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ค ำน ำ 
 
  โรงเรยีนวนิิตศกึษา ในพระราชูปถมัภฯ์  ไดจ้ดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาเป็นไปตามหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ ซึง่สอดคลอ้งตามหลกัการ จดุหมาย  โครงสรา้งการจดั
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรและงานวชิาการไดร้ว่มกนัด าเนินงานจดัท า
หลกัสตูรสถานศกึษาทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ คอื กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย กลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรยีนสงัคมศกึษา ศาสนาและ  วฒันธรรม  กลุ่ม
สาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา  กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ การงานอาชพีและ
เทคโนโลย ี  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ  การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูไ้ด้
เริม่ท าตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๕๒ ซึง่เป็นโรงเรยีนทีม่คีวามพรอ้มและมกีารปรบัปรงุตลอดมาโดยรบัฟงัความ
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของผูป้กครอง ชุมชน คร–ูอาจารย ์ และนกัเรยีน จนกระทัง่เสรจ็เรยีบรอ้ย มโีครงสรา้ง
หลกัสตูรสถานศกึษาอยา่งชดัเจน  มกีารตรวจสอบความสอดคลอ้งเชื่อมโยงกนั ทัง้หมดของทุกกุล่มสาระ มี
ค าอธบิายรายวชิา  การจดัท าหน่วยการเรยีนรู ้   แผนการจดัการเรยีนรูพ้รอ้มทีจ่ะน าไปใช้ และไดผ้่านความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีน  เมือ่วนัที ่ ๒๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๒   

โรงเรยีนจงึไดน้ าหลกัสตูรไปใชต้ัง้แต่วนัที่  ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 นอกจากการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูด้งักล่าวแลว้ โรงเรยีนยงัได ้      

ด าเนินการพฒันาในเรือ่งกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน การบรหิารจดัการแนะแนว การจดัการเรยีนรู ้  สื่อการเรยีนรู ้      
การวดัและประเมนิผล  การวจิยัในชัน้เรยีน  เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการหลกัสตูรเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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ประกาศโรงเรียนวนิิตศึกษา    ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

เร่ือง  การใช้หลกัสูตรโรงเรียนวนิิตศึกษา  ในพระราชูปถัมภ์ฯ   พทุธศักราช  ๒๕๕๒ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

 

 

 หลกัสูตรโรงเรียนวนิิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อใชใ้นการจดัการศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  นั้น   บดัน้ีทางโรงเรียนไดด้ าเนินการ
จดัท าหลกัสูตรฉบบัดงักล่าว และจะไดน้ ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา  
๒๕๕๔   เพื่อใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพในการพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้  และความสามารถ  ตลอดจนการ
สร้างจิตส านึกในความเป็นไทยและสามารถด ารงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

 ทั้งน้ี   หลกัสูตรโรงเรียนวนิิตศึกษา  ในพระราชูปถมัภฯ์ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เม่ือวนัท่ี  ๑๖  พฤษภาคม   ๒๕๕๒   จึงประกาศใหใ้ชห้ลกัสูตรโรงเรียนตั้งแต่
บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

  ประกาศ    ณ   วนัท่ี   ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

(พระราชพุทธิวราภรณ์) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนวนิิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ 

 



 ๑ 

ความน า 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ค าสั่งให้ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ โดยให ้
ใช้ในโรงเรียนตน้แบบการใช้หลกัสูตรและโรงเรียนท่ีมีความพร้อม ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นตน้ไป  ซ่ึง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดให้มีการวางแผนงานด าเนินการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๒   ก าหนดให้มีการน าร่องการใชห้ลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาท่ีจะเป็นศูนยว์ิจยัและพฒันาดา้นการใชห้ลกัสูตรในแต่ละเขตพื้นท่ี
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดเกณฑ์เพื่อให้เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา
คดัเลือกโรงเรียนเขา้ร่วมการด าเนินการดงักล่าว  โดยใชเ้กณฑ์ เป็นโรงเรียนชั้นน าหรือเป็นโรงเรียนพร้อมใชใ้นดา้น
ต่าง ๆ มีผลงานเป็นท่ีปรากฏ   เช่น โรงเรียนรางวลัพระราชทาน   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ    โรงเรียนท่ีเน้นคุณธรรม
จริยธรรม   โรงเรียนท่ีมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  มากมาย ท่ีมีศกัยภาพและสามารถพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  มีคณะ
ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ า และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ มีคณะครูผูส้อนแกนน าท่ีมีคุณภาพ 
และคณะกรรมการ มีความเขม้แข็ง เขตพื้นท่ีการศึกษามีศกัยภาพท่ีจะเขา้ไปร่วมสนับสนุนทางวิชาการไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง และ สามารถพฒันาให้เป็นโรงเรียนท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้แก่สถานศึกษาอ่ืน ๆ และเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ใน
ดา้นการใชห้ลกัสูตร  ท่ีเป็นรูปธรรม 
 โรงเรียนวินิตศึกษา  ในพระราชูปถมัภฯ์  เป็นโรงเรียนหน่ึงท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาลพบุรี เขต ๑ ใหเ้ป็น        พร้อมใชห้ลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษา  และมุ่งท่ีจะพฒันานกัเรียน ใหมี้
ความส าเร็จในชีวติตามนโยบายของโรงเรียน ดงัน้ี 

๑. ใหมี้ความรู้เช่ียวชาญดา้นวชิาการ สามารถท่ีจะศึกษาต่อในระดบัสูงไดอ้ยา่งดี 
๒. มีวนิยั มีความกตญัญูกตเวที สามารถท่ีจะศึกษาต่อในระดบัสูงไดอ้ยา่งดีมีพระพุทธศาสนาในการ 
     ด ารงชีวิต 
๓. ขยนั เป็นนกัสู้และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบสัมมาชีพมัน่คง 
๔. เป็นผูมี้ความเสียสละเพื่อส่วนรวมและรับใชส้ังคมดว้ยความเตม็ใจ 
โรงเรียนจึงไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรโรงเรียนวนิิตศึกษา  ในพระราชูปถมัภฯ์  พุทธศกัราช   ๒๕๕๒   ตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศกัราช    ๒๕๕๑   ดงัน้ี 
๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ใชห้ลกัสูตรโรงเรียนวินิตศึกษา   ในพระราชูปถมัภฯ์   พุทธศกัราช ๒๕๕๒  

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช   ๒๕๕๑ ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ และ มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๒. ปีการศึกษา   ๒๕๕๓  ใชห้ลกัสูตรโรงเรียนวนิิตศึกษา   ในพระราชูปถมัภฯ์   พุทธศกัราช  

๒๕๕๒  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช   ๒๕๕๑ ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑  มธัยมศึกษา
ปีท่ี   ๒     มธัยมศึกษาปีท่ี ๔     และมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 

๓. ตั้งแต่ปีการศึกษา    ๒๕๕๔   เป็นตน้ไป ใชห้ลกัสูตรโรงเรียนวนิิตศึกษา   ในพระราชูปถมัภฯ์   
พุทธศกัราช   ๒๕๕๒  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช   ๒๕๕๑ ทุกชั้นเรียน 



