี ยนจะต้องจัดทามี ๒ กลุ่ม
๑๒.๑ เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบเป็ นเอกสารหลักฐานที่กระทรวงศึกษาธิการจัดทาแบบ
พิมพ์ เพื่อให้สถานศึกษานาไปใช้จดั ทาเป็ นหลักฐานในการให้การับรองผลการศึกษาและวุฒิการศึกษาของผูเ้ รี ยน ซึ่งจะส่งผลให้
ผูเ้ รี ยนได้รับศักดิ์และสิ ทธิ์ตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองนั้นไปตลอดชีวติ ในขณะเดียวกันเอกสารที่จดั ทาขึ้นนี้จะใช้เป็ น
หลักฐานสาหรับตรวจสอบ ยืนยันและรับรองวุฒิการศึกษาของผูเ้ รี ยนตลอดไป เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ
มีดงั นี้
๑) ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑) เป็ นเอกสารบันทึกผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนตามกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เรี ยน ในแต่ละระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.๒) เป็ นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้กบั ผูส้ าเร็ จการศึกษาภาค
บังคับ ๙ ปี และผูส้ าเร็ จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี
๓) แบบรายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา (ปพ.๓) เป็ นแบบรายงานรายชื่อและข้อมูลของผูส้ าเร็ จการศึกษา
ภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒.๒ เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาดาเนินการเอง เป็ นเอกสารที่ใช้บนั ทึกข้อมูล ตรวจสอบ
รายงาน และรับรองผลการดาเนินการพัฒนาผูเ้ รี ยน ตามภารกิจในการประเมินผลการเรี ยนของสถานศึกษาในลักษณะต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่งแต่ละสถานศึกษาได้กาหนดไว้ดงั นี้

๑๓๙
๑) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.๔)
๒) เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน (ปพ.๕)
๓) เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนรายบุคคล (ปพ.๖)
๔) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗)
๕) เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.๘)
๖) สมุดบันทึกผลการเรี ยนรู ้รายวิชา (ปพ.๙)
สถานศึกษาจะต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการจัดทาแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมอธิบายวิธีการใช้ให้ชดั เจน
เพื่อผูเ้ กี่ยวข้องนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามจุดประสงค์
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๓ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ปี การศึกษา ๒๕๕๒ เป็ นต้น
ไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

(พระราชพุทธิวราภรณ์)
ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา

๑๔๐

ระเบียบโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๒
เรื่ องให้ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๑ เพื่อให้การดาเนินงานของโรงเรี ยนว่า
ด้วยการเทียบโอนผลการเรี ยนเป็ นไปอย่างมีระบบ เรี ยบร้อย และสอดคล้องกับตัวหลักสู ตรกาหนด ฉะนั้น
โรงเรี ยนจึงกาหนดระเบียบการเทียบโอนผลการเรี ยนไว้ดงั นี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบโรงเรี ยนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ” ว่าด้วย การ
เทียบโอนผลการเรี ยนตามหลักสู ตรโรงเรี ยนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ พุทธศักราช ๒๕๕๔
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคาสั่งอื่นใด ซึ่ งกาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรื อขัดแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ใช้ระเบียบนี้กบั หลักสู ตรโรงเรี ยนวินิตศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓)
และระดับมัธยมศึกษาตนอปลาย (ม.๔ – ม.๖)รวมทั้งหลักสู ตรสถานศึกษาอื่นที่เทียบเท่าและอยูใ่ นระดับเดียวกัน
ข้อ ๕ ให้รับเทียบโอนผลการเรี ยนเฉพาะผูเ้ รี ยนที่เรี ยนในระบบจากหลักสู ตรสถานศึกษาอื่น
ซึ่งย้ายมาเรี ยนในโรงเรี ยนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ข้อ ๖ การรับเข้าเรี ยน และการเทียบโอนผลการเรี ยน ให้เป็ นไปตามหลักการและแนวปฏิบตั ิ
ของโรงเรี ยนกาหนด
ข้อ ๗ การจบหลักสู ตรของผูข้ อเทียบโอนผลการเรี ยนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของหลักสู ตร
ของสถานศึกษาที่รับโอน
ข้อ ๘ ให้อาจารย์ใหญ่รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
หลักการเทียบโอนผลการเรี ยนให้ปฏิบตั ิดงั นี้
ข้อ ๙ โรงเรี ยนจะต้องดาเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการการเทียบโอนผลกาเรี ยน ซึ่ งมีจานวน
๓ - ๕ คน เพื่อพิจารณาผลการเรี ยน
ข้อ ๑๐ ผูข้ อเทียบโอนจะต้องขึ้นทะเบียนเป็ นนักเรี ยน
ข้อ ๑๑ โรงเรี ยนจะต้องดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยนในภาคเรี ยนแรกที่ข้ ึนทะเบียนเป็ น
นักเรี ยน
ข้อ ๑๒ โรงเรี ยนออกใบรับรองผลการเทียบโอนไว้เป็ นหลักฐาน โดยจัดทาขึ้น ๒ ฉบับ
โรงเรี ยนเก็บไว้ ๑ ฉบับ จ่ายให้ผขู ้ อเทียบโอน ๑ ฉบับ