 ๒ 
  เอกสารหลักสูตรโรงเรียนวินิตศึกษา  ในพระราชูปถมัภ์ฯ     พุทธศกัราช   ๒๕๕๒    ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช   ๒๕๕๑   ฉบบัน้ี   จึงไดจ้ดัท าข้ึนส าหรับบุคลากรของโรงเรียนและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้จะไดน้ าไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการจดัการศึกษาและจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาเด็กและ
เยาวชนไทยทุกคนในโรงเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้คุณภาพดา้นความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวติในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติต่อไป  

วสัิยทัศน์ 

 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ มุ่งเนน้พฒันาให้
ผูเ้รียน “มีวนัิย ใฝ่คุณธรรม จริยธรรม เลิศล ำ้วชิำกำร สู่มำตรฐำนสำกล บนพืน้ฐำนควำมเป็นไทย”  

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน  

 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์ มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๒  มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั  ๕  ประการ  ดงัน้ี 

 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใชภ้าษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหา
ความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้
วธีิการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อ
การตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ     ท่ีเผชิญไดอ้ยา่ง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพนัธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน        ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้น 
การด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการอยูร่่วมกนัในสังคม
ดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การ
ปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่ อการพัฒนาตนเองและสั งคม ในด้านการเ รี ยนรู้  การส่ือสาร  
การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 



 ๓ 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
หลกัสูตรโรงเรียนวนิิตศึกษา  ในพระราชูปถมัภฯ์  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อให้

สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   และจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  ๒๕๕๑   ดงัน้ี 

๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
๒.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๓.  มีวนิยั 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
๖.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับมธัยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา         ตอน

ปลาย 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ภาษาไทย ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
     คณิตศาสตร์ ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
     วทิยาศาสตร์ ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวฒันธรรม 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

    ศิลปะ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลย ี

๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) ๘๔๐ 
(๒๑ นก.) 

๘๔๐ 
(๒๑ นก.) 

๘๔๐ 
(๒๑ นก.) 

๑,๕๖๐ 
(๓๙ นก.) 

 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รายวิชา / กจิกรรมท่ี
สถานศึกษาจัดเพิม่เติม          

ตามความพร้อมและจุดเน้น   
ปีละไม่เกิน ๒๔๐ ชัว่โมง ไม่นอ้ยกวา่ ๑,๖๘๐ชัว่โมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกนิ ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
รวม ๓  ปี 
ไม่น้อยกว่า 

 ๓,๖๐๐ ช่ัวโมง 



 ๕ 
 

 

 
โครงสร้าง 

หลกัสูตรสถานศึกษา 

 

 
 



 ๖ 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา   ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 
โครงการอจัฉริยะ  เตรียมทหาร   สอวน. 

  

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑ (ภาคเรียนที ่๑)  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑ (ภาคเรียนที ่๒) 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกติ/ปี) 
 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ปี)  

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๑๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๑๑๐๒  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๑๑๐๑  สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๑๑๐๓ สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๑๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๑๑๐๔ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๑๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๑๑๐๑   ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๑๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๑๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๑๑๐๒   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๑๑๐๑  ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๑๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)  

รายวชิาเพิม่เติม ๓.๕ (๑๔๐)  รายวชิาเพิม่เติม ๓.๕ (๑๔๐) 
ท๒๑๒๐๑   การพฒันาทกัษะการอ่าน-เขียน ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๑๒๐๒  การพฒันาทกัษะการอ่าน-เขียน๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๑๒๐๒  เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ ๒  ๑.๐(๔๐)  ค๒๑๒๐๔  เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐(๔๐) 
ว๒๑๒๐๑    ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๐.๕(๒๐)  ว๒๑๒๐๒   การเคล่ือนท่ี ๐.๕(๒๐) 
ง๒๑๒๐๓   คอมพิวเตอร์กราฟิก  ๑ ๐.๕(๒๐)  ง๒๑๒๐๔  คอมพิวเตอร์กราฟิก  ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๑๒๐๕   องักฤษอ่าน-เขียน  ๑.๐(๔๐)  อ๒๑๒๐๖  องักฤษอ่าน-เขียน  ๑.๐(๔๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐)  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

 กจิกรรมแนะแนว ๒๐   กจิกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐   กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๐๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๔๐  รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๔๐ 

 

 หมายเหตุ    การจัดกจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ใช้เวลารวมกบักจิกรรมชุมนุม 
 



 ๗ 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา   ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 
โครงการสองภาษา  (Bilingual) 

  

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑ (ภาคเรียนที ่๑)  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑ (ภาคเรียนที ่๒) 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกติ/ปี) 
 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ปี)  

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๑๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๑๑๐๒  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๑๑๐๑  สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๑๑๐๓ สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๑๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๑๑๐๔ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๑๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๑๑๐๑   ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๑๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๑๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๑๑๐๒   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๑๑๐๑  ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๑๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)  

รายวชิาเพิม่เติม ๓.๕ (๑๔๐)  รายวชิาเพิม่เติม ๓.๕ (๑๔๐) 
ค๒๑๒๐๒  เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ ๒  ๑.๐(๔๐)  ค๒๑๒๐๔  เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐(๔๐) 
ว๒๑๒๐๑    ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๐.๕(๒๐)  ว๒๑๒๐๒   การเคล่ือนท่ี ๐.๕(๒๐) 
ง๒๑๒๐๓   คอมพิวเตอร์กราฟิก  ๑ ๐.๕(๒๐)  ง๒๑๒๐๔  คอมพิวเตอร์กราฟิก  ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๑๒๐๑   องักฤษฟัง-พดู  ๐.๕(๒๐)  อ๒๑๒๐๓  องักฤษฟัง-พดู  ๐.๕(๒๐) 
อ๒๑๒๐๕   องักฤษอ่าน-เขียน  ๑.๐(๔๐)  อ๒๑๒๐๖  องักฤษอ่าน-เขียน  ๑.๐(๔๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐)  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

 กจิกรรมแนะแนว ๒๐   กจิกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐   กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๔๐  รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๔๐ 

 
 หมายเหตุ    การจัดกจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ใช้เวลารวมกบักจิกรรมชุมนุม 

 



 ๘ 

 
โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา   ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑ (ภาคเรียนที ่๑)  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑ (ภาคเรียนที ่๒) 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกติ/ปี) 
 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ปี)  

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๑๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๑๑๐๒  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๑๑๐๑  สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๑๑๐๓ สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๑๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๑๑๐๔ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๑๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๑๑๐๑   ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๑๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๑๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๑๑๐๒   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๑๑๐๑  ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๑๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)  

รายวชิาเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐)  รายวชิาเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐) 
ท๒๑๒๐๑   การพฒันาทกัษะการอ่าน-เขียน ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๑๒๐๒  การพฒันาทกัษะการอ่าน-เขียน๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๑๒๐๑  เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐)  ค๒๑๒๐๓  เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ ๓ ๐.๕(๒๐) 
ว๒๑๒๐๑    ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๐.๕(๒๐)  ว๒๑๒๐๒   การเคล่ือนท่ี ๐.๕(๒๐) 
ง๒๑๒๐๑   ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน  ๑ ๐.๕(๒๐)  ง๒๑๒๐๒  ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน  ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๑๒๐๒   องักฤษอ่าน-เขียน  ๐.๕(๒๐)  อ๒๑๒๐๔  องักฤษอ่าน-เขียน  ๐.๕(๒๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐)  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

 กจิกรรมแนะแนว ๒๐   กจิกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐   กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐  รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 

 
 หมายเหตุ    การจัดกจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ใช้เวลารวมกบักจิกรรมชุมนุม 

 



 ๙ 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา   ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 
โครงการอจัฉริยะ  เตรียมทหาร   สอวน. 