๑๔๑

วิธีการเทียบโอนผลการเรี ยน
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรี ยน จะต้องดาเนินการดังนี้
๑๓.๑ ให้ผขู้ อเทียบโอนยืน่ แบบขอเทียบโอนผลการเรี ยน (ทอ.๑ ) โดยมีหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ประกอบ
๑๓.๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (Transcript)
๑๓.๑.๒ สมุดบันทึกผลการเรี ยนรู้ (ปพ.๙)
๑๓.๑.๓ ใบรับรองเวลาเรี ยนและคะแนนพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
๑๓.๒ คณะกรรมการเทียบโอนพิจารณาผลการเรี ยนจากเอกสารต่าง ๆ โดยเฉพาะ
สมุดบันทึกผลการเรี ยนรู้ (ปพ.๙) ซึ่ งจะประกอบด้วย คาอธิ บายรายวิชา จุดประสงค์และเนื้อหา จะต้อง
สอดคล้องกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐
๑๓.๓ คณะกรรมการเทียบโอนบันทึกผลการพิจารณาเทียบโอนผลการเรี ยน
๑๓.๔ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรี ยน บันทึกเสนอขออนุมตั ิผลการเทียบโอน
ผลการเรี ยน (ใช้แบบ ทอ.๒)
๑๓.๕ นายทะเบียนออกใบรับรองผลการเทียบโอนผลการเรี ยนไว้เป็ นหลักฐาน
(ใช้แบบ ทอ.๓) โดยจัดทา ๒ ฉบับ เก็บหลักฐานไว้ ๑ ฉบับ จ่ายให้นกั เรี ยน ๑ ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

(พระราชพุทธิวราภรณ์)
ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
และวิชาการสถานศึกษา

๑๔๒

การประเมินผลการเรียนและเกณฑ์ การจบหลักสู ตร
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชู ปถัมภ์ ฯ อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


การประเมินผลการเรียนและเกณฑ์ การผ่านระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ( มัธยมศึกษาปี ที่ ๓)
จบการศึกษาภาคบังคับ
๑. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน ๖๓ หน่วย
กิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
๒. ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน ๖๓
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่นอ้ ยกว่า ๑๔ หน่วยกิต
๓. ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ ผ่าน ขึ้นไป
๔. ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ ผ่าน ขึ้นไป
๕. ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมิน ผ่าน ทุกกิจกรรม
๖. ผูเ้ รี ยนต้องสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ได้เป็ นอย่างต่า

การประเมินผลกการเรียนและเกณฑ์ การผ่านระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปี ที่ ๖)
จบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๑. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน ๓๙ หน่วย
กิต และรายวิชาเพิม่ เติมตามที่สถานศึกษากาหนด
๒. ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๓. ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ ผ่าน ขึ้นไป
๔. ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ ผ่าน ขึ้นไป
๕. ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมิน ผ่าน ทุกกิจกรรม
๖. ผูเ้ รี ยนต้องสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ได้เป็ นอย่างต่า

๑๔๓

แผนภูมิแสดงการประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนผ่านช่วงชั้น
การประเมินผลการ
เรี ยนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ท้ งั ๘ กลุ่ม