 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๒ (ภาคเรียนที ่๑)  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๒ (ภาคเรียนที ่๒) 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ปี) 
 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกติ/ปี)  

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๒๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๒๑๐๒  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๑  สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๒๑๐๓ สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๒๑๐๔ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๒๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๒๑๐๑   ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๒๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๒๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๒๑๐๑  ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๒๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)  

รายวชิาเพิม่เตมิ ๓.๕(๑๔๐)  รายวชิาเพิม่เตมิ ๓.๕(๑๔๐) 

ท๒๒๒๐๑  การอ่านและพิจารณาหนงัสือ  ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๒๒๐๓  การอ่านและพิจารณาหนงัสือ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๒๒๐๒ เสริมทกัษะคณิตศาสตร์   ๖ ๑.๐(๔๐)  ค๒๒๒๐๔ เสริมทกัษะคณิตศาสตร์  ๘ ๑.๐(๔๐) 
ว๒๒๒๐๑  พลงังาน ๐.๕(๒๐)  ว๒๒๒๐๒  เร่ิมตน้โครงงานวทิยาศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๒๒๐๓  คอมพิวเตอร์กราฟิกและออกแบบ ๑ ๐.๕(๒๐)  ง๒๒๒๐๔  คอมพิวเตอร์กราฟิกและออกแบบ ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๒๒๐๒  องักฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐)  อ๒๒๒๐๔  องักฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐)  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

 กจิกรรมแนะแนว ๒๐   กจิกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐   กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๔๐  รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๔๐ 

 
 

 หมายเหตุ    การจัดกจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ใช้เวลารวมกบักจิกรรมชุมนุม 
 



 ๑๐ 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา   ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 
โครงการสองภาษา  (Bilingual) 

 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๒ (ภาคเรียนที ่๑)  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๒ (ภาคเรียนที ่๒) 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกติ/ปี) 
 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกติ/ปี)  

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๒๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๒๑๐๒  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๑  สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๒๑๐๓ สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๒๑๐๔ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๒๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๒๑๐๑   ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๒๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๒๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๒๑๐๑  ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๒๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)  

รายวชิาเพิม่เตมิ ๓.๕(๑๔๐)  รายวชิาเพิม่เตมิ ๓.๕(๑๔๐) 

ค๒๒๒๐๒ เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐(๔๐)  ค๒๒๒๐๔ เสริมทกัษะคณิตศาสตร์  ๘ ๑.๐(๔๐) 
ว๒๒๒๐๑  พลงังาน ๐.๕(๒๐)  ว๒๒๒๐๒  เร่ิมตน้โครงงานวทิยาศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๒๒๐๓  คอมพิวเตอร์กราฟิกและออกแบบ ๑ ๐.๕(๒๐)  ง๒๒๒๐๔  คอมพิวเตอร์กราฟิกและออกแบบ ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๒๒๐๑  องักฤษฟัง-พดู   ๐.๕(๒๐)  อ๒๒๒๐๓  องักฤษฟัง-พดู   ๐.๕(๒๐) 
อ๒๒๒๐๒  องักฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐)  อ๒๒๒๐๔  องักฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐)  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

 กจิกรรมแนะแนว ๒๐   กจิกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐   กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๔๐  รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๔๐ 

 
 หมายเหตุ    การจัดกจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ใช้เวลารวมกบักจิกรรมชุมนุม 

 
 



 ๑๑ 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา   ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 
เน้นวทิย์ 

 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๒ (ภาคเรียนที ่๑)  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๒ (ภาคเรียนที ่๒) 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกติ/ปี) 
 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกติ/ปี)  

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๒๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๒๑๐๒  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๑  สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๒๑๐๓ สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๒๑๐๔ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๒๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๒๑๐๑   ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๒๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๒๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๒๑๐๑  ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๒๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)  

รายวชิาเพิม่เตมิ ๓.๐(๑๒๐)  รายวชิาเพิม่เตมิ ๓.๐(๑๒๐) 

ท๒๒๒๐๑  การอ่านและพิจารณาหนงัสือ ๑  ๐.๕(๒๐)  ท๒๒๒๐๓  การอ่านและพิจารณาหนงัสือ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๒๒๐๑  เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ ๕ ๐.๕(๒๐)  ค๒๒๒๐๓  เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ ๗ ๐.๕(๒๐) 
ว๒๒๒๐๑  พลงังาน ๐.๕(๒๐)  ว๒๒๒๐๒  เร่ิมตน้โครงงานวทิยาศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๒๒๐๓  คอมพิวเตอร์กราฟิกและออกแบบ ๑ ๐.๕(๒๐)  ง๒๒๒๐๔  คอมพิวเตอร์กราฟิกและออกแบบ ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๒๒๐๒  องักฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐)  อ๒๒๒๐๔  องักฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐)  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

 กจิกรรมแนะแนว ๒๐   กจิกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐   กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๒๐  รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๒๐ 

 
 หมายเหตุ    การจัดกจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ใช้เวลารวมกบักจิกรรมชุมนุม 

 
 



 ๑๒ 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา   ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 
ไม่เน้นวทิย์ 

 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๒ (ภาคเรียนที ่๑)  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๒ (ภาคเรียนที ่๒) 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกติ/ปี) 
 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกติ/ปี)  

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๒๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๒๑๐๒  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๑  สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๒๑๐๓ สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๒๑๐๔ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๒๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๒๑๐๑   ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๒๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๒๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๒๑๐๑  ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๒๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)  

รายวชิาเพิม่เตมิ ๒.๕(๑๐๐)  รายวชิาเพิม่เตมิ ๒.๕(๑๐๐) 

ท๒๒๒๐๒ วรรณกรรมพ้ืนบา้น ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๒๒๐๔ วรรณกรรมพ้ืนบา้น  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๒๒๐๑  กฎหมายเบ้ืองตน้ ๐.๕(๒๐)  ส๒๒๒๐๒  กฎหมายในชีวติประจ าวนั ๐.๕(๒๐) 
ง๒๒๒๐๑  เยบ็ปักถกัร้อย  ๑ ๐.๕(๒๐)  ง๒๒๒๐๒  เยบ็ปักถกัร้อย  ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๒๒๐๒  องักฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐)  อ๒๒๒๐๔  องักฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐)  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

 กจิกรรมแนะแนว ๒๐   กจิกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐   กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐  รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 

 
 หมายเหตุ    การจัดกจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ใช้เวลารวมกบักจิกรรมชุมนุม 

 
 
 



 ๑๓ 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา   ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 
โครงการอจัฉริยะ  เตรียมทหาร   สอวน. 