การประเมิน
กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน

การประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนสื่ อความ

การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ผลการประเมิน
“ผ่าน”
ทุกรายวิชา

ผลการประเมิน
“ผ่าน”
ทุกกิจกรรม

ผลการประเมิน
“ผ่าน”
อยูใ่ นระดับ
คุณภาพ “ดี”

ผลการประเมิน
“ผ่าน”
อยูใ่ นระดับ
คุณภาพ “ดี”

การตัดสินผลการผ่านช่ วงชั้น

๑๕๗

เกณฑ์ การเทียบโอนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ผูเ้ รี ยนที่เข้าเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม. ๑ – ม. ๓ ) และ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม. ๔- ม. ๖ ) ในปี การศึกษา ๒๕๕๔ (ชั้นเรี ยนที่ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑) เป็ นต้นไป จะต้องทาการขอเทียบโอนผลการเรี ยน โดยปฏิบตั ิตามเกณฑ์ ดังนี้
๑. ขึ้นทะเบียนเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยน
๒. เข้ารับการประเมินในรายวิชาต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท้ งั ๘ กลุ่มตามโครงสร้างหลักสู ตร
สถานศึกษา
๓. ผ่านเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ทั้ง ๘ กลุ่มร้อยละ ๕๐ และได้ระดับผลการเรี ยนตาม
รายวิชาโรงเรี ยนเดิมนั้น ๆ สาหรับรายวิชาที่ไม่มีผลการเรี ยนจากโรงเรี ยนเดิม ให้ใช้ผลการประเมินตาม
เกณฑ์การให้ระดับผลการเรี ยนดังนี้
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

มีผลการเรี ยนตั้งแต่ร้อยละ
มีผลการเรี ยนตั้งแต่ร้อยละ
มีผลการเรี ยนตั้งแต่ร้อยละ
มีผลการเรี ยนตั้งแต่ร้อยละ
มีผลการเรี ยนตั้งแต่ร้อยละ
มีผลการเรี ยนตั้งแต่ร้อยละ
มีผลการเรี ยนตั้งแต่ร้อยละ
มีผลการเรี ยนตั้งแต่ร้อยละ

๘๐ - ๑๐๐
๗๕- ๗๙
๗๐ - ๗๔
๖๕ - ๖๙
๖๐ - ๖๔
๕๕ - ๕๙
๕๐ - ๕๔
๐ - ๔๙

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผลการเรี ยน
ผลการเรี ยน
ผลการเรี ยน
ผลการเรี ยน
ผลการเรี ยน
ผลการเรี ยน
ผลการเรี ยน
ผลการเรี ยน

ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
น่าพอใจ
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่า
ต่ากว่าเกณฑ์ข้ นั ต่า

ผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ จะต้องเรี ยนใหม่
๔.กรณี ประเมินแล้วไม่ผา่ นเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาใด ๆ ให้ผสู ้ อนดาเนินการสอนซ่อมเสริ ม
แล้วประเมินผลการเรี ยนใหม่จนผูเ้ รี ยนผ่านเกณฑ์

๑๔๕

ภาคผนวก

๑๔๖

การจัดการเรียนรู้ และการส่ งเสริมการเรียนรู้
หลักการแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรี ยนวินิตศึกษา ในพระราชู ปถัมภ์ ฯ
โรงเรี ยนได้จดั สาระการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย ทั้งในสาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐาน และสาระการเรี ยนรู ้
เพิ่มเติม และกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร โดยครู ผสู ้ อนทุกคนมีความเชื่อว่าผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถพัฒนาถึงขีดสู งสุ ด
ตามศักยภาพ ดังนั้นโรงเรี ยนจึงจัดการเรี ยนรู ้ให้มีความสอดคล้อง ความสามารถทางด้านร่ างกาย สติปัญญา
ความถนัด ความสนใจ ให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เน้นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ ง
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง เรี ยนรู ้อย่างบูรณาการ เน้นกระบวนการคิด สอดแทรกคุณธรรม
จริ ยธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรี ยนกาหนด
แนวการดาเนินการทางโรงเรียน ในการจัดการเรียนรู้
๑. ครู ผสู ้ อนทุกคน มีความรู ้และเข้าใจในพัฒนาการของผูเ้ รี ยน รู ้จกั ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลเป็ นรายกลุ่ม
ประวัติภูมิหลังด้านจุดเด่น จุดด้อย ความสนใจ ความถนัด ความฝัน ความทุกข์ ความสุ ข สภาพจิตใจ ความคิด
เพื่อให้ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผูเ้ รี ยน
๒. ครู ผสู ้ อนต้องออกแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จัดทาแผนการเรี ยนรู ้ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตาม
มาตรฐานที่กาหนด ตอบสนองพัฒนาการของผูเ้ รี ยนทั้งด้านทรัพยากรทางวิชาการ และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
๓. การจัดการเรี ยนรู้เน้นให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในโรงเรี ยน นอกโรงเรี ยน รวมถึงแหล่งเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น และให้ผเู ้ รี ยนสามารถแก้ไขปั ญหา
ตามสถานการณ์ต่างๆ ได้
๔. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เน้นไปสู่ การประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน บูรณาการเชื่อมโยงเข้ากับวิถี
ชีวติ จริ งกับชุมชนท้องถิ่นทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และข้ามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๕. พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้และศูนย์วทิ ยบริ การ ทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้
ร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน การค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ตามความถนัดและความ
สนใจ
๖. ส่ งเสริ มให้ครู ได้นากระบวนการวิจยั มาใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
๗. พัฒนาระบบงานแนะแนวให้สามารถบริ การนักเรี ยนได้อย่างรวดเร็ ว และแก้ไขปั ญหาความ
บกพร่ องด้านการปรับตัว สุ ขภาพจิตของนักเรี ยน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๘. พัฒนาและส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนได้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทางวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่นๆ เพื่อสร้างเครื อข่ายด้านวิชาการ และเครื อข่ายด้านการสนับสนุนการเรี ยนการสอน
-------------------------------------------------
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สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
สื่ อการเรี ยนรู้เป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึงความรู ้
ทักษะกระบวนการ และ คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สื่ อการ
เรี ยนรู ้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่ อธรรมชาติ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยี และเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ต่างๆ ที่มี
ในท้องถิ่นการเลือกใช้สื่อควรเลือกให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการและลีลาการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายของ
ผูเ้ รี ยน
การจัดหาสื่ อการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนสามารถจัดทาและพัฒนาขึ้นเอง หรื อปรับปรุ งเลือกใช้อย่าง
มีคุณภาพจากสื่ อต่างๆ ที่มีอยูร่ อบตัวเพื่อนามาใช้ประกอบในการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถส่ งเสริ มและสื่ อสาร
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างเพียงพอเพื่อพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่าง
แท้จริ ง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผูม้ ีหน้าที่จดั การศึกษาขึ้นพื้นฐาน ควร
ดาเนินการดังนี้
๑. จัดให้มีแหล่งการเรี ยนรู ้ ศูนย์สื่อการเรี ยนรู ้ ระบบสารสนเทศการเรี ยนรู ้และเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ที่
มีประสิ ทธิ ภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก
๒. จัดทาและจัดหาสื่ อการเรี ยนรู ้สาหรับการศึกษาค้นคว้าของผูเ้ รี ยน เสริ มความรู ้ให้ผสู ้ อน รวมทั้ง
จัดหาสิ่ งที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้
๓. เลือกและใช้สื่อการเรี ยนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการ
เรี ยนรู ้ ธรรมชาติของสาระการเรี ยนรู ้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน
๔. ประเมินคุณภาพของสื่ อการเรี ยนรู ้ที่เลือกใช้อย่างเป็ นระบบ
๕. ศึกษาค้นคว้า วิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