 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๓ (ภาคเรียนที ่๑)  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๓  (ภาคเรียนที ่๒) 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ปี) 
 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ปี)  

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๓๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๓๑๐๒  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๑  สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๓๑๐๓ สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๓๑๐๔ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๓๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๓๑๐๑   ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๓๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๓๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๓๑๐๒   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๓๑๐๑  ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๓๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)  

รายวชิาเพิม่เตมิ ๓.๕(๑๔๐)  รายวชิาเพิม่เตมิ ๓.๕(๑๔๐) 

ท๒๓๒๐๑   ทกัษะการใชภ้าษาไทย ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๓๒๐๓   ทกัษะการใชภ้าษาไทย  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๓๒๐๒   เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ ๑๐ ๑.๐(๔๐)  ค๒๓๒๐๔    เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ ๑๒ ๑.๐(๔๐) 
ว๒๓๒๐๑    โครงงานวทิยาศาสตร์ ๐.๕(๒๐)  ว๒๓๒๐๒    โครงงานวิทยาศาสตร์กบัคุณภาพชีวิต ๐.๕(๒๐) 
ง๒๓๒๐๓   เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ ๑ ๐.๕(๒๐)  ง๒๓๒๐๔    เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๓๒๐๒     องักฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐)  อ๒๓๒๐๔     องักฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐)  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

 กจิกรรมแนะแนว ๒๐   กจิกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 
 

  กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 
 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๔๐  รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๔๐ 

 
 หมายเหตุ    การจัดกจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ใช้เวลารวมกบักจิกรรมชุมนุม 

 
 



 ๑๔ 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา   ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 
โครงการสองภาษา  (Bilingual) 

 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๓ (ภาคเรียนที ่๑)  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๓  (ภาคเรียนที ่๒) 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ปี) 
 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ปี)  

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๓๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๓๑๐๒  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๑  สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๓๑๐๓ สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๓๑๐๔ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๓๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๓๑๐๑   ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๓๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๓๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๓๑๐๒   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๓๑๐๑  ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๓๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)  

รายวชิาเพิม่เตมิ ๓.๕(๑๔๐)  รายวชิาเพิม่เตมิ ๓.๕(๑๔๐) 

ค๒๓๒๐๒   เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ ๑๐ ๑.๐(๔๐)  ค๒๓๒๐๔    เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ ๑๒   ๑.๐(๔๐) 
ว๒๓๒๐๑    โครงงานวทิยาศาสตร์ ๐.๕(๒๐)  ว๒๓๒๐๒    โครงงานวิทยาศาสตร์กบัคุณภาพชีวิต ๐.๕(๒๐) 
ง๒๓๒๐๓   เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ ๑ ๐.๕(๒๐)  ง๒๓๒๐๔    เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ  ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๓๒๐๑    องักฤษฟัง-พดู ๐.๕(๒๐)  อ๒๓๒๐๓    องักฤษฟัง-พดู ๐.๕(๒๐) 
อ๒๓๒๐๒   องักฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐)  อ๒๓๒๐๔     องักฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐)  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

 กจิกรรมแนะแนว ๒๐   กจิกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 
 

  กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 
 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๔๐  รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๔๐ 

 
 หมายเหตุ    การจัดกจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ใช้เวลารวมกบักจิกรรมชุมนุม 

 
 



 ๑๕ 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา   ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 
เน้นวทิย์ 

 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๓ (ภาคเรียนที ่๑)  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๓  (ภาคเรียนที ่๒) 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ปี) 
 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ปี)  

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๓๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๓๑๐๒  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๑  สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๓๑๐๓ สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๓๑๐๔ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๓๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๓๑๐๑   ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๓๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๓๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๓๑๐๒   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๓๑๐๑  ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๓๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)  

รายวชิาเพิม่เตมิ ๓.๐(๑๒๐)  รายวชิาเพิม่เตมิ ๓.๐(๑๒๐) 

ท๒๓๒๐๑   ทกัษะการใชภ้าษาไทย ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๓๒๐๓   ทกัษะการใชภ้าษาไทย  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๓๒๐๑    เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ ๙ ๐.๕(๒๐)  ค๒๓๒๐๓    เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ ๑๑ ๐.๕(๒๐) 
ว๒๓๒๐๑    โครงงานวทิยาศาสตร์ ๐.๕(๒๐)  ว๒๓๒๐๒    โครงงานวิทยาศาสตร์กบัคุณภาพชีวิต ๐.๕(๒๐) 
ง๒๓๒๐๓  เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ ๑ ๐.๕(๒๐)  ง๒๓๒๐๔    เทคนิคการสร้างงานน าเสนอ  ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๓๒๐๒   องักฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐)  อ๒๓๒๐๔    องักฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐)  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

 กจิกรรมแนะแนว ๒๐   กจิกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 
 

  กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 
 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๒๐  รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๒๐ 

 
 หมายเหตุ    การจัดกจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ใช้เวลารวมกบักจิกรรมชุมนุม 

 
 



 ๑๖ 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา   ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 
ไม่เน้นวทิย์ 

 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๓ (ภาคเรียนที ่๑)  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๓  (ภาคเรียนที ่๒) 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ปี) 
 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ปี)  

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท ๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ค ๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๓๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ว ๒๓๑๐๒  วทิยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๑  สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐)  ส ๒๓๑๐๓ สงัคมศึกษา ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐)  ส ๒๓๑๐๔ ประวติัศาสตร์ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๒  พลศึกษา ๐.๕(๒๐)  พ ๒๓๑๐๔  พลศึกษา ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๓๑๐๑   ศิลปะ ๑.๐(๔๐)  ศ ๒๓๑๐๒  ศิลปะ ๑.๐(๔๐) 
ง ๒๓๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐)  ง ๒๓๑๐๒   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๓๑๐๑  ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)   อ ๒๓๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๑.๕(๖๐)  

รายวชิาเพิม่เตมิ ๒.๕(๑๐๐)  รายวชิาเพิม่เตมิ ๒.๕(๑๐๐) 

ท๒๓๒๐๒  หลกัภาษาเพื่อการส่ือสาร ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๒๓๒๐๔  หลกัภาษาเพื่อการส่ือสาร ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๓๒๐๑   เศรษฐศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐)  ส๒๓๒๐๒  เศรษฐศาสตร์  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๓๒๐๑   สร้างสรรคง์านประดิษฐ ์ ๑ ๐.๕(๒๐)  ง๒๓๒๐๒   สร้างสรรคง์านประดิษฐ ์ ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๓๒๐๒   องักฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐)  อ๒๓๒๐๔   องักฤษอ่าน-เขียน ๑.๐(๔๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐)  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 

 กจิกรรมแนะแนว ๒๐   กจิกรรมแนะแนว ๒๐ 

 กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

  กจิกรรมนกัเรียน                                                                                           
-  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด                                                                           
-  ชุมนุม/ชมรม                                                                                         

 
๒๐ 
๑๐ 

 กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 
 

  กจิกรรมเพือ่สังคมและ 
       สาธารณประโยชน์ 

๑๐ 
 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐  รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 

  
หมายเหตุ    การจัดกจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ใช้เวลารวมกบักจิกรรมชุมนุม 

 



 ๑๓๕ 

ระเบียบโรงเรียนวินิตศึกษา   ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

 พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
 

 
 ตามค าสัง่กระทรวงศึกษาธิการท่ี  สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑    ลงวนัท่ี  ๑๑  กรกฎาคม   ๒๕๕๑   เร่ืองใหใ้ชห้ลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พทุธศกัราช   ๒๕๕๑    และกระจายอ านาจใหส้ถานศึกษาก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาข้ึนใชเ้อง   เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัค าสัง่ดงักล่าว 
 ฉะนั้นอาศยัอ านาจตามมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พทุธศกัราช  ๒๕๕๑  โรงเรียนวนิิตศึกษา   ในพระราชูปถมัภฯ์  จึงวาง
ระเบียบไวด้งัน้ี 
 ขอ้  ๑   ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบโรงเรียนวนิิตศึกษา   ในพระราชูปถมัภฯ์   วา่ดว้ยการประเมินผลตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช  ๒๕๕๑” 
 ขอ้  ๒   ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  เป็นตน้ไป 
 ขอ้  ๓   ใหย้กเลิกระเบียบขอ้บงัคบั  หรือค าสัง่อ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  
ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้  ๔   ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีคู่กบัหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พทุธศกัราช  ๒๕๕๑ 
 ขอ้  ๕   ผูอ้  านวยการสถานศึกษารักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

หมวดที ่ ๑ 
หลกัการวดัและประเมนิผลการเรียน 

 ขอ้  ๖  ในการประเมินผลการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหด้ าเนินการดงัน้ี 
  ๖.๑   โรงเรียนมีหนา้ท่ีประเมินผล  ตดัสินผลและอนุมติัผลการเรียน  โดยเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วน
ร่วม  ก าหนดอตัราส่วนคะแนนระหวา่งเรียนตอ่ปลายภาค / ปลายปี 
  ๖.๒   การประเมินผลการเรียนเป็นรายวชิา  โดยคิดเป็นหน่วยกิต  การคิดจ านวนหน่วยกิต  ใหถื้อปฏิบติัตามท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา 
  ๖.๓   ใหมี้การประเมินผลการเรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและเพ่ือตดัสินผลการเรียน ทั้ง ๔  
องคป์ระกอบตามหลกัสูตรแกนกลางก าหนด 
  ๖.๔   โรงเรียนจดัใหผู้เ้รียนไดรั้บการประเมินในระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา / หน่วยงาน  ท่ีเก่ียวขอ้งและระดบัชาติ 
  ๖.๕   การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้  ตรงตามสภาพความรู้   ความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน  รวมทั้ง
สามารถรองรับการประเมินภายในและภายนอก  ตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

หมวดที ่ ๒ 
วธีิการวดัและประเมนิผลการเรียน 

 ขอ้  ๗  การวดัและประเมินผล  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี   
  ๗.๑  แจง้ใหผู้เ้รียนทราบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดในหลกัสูตร   บอก
วธีิการประเมินผล   เกณฑก์ารผา่นมาตรฐานการเรียนรู้รายวชิา 
  ๗.๒  แจง้ใหผู้เ้รียนทราบการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์และการเขียน   วธีิการประเมินและเกณฑก์ารผา่น
ตามท่ีก าหนด 



 ๑๓๖ 

  ๗.๓  แจง้ใหผู้เ้รียนทราบการประเมินคุณลกัษณ์อนัพึงประสงค ์ ๘  ขอ้  วธีิการประเมินและเกณฑก์ารผา่นการ
ประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
  ๗.๔  แจง้ใหผู้เ้รียนทราบการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  วธีิการประเมินเกณฑก์ารผา่นกิจกรรม 
  ๗.๕  ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามขอ้ยอ่ย  ๗.๑  ,  ๗.๒  ,  ๗.๓  และ  ๗.๔  ตอ้งมีการประเมินผล
ระหวา่งเรียนเป็นระยะ ๆ  ดว้ยวธีิการหลากหลายและมีการบนัทึกผลการเรียนของผูเ้รียนใหไ้ดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดมีความเท่ียงตรง  
ยติุธรรม  เช่ือถือได ้  
  ๗.๖  ใหมี้การประเมินผลปลายภาค  โดยเลือกประเมินเฉพาะมาตรฐาน/ตวัช้ีวดัส าคญัใหค้รอบคลุมทั้งดา้นพทุธิ
พิสยั  จิตพิสยั  ทกัษะพิสยัและเนน้กระบวนการเพ่ือตรวจสอบความรู้  ความสามารถ  ผูเ้รียนท่ีเรียนผา่นมา  ภาคเรียนละ  ๑  คร้ัง 
  ๗.๗  ใหมี้การสอนซ่อมเสริมผูเ้รียนท่ีมีความรู้ความสามารถในขอ้  ๗.๕  ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด   โดยจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
  ๗.๘  น าผลการประเมินระหวา่งเรียนและปลายภาคเรียนมารวมกนัในแต่ละรายวชิาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือ
ตดัสินผลการเรียน 
  ๗.๙  การตดัสินผลการเรียนใชต้วัเลขแสดงระดบัผลการเรียน  ๘  ระดบัดงัน้ี 

ระดบัผล 
การเรียน 

ความหมาย 
ช่องคะแนน 
ร้อยละ 

๔ ดีเยีย่ม ๘๐-๑๐๐ 
๓.๕ ดีมาก ๗๕-๗๙ 
๓ ดี ๗๐-๗๔ 
๒.๕ ค่อนขา้งดี ๖๕-๖๙ 
๒ ปานกลาง ๖๐-๖๔ 
๑.๕ พอใช ้ ๕๕-๕๙ 
๑ ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า ๕๐-๕๔ 
๐ ต ่ากวา่เกณฑข์ั้นต ่า ๐-๔๙ 

 
  ๗.๑๐  แจง้ผลการเรียนตามขอ้  ๗.๙  ใหผู้ป้กครองทราบ 
 ผลการเรียนทีม่เีงือ่นไข 
  ๗.๑๑  ใหใ้ชอ้กัษรแสดงผลการเรียนท่ีมีเง่ือนไขในรายวชิาดงัน้ี 
   “มส”  ไม่มีสิทธ์ิเขา้รับการประเมินผลปลายภาค 
    “ร”     รอการตดัสินหรือยงัตดัสินไม่ได ้

หมวด  ๓ 
เกณฑ์การวดัและประเมนิผลการเรียน 

 ขอ้  ๘  ผูเ้รียนตอ้งผา่นการวดัและประเมินผลการเรียนดงัน้ี 
  ๘.๑  ผา่นเกณฑก์ารวดัและประเมินผล  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ซ่ึงก าหนดไวด้งัน้ี 
   ๑)  ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนในระบบไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   ๒)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกมาตรฐานทุกตวัช้ีวดั  ของแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้และผา่นร้อย
ละ  ๖๐  ของตวัช้ีวดั 
   ๓)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนรายวชิาทุกรายวชิาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๔)  ใหร้ะดบัผลการเรียนรายวชิา  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 



 ๑๓๗ 

 
 
     

ระดบัผล 
การเรียน 

ความหมาย 
ช่องคะแนน 
ร้อยละ 

๔ ดีเยีย่ม ๘๐-๑๐๐ 
๓.๕ ดีมาก ๗๕-๗๙ 
๓ ดี ๗๐-๗๔ 

๒.๕ ค่อนขา้งดี ๖๕-๖๙ 
๒ ปานกลาง ๖๐-๖๔ 
๑.๕ พอใช ้ ๕๕-๕๙ 
๑ ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า ๕๐-๕๔ 
๐ ต ่ากวา่เกณฑข์ั้นต ่า ๐-๔๙ 