๖. จัดให้มีการกากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพเกี่ยวกับสื่ อและการใช้สื่อการเรี ยนรู ้
เป็ นระยะ ๆ และสม่าเสมอ
ในการจัดทา การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่ อการเรี ยนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษาควรคานึงถึง
หลักการสาคัญของสื่ อการเรี ยนรู ้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสู ตร วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ การจัดประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความ
มัน่ คงของชาติ ไม่ขดั ต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง รู ปแบบการนาเสนอที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
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การบริหารงานวิชาการ
การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีการวางแผนการทางานที่ยดึ หลักการ
และแนวคิด ขอบข่ายภารกิจ และกาหนดบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา ดังนี้
๑. หลักการและแนวคิด
- ยึดให้สถานศึกษาจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาให้เป็ นไปตามกรอบหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริ ง
โดยมีครู ผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครอง และชุมชนมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน
- มุ่งส่ งเสริ มสถานศึกษาให้จดั กระบวนการการเรี ยนรู ้ โดยถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญสู งสุ ด
- มุ่งส่ งเสริ มชุมชนและสังคมมีส่วนร่ วมในการกาหนดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้รวมทั้งเป็ น
เครื อข่ายและแหล่งเรี ยนรู ้
- มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดชั นีช้ ีวดั คุณภาพการจัดหลักสู ตรและ
กระบวนการเรี ยนรู ้ สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช่วงชั้นทั้งระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
- มุ่งส่ งเสริ มให้มีการร่ วมมือเป็ นเครื อข่าย เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนา
การศึกษา
๒. ขอบข่ ายภารกิจ
- การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสู ตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย)
- การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
- การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรี ยน
- การประกับคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
- การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- การพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้
- การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
๓. บทบาทและหน้ าทีข่ องสถานศึกษา
๓.๑ การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
บทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษา
๑. จัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง
ชุมชน และสังคมคามกรอบหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๒. บริ หารการจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
๒.๑ หลักสู ตรการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ต้องมีการ
๒.๑.๑ จัดประสบการณ์สาคัญแบบองค์รวมที่ยดึ เด็กเป็ นศูนย์กลาง ดังต่อไปนี้
๑. ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริ มพัฒนาการด้านร่ างกาย
๒. ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริ มพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
๓. ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริ มพัฒนาการด้านสังคม
๔. ประสบการณ์ที่ส่งเสริ มพัฒนากรด้านสติปัญญา
๒.๑.๒ การจัดหลักสู ตรสถานศึกษา โดยกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร สร้างหลักสู ตร
สถานศึกษา
๒.๑.๓ จัดการศึกษาปฐมวัย สาหรับกลุ่มเป่ าหมายเฉพาะ
๒.๑.๔ เชื่อมต่อการศึกษาประถมศึกษากับมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ และมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
๒.๑.๕ กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
๒.๒ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องมีการดาเนินการ ดังนี้
๒.๒.๑ การพัฒนาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดทาสาระของหลักสู ตรที่
ประกอบด้วย รายวิชาพื้นฐานโดยมีมาตรฐาน ตัวชี้ วดั ส่ วนรายวิชาเพิ่มเติมมีมาตรฐาน และผลการเรี ยนรู ้ รายภาค
กาหนดสาระการเรี ยนรู ้ กาหนดหน่วยการเรี ยนรู ้ โครงสร้างรายวิชา หน่วยกิจ เพื่อจัดทาคาอธิ บายรายวิชา จัดทา
หน่วยการเรี ยนรู ้ จัดทากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับชั้น กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งระเบียบ
การวัดผลประเมินผลการจบหลักสู ตรด้วย
๒.๒.๒ การจัดการเรี ยนรู้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสู ตร
สถานศึกษา
๒.๒.๓ การจัดหาและพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้
๒.๒.๔ การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู้
๒.๒๕ จัดให้มีเอกสารหลักฐานการศึกษา
๒.๒.๖ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน
๒.๓ นิเทศเพื่อการพัฒนาการใช้หลักสู ตรภายในสถานศึกษา
๒.๔ ติดตามและประเมินผล ปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา และรายงานผลให้เขตพื้นที่
การศึกษาทราบ
๓. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
๓.๑ บทบาทและหน้ าทีข่ องสถานศึกษา
- จัดทาแผนการเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
- จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้ยดึ หยุน่ ตามความเหมาะสมทั้งด้านเวลา สาระการเรี ยนรู ้และ
ผูเ้ รี ยน