 
  ๘.๒  เกณฑก์ารประเมินการอ่านคิดวเิคราะห์และเขียน 
   ๑)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินตลอดเวลาจากการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
   ๒)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและพฒันาจากครูผูรั้บผดิชอบโครงการ/กิจกรรมตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
   ๓)  เกณฑก์ารประเมินก าหนดเป็น  “ผา่น” และ “ไม่ผา่น” กรณีผา่นก าหนดไวเ้ป็น  ผา่น  ดี และ  ดี
เยีย่ม 
  ๘.๓  เกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
   ๑)  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน มี  ๘  คุณลกัษณะ  คือ 
   -  รักชาติ  ศาสนา พระมหากษตัริย ์
   -  ซ่ือสตัย ์  สุจริต 
   -  มีวนิยั 
   -  ใฝ่เรียนรู้  
   -  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
   -  มุ่งมัน่ในการท างาน 
   -  รักความเป็นไทย 
   -  มีจิตสาธารณะ 
   ๒)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละมีการประเมินตลอดเวลา  การเรียนรู้ใน
รายวชิาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูผูรั้บผิดชอบโครงการ / กิจกรรม  ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
   ๓)  เกณฑก์ารประเมินก าหนดเป็นผา่นและไม่ผา่น  กรณีผา่นก าหนดระดบัเป็น  ผา่น  ดี    ดีเยีย่ม 
  ๘.๔  การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
   ๑)  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนประกอบดว้ย  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนกัเรียน  และกิจกรรมเพ่ือสงัคม
และสาธารณประโยชน์ 
   ๒)  ประเมินจากการปฏิบติักิจกรรมและผลงานตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
   ๓)  เวลาเขา้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
   ๔)  เกณฑก์ารประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ก าหนดเป็น  ผา่น  และ  ไม่ผา่น 



 ๑๓๘ 

 ขอ้  ๙  การเล่ือนชั้น   ก าหนดใหผู้เ้รียนมีคุณสมบติัดงัน้ี 
  ๙.๑  ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  ๙.๒  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดัและผา่นตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
  ๙.๓  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัส้ินผลการเรียนทุกรายวชิา 
  ๙.๔  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท่ี์ก าหนดในการอ่าน  คิด  วเิคราะห์  และ
เขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  ๙.๕  การพิจารณาเล่ือนชั้นผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องเพียงบางตวัช้ีวดั  ซ่ึงสามารถพฒันาและซ่อมเสริมไดใ้หอ้ยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  และวชิาการท่ีจะผอ่นผนัใหเ้ล่ือนชั้นได ้
  ๙.๖  กรณีผูเ้รียนท่ีไม่มีคุณสมบติัตามเกณฑก์ารอนุมติัเล่ือนชั้นเรียนคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการ
อาจใชดุ้ลพินิจใหเ้ล่ือนชั้นไดห้ากพิจารณาเห็นวา่ 
   ๑)  ผูเ้รียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐  อนัเน่ืองมาจากสาเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวสิยัแต่มีคุณสมบติั
ตามขอ้อ่ืน ๆ  ครบถว้น 
   ๒)  ผูเ้รียนผา่นมาตรฐานและตวัช้ีวดัไม่ถึงเกณฑท่ี์ก าหนดในแต่ละรายวชิาและเห็นวา่สามารถซ่อม
เสริมไดใ้นปีการศึกษาถดัไปและมีคุณสมบติัขอ้อ่ืน ๆ   ครบถว้น 
 ขอ้  ๑๐  การเรียนซ ้ าชั้น   หากผูเ้รียนไม่ผา่นรายวชิาจ านวนมากและมีแนวโนม้วา่จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชั้นท่ี
สูงข้ึน  ใหต้ั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเ้รียนซ ้ าชั้นได ้ ทั้งน้ีใหค้  านึงถึงวฒิุภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

หมวดที ่ ๔ 
การเทยีบโอนผลการเรียน 

 ขอ้  ๑๑  สถานศึกษาจะอนุญาตใหผู้เ้รียนเรียนรายวชิาต่างๆ  และรับโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนไดจ้ะตอ้ง
ด าเนินการตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 

หมวดที ่ ๕ 
เอกสารหลกัฐานทางการศึกษา 

 ขอ้  ๑๒  หลกัฐานทางการศึกษา  เป็นเอกสารแสดงขอ้มูลและสถานภาพทางการศึกษาของผูเ้รียนท่ีโรงเรียนจะตอ้งจดัท า  
เพ่ือใชส้ าหรับตรวจสอบ  ส่ือสาร  ส่งต่อและรับรองผลการเรียนของผูเ้รียน  หลกัฐานท่ีโรงเรียนจะตอ้งจดัท ามี  ๒  กลุ่ม 
  ๑๒.๑  เอกสารหลกัฐานการศึกษาควบคุมและบงัคบัแบบเป็นเอกสารหลกัฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการจดัท าแบบ
พิมพ ์ เพ่ือใหส้ถานศึกษาน าไปใชจ้ดัท าเป็นหลกัฐานในการใหก้ารับรองผลการศึกษาและวฒิุการศึกษาของผูเ้รียน  ซ่ึงจะส่งผลให้
ผูเ้รียนไดรั้บศกัด์ิและสิทธ์ิตามวฒิุการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองนั้นไปตลอดชีวติ  ในขณะเดียวกนัเอกสารท่ีจดัท าข้ึนน้ีจะใชเ้ป็น
หลกัฐานส าหรับตรวจสอบ  ยนืยนัและรับรองวฒิุการศึกษาของผูเ้รียนตลอดไป  เอกสารหลกัฐานการศึกษาควบคุมและบงัคบัแบบ  
มีดงัน้ี 
   ๑)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  เป็นเอกสารบนัทึกผลการเรียนของผูเ้รียนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้กลุ่มวชิาและกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีไดเ้รียน  ในแต่ละระดบัชั้นของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช  ๒๕๕๑ 
   ๒)  หลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษา  (ปพ.๒)  เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาออกใหก้บัผูส้ าเร็จการศึกษาภาค
บงัคบั  ๙  ปี  และผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๑๒  ปี 
   ๓)  แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  เป็นแบบรายงานรายช่ือและขอ้มูลของผูส้ าเร็จการศึกษา
ภาคบงัคบั  และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๑๒.๒  เอกสารหลกัฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาด าเนินการเอง  เป็นเอกสารท่ีใชบ้นัทึกขอ้มูล  ตรวจสอบ  
รายงาน  และรับรองผลการด าเนินการพฒันาผูเ้รียน  ตามภารกิจในการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาในลกัษณะต่าง ๆ    
เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวั  และสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัในเร่ืองต่าง ๆ  ซ่ึงแต่ละสถานศึกษาไดก้ าหนดไวด้งัน้ี 



 ๑๓๙ 

   ๑)  แบบแสดงผลการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ (ปพ.๔) 
   ๒)  เอกสารบนัทึกผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  (ปพ.๕) 
   ๓)  เอกสารรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล  (ปพ.๖) 
   ๔)  ใบรับรองผลการศึกษา  (ปพ.๗) 
   ๕)  เอกสารระเบียนสะสม   (ปพ.๘) 
   ๖)  สมุดบนัทึกผลการเรียนรู้รายวชิา  (ปพ.๙) 
  สถานศึกษาจะตอ้งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจดัท าแบบฟอร์มดงักล่าว  พร้อมอธิบายวธีิการใชใ้หช้ดัเจน
เพ่ือผูเ้ก่ียวขอ้งน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งตามจุดประสงค ์

หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ้  ๑๓  ระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใชใ้นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๑  และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  เป็นตน้
ไป 
 
 
 
   ประกาศ   ณ   วนัท่ี   ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
  
 
 
 
 
            (พระราชพทุธิวราภรณ์) 
          ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ 

      วชิาการของสถานศึกษา 
 
 



 ๑๔๐ 

ระเบียบโรงเรียนวนิิตศึกษา  ในพระราชูปถมัภ์ฯ 
เร่ือง   การเทยีบโอนผลการเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑ 
 

  ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี สพฐ  ๒๙๓/๒๕๕๑   ลงวนัท่ี   ๑๑   กรกฏาคม   ๒๕๕๒  
เร่ืองใหใ้ชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๔๑  เพื่อใหก้ารด าเนินงานของโรงเรียนวา่
ดว้ยการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปอยา่งมีระบบ  เรียบร้อย  และสอดคลอ้งกบัตวัหลกัสูตรก าหนด  ฉะนั้น
โรงเรียนจึงก าหนดระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนไวด้งัน้ี 
  ขอ้  ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบโรงเรียนวนิิตศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์”   วา่ดว้ย         การ
เทียบโอนผลการเรียนตามหลกัสูตรโรงเรียนวนิิตศึกษา  ในพระราชูปถมัภฯ์  พุทธศกัราช  ๒๕๕๔ 
  ขอ้  ๒  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นตน้ไป 
  ขอ้  ๓  บรรดาระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หรือค าสั่งอ่ืนใด  ซ่ึงก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  หรือขดัแยง้กบั
ระเบียบน้ี  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
  ขอ้  ๔  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีกบัหลกัสูตรโรงเรียนวนิิตศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  (ม.๑ – ม.๓)  
และระดบัมธัยมศึกษาตนอปลาย (ม.๔ – ม.๖)รวมทั้งหลกัสูตรสถานศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่าและอยูใ่นระดบัเดียวกนั 
  ขอ้  ๕  ให้รับเทียบโอนผลการเรียนเฉพาะผูเ้รียนท่ีเรียนในระบบจากหลกัสูตรสถานศึกษาอ่ืน  
ซ่ึงยา้ยมาเรียนในโรงเรียนวนิิตศึกษา  ในพระราชูปถมัภฯ์ 
  ขอ้  ๖  การรับเขา้เรียน  และการเทียบโอนผลการเรียน  ใหเ้ป็นไปตามหลกัการและแนวปฏิบติั
ของโรงเรียนก าหนด 
  ขอ้  ๗  การจบหลกัสูตรของผูข้อเทียบโอนผลการเรียนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องหลกัสูตร
ของสถานศึกษาท่ีรับโอน 
  ขอ้  ๘  ใหอ้าจารยใ์หญ่รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
   หลกัการเทียบโอนผลการเรียนใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
  ขอ้  ๙  โรงเรียนจะตอ้งด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการเทียบโอนผลกาเรียน    ซ่ึงมีจ  านวน  
๓ - ๕   คน    เพื่อพิจารณาผลการเรียน 
  ขอ้  ๑๐  ผูข้อเทียบโอนจะตอ้งข้ึนทะเบียนเป็นนกัเรียน 
  ขอ้  ๑๑  โรงเรียนจะตอ้งด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็น
นกัเรียน 
  ขอ้  ๑๒  โรงเรียนออกใบรับรองผลการเทียบโอนไวเ้ป็นหลกัฐาน   โดยจดัท าข้ึน   ๒   ฉบบั   
โรงเรียนเก็บไว ้  ๑ ฉบบั  จ่ายใหผู้ข้อเทียบโอน  ๑  ฉบบั    



 ๑๔๑ 

   วธีิการเทียบโอนผลการเรียน 
  ขอ้  ๑๓  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน  จะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
   ๑๓.๑ ใหผู้ข้อเทียบโอนยืน่แบบขอเทียบโอนผลการเรียน   (ทอ.๑ )   โดยมีหลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ีประกอบ 
    ๑๓.๑.๑   ระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript) 
    ๑๓.๑.๒   สมุดบนัทึกผลการเรียนรู้  (ปพ.๙)  
    ๑๓.๑.๓   ใบรับรองเวลาเรียนและคะแนนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
   ๑๓.๒   คณะกรรมการเทียบโอนพิจารณาผลการเรียนจากเอกสารต่าง ๆ  โดยเฉพาะ
สมุดบนัทึกผลการเรียนรู้  (ปพ.๙)   ซ่ึงจะประกอบดว้ย   ค  าอธิบายรายวชิา   จุดประสงคแ์ละเน้ือหา   จะตอ้ง
สอดคลอ้งกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ๖๐ 
   ๑๓.๓   คณะกรรมการเทียบโอนบนัทึกผลการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน 
   ๑๓.๔   คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน   บนัทึกเสนอขออนุมติัผลการเทียบโอน        
ผลการเรียน   (ใชแ้บบ   ทอ.๒) 
   ๑๓.๕  นายทะเบียนออกใบรับรองผลการเทียบโอนผลการเรียนไวเ้ป็นหลกัฐาน   
(ใชแ้บบ  ทอ.๓)  โดยจดัท า  ๒  ฉบบั  เก็บหลกัฐานไว ้ ๑  ฉบบั  จ่ายใหน้กัเรียน  ๑  ฉบบั 
 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๖  พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
                  (พระราชพุทธิวราภรณ์) 
       ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
                และวชิาการสถานศึกษา 



 ๑๔๒ 

การประเมนิผลการเรียนและเกณฑ์การจบหลกัสูตร 

โรงเรียนวนิิตศึกษา   ในพระราชูปถัมภ์ฯ   อ าเภอเมืองลพบุรี    จังหวดัลพบุรี 
    

 

การประเมินผลการเรียนและเกณฑ์การผ่านระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( มัธยมศึกษาปีที ่ ๓)     
จบการศึกษาภาคบังคับ 
 

 ๑.  ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๓ หน่วย
กิต และรายวชิาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 ๒.  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๓ 
หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่ ๑๔ หน่วยกิต 
 ๓.  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน ในระดบั  ผ่าน  ข้ึนไป 
 ๔.  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ในระดบั  ผ่าน  ข้ึนไป 
 ๕.  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน  ผ่าน  ทุกกิจกรรม 
 ๖.  ผูเ้รียนตอ้งสอบธรรมศึกษาชั้นตรีไดเ้ป็นอยา่งต ่า 
 
 

 

การประเมินผลกการเรียนและเกณฑ์การผ่านระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (มัธยมศึกษาปีที่  ๖)   

จบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 ๑.  ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๓๙ หน่วย
กิต และรายวชิาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 ๒.  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ 
หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่   ๓๖  หน่วยกิต 
 ๓.  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน ในระดบั  ผ่าน  ข้ึนไป 
 ๔.  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ในระดบั  ผ่าน  ข้ึนไป 
 ๕.  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน  ผ่าน  ทุกกิจกรรม 
 ๖.  ผูเ้รียนตอ้งสอบธรรมศึกษาชั้นตรีไดเ้ป็นอยา่งต ่า 

 
 

 
 
 