๑๕๐

- จัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ งจาก
แหล่งการเรี ยนรู ้และเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
- ใช้การแนะแนวเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
- ให้ผปู ้ กครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนรวมในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้
- ส่ งเสริ มให้ครู ได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่อง
๓.๒ การวัดผลและประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
- บทบาทและหน้าที่สถานศึกษา
- กาหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
- จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบการวัดประเมินผลของ
สถานศึกษา
- วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ เทียบโอนผลการเรี ยนและอนุมตั ิผล
การเรี ยน
- จัดให้มีการประเมินผลการเรี ยนทุกช่วงชั้น และจัดให้มีการซ่อมเสริ มกรณี ที่
ผูเ้ รี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
- จัดให้มีการพัฒนาเครื่ องมือในการวัดและประเมินผล
- มีการเทียบโอนผลการเรี ยนโดยคณะกรรมการ
- จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรี ยนเพื่อใช้
ในการอ้างอิง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
๓.๓ การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
บทบาทและหน้าที่สถานศึกษา
- จัดให้มีระบบการประกับคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา
- สนับสนุน ส่ งเสริ มให้มีระบบการประกันคุณภาพในระดับจัดหน่วยงานภายในสถานศึกษา
- กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
- ปรับปรุ งและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๓.๔ การพัฒนาการใช้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
บทบาทและหน้าที่สถานศึกษา
- ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู ผลิตพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- จัดหาจัดทาสื่ อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กบั ครู และนักเรี ยนอย่างเพียงพอและหลากหลาย

๑๕๑

๓.๕ การพัฒนาและส่ งเสริมให้ มีแหล่ งเรียนรู้
บทบาทและหน้าที่สถานศึกษา
- จัดให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวน
การเรี ยนรู้
- ส่ งเสริ มให้ครู และนักเรี ยนได้ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
๓.๖ การวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
บทบาทและหน้าที่สถานศึกษา
- ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู ทาวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน หลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู้ การใช้สื่อและ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน
- รวบรวมและเผยแพร่ ผลการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งสนับสนุนให้ครู นาผลการวิจยั
มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓.๗ การส่ งเสริมชุ มชนให้ มีความเข้ มแข็งทางวิชาการ
บทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษา
- ดาเนิ นการเสริ มความรู ้และประสบการณ์ให้กบั ชุมชน โดยร่ วมมือกับบุคคล ชุมชนองค์กร
หน่วยงาน และสถานบันทางสังคมอื่น
- ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน
ให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการ โดยร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและถานบันทางสังคม
อื่น
- สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ ระหว่างชุมชน โดยร่ วมมือ
กับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถานบันทางสังคมอื่น

คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ปรึกษา
๑. พระราชพุทธิวราภรณ์
๒. นายจันทร์
บัวสนธิ ์
๓. นายชูชาติ
ลาวัลย์
๔. นายณัชพล
ขันทองทิพย์
๕. นายวริทธิ ์ธร
ยศเรือง
๖. นางเจิมจิต
วังทอง
๗. นายอภิวชิ ญ์
ภู่ทบั ทิม
๘. นายวิบลู ย์
ศรีโสภณ
๙. นายมนตรี
อุสาหะ
คณะกรรมการ
๑. นางสุภาวรรณ
๒. นางปราณี
๓. นางวรรณเกษม
๔. นางวรนุ ช
๕. นางสาวพัชรี
๖. นางทิพยวรรณ์
๗. นายภูวเดช
๘. นางวันเพ็ญ
๙. นางสาวนิตยา
๑๐.นายพลวัธก์
๑๑. นางฐิตาพร
๑๒. นางจันทนา

ด่านสกุล
เล็กเจริญ
โพธิ ์วิเชียร
เจริญสุข
วังกานนท์
กองสุทธิ ์ใจ
ไพเราะ
ทองดอนน้อย
นฤชาติวรพันธ์
ปานทอง
ดวงเกตุ
ธูปมงคล

จัดทารูปเล่ม
๑. นางฐิตาพร
๒. นางจันทนา

ดวงเกตุ
ธูปมงคล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