 ๑๔๓ 

แผนภูมิแสดงการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนผา่นช่วงชั้น 
 

 

 

 

 

การประเมินผลการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง  ๘  กลุ่ม 

การประเมิน
กิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน 
 
 

การประเมินการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์
และเขียนส่ือความ 

การประเมิน
คุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค ์

ผลการประเมิน  
“ผา่น”   

ทุกรายวิชา 
 
 

ผลการประเมิน  
“ผา่น” 

ทุกกิจกรรม 
 
 

ผลการประเมิน  
“ผา่น”   

อยูใ่นระดบั       
คุณภาพ “ดี” 

 
 

ผลการประเมิน  
“ผา่น”  

อยูใ่นระดบั       
คุณภาพ  “ดี” 

 

การตดัสินผลการผ่านช่วงช้ัน 



 

 

๑๕๗ 

เกณฑ์การเทียบโอนรายวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
โรงเรียนวนิิตศึกษา ในพระราชูปถมัภ์ฯ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

 

  ผูเ้รียนท่ีเขา้เรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ( ม. ๑ – ม. ๓ )  และ ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย (ม. ๔- ม. ๖ )  ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  (ชั้นเรียนท่ีใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑) เป็นตน้ไป จะตอ้งท าการขอเทียบโอนผลการเรียน โดยปฏิบติัตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
 

 ๑. ข้ึนทะเบียนเป็นนกัเรียนของโรงเรียน 
 

 ๒. เขา้รับการประเมินในรายวชิาต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มตามโครงสร้างหลกัสูตร 
 

สถานศึกษา 
 

 ๓. ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลรายวชิาต่าง ๆ ทั้ง ๘ กลุ่มร้อยละ ๕๐ และไดร้ะดบัผลการเรียนตาม 
 

รายวชิาโรงเรียนเดิมนั้น ๆ  ส าหรับรายวชิาท่ีไม่มีผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม ใหใ้ชผ้ลการประเมินตาม 
 

เกณฑก์ารใหร้ะดบัผลการเรียนดงัน้ี 
 

 ๔   มีผลการเรียนตั้งแต่ร้อยละ  ๘๐ - ๑๐๐   หมายถึง ผลการเรียน ดีเยีย่ม 
๓.๕   มีผลการเรียนตั้งแต่ร้อยละ  ๗๕- ๗๙      หมายถึง ผลการเรียน ดีมาก 
๓ มีผลการเรียนตั้งแต่ร้อยละ  ๗๐ - ๗๔     หมายถึง ผลการเรียน ดี 
๒.๕ มีผลการเรียนตั้งแต่ร้อยละ  ๖๕ - ๖๙      หมายถึง ผลการเรียน  ค่อนขา้งดี 

              ๒ มีผลการเรียนตั้งแต่ร้อยละ  ๖๐ - ๖๔      หมายถึง ผลการเรียน  น่าพอใจ 
๑.๕ มีผลการเรียนตั้งแต่ร้อยละ  ๕๕ - ๕๙     หมายถึง ผลการเรียน  พอใช ้
๑ มีผลการเรียนตั้งแต่ร้อยละ  ๕๐ - ๕๔     หมายถึง ผลการเรียน   ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า 
๐ มีผลการเรียนตั้งแต่ร้อยละ    ๐ - ๔๙       หมายถึง ผลการเรียน  ต ่ากวา่เกณฑข์ั้นต ่า 
 
 

ผลการประเมินต ่ากวา่เกณฑ์ร้อยละ ๕๐ จะตอ้งเรียนใหม่ 
 

 ๔.กรณีประเมินแลว้ไม่ผา่นเกณฑร้์อยละ ๕๐ ของรายวชิาใด ๆ ใหผู้ส้อนด าเนินการสอนซ่อมเสริม 
 

แลว้ประเมินผลการเรียนใหม่จนผูเ้รียนผา่นเกณฑ์ 
 
 



 ๑๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๖ 

การจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
หลกัการแนวคิดเกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
 โรงเรียนไดจ้ดัสาระการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย ทั้งในสาระการเรียนรู้พื้นฐาน และสาระการเรียนรู้
เพิม่เติม และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดยครูผูส้อนทุกคนมีความเช่ือวา่ผูเ้รียนทุกคนสามารถพฒันาถึงขีดสูงสุด
ตามศกัยภาพ ดงันั้นโรงเรียนจึงจดัการเรียนรู้ใหมี้ความสอดคลอ้ง ความสามารถทางดา้นร่างกาย สติปัญญา 
ความถนดั ความสนใจ ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เนน้กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
เรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง เรียนรู้อยา่งบูรณาการ เนน้กระบวนการคิด สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 
แนวการด าเนินการทางโรงเรียน ในการจัดการเรียนรู้ 

๑. ครูผูส้อนทุกคน มีความรู้และเขา้ใจในพฒันาการของผูเ้รียน รู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเป็นรายกลุ่ม
ประวติัภูมิหลงัดา้นจุดเด่น จุดดอ้ย ความสนใจ ความถนดั ความฝัน ความทุกข ์ความสุข สภาพจิตใจ ความคิด 
เพื่อใหค้รูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รียน 

๒. ครูผูส้อนตอ้งออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีมีความสมบูรณ์ครบถว้นตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด ตอบสนองพฒันาการของผูเ้รียนทั้งดา้นทรัพยากรทางวชิาการ และดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

๓.  การจดัการเรียนรู้เนน้ให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน นอกโรงเรียน รวมถึงแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน และใหผู้เ้รียนสามารถแกไ้ขปัญหา
ตามสถานการณ์ต่างๆ ได ้

๔.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เนน้ไปสู่การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั บูรณาการเช่ือมโยงเขา้กบัวถีิ
ชีวติจริงกบัชุมชนทอ้งถ่ินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๕.  พฒันาแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ทิยบริการ ทั้งในห้องเรียนและนอกหอ้งเรียน ส่งเสริมใหน้กัเรียนได้
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ ตามความถนดัและความ
สนใจ 

๖.  ส่งเสริมใหค้รูไดน้ ากระบวนการวจิยั มาใชใ้นการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้กิด 
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

๗.  พฒันาระบบงานแนะแนวใหส้ามารถบริการนกัเรียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว และแกไ้ขปัญหาความ
บกพร่องดา้นการปรับตวั สุขภาพจิตของนกัเรียน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

๘.  พฒันาและส่งเสริมใหบุ้คลากรในโรงเรียนไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวชิาการกบั
สถานศึกษาอ่ืนๆ เพื่อสร้างเครือข่ายดา้นวชิาการ และเครือข่ายดา้นการสนบัสนุนการเรียนการสอน 
 

------------------------------------------------- 



 ๑๔๗ 

ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 

 ส่ือการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้  ใหผู้เ้รียนเขา้ถึงความรู้  
ทกัษะกระบวนการ และ คุณลกัษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ส่ือการ
เรียนรู้มีหลากหลายประเภท  ทั้งส่ือธรรมชาติ  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือเทคโนโลย ีและเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ  ท่ีมี
ในทอ้งถ่ินการเลือกใชส่ื้อควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัระดบัพฒันาการและลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของ
ผูเ้รียน 

 การจดัหาส่ือการเรียนรู้  ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจดัท าและพฒันาข้ึนเอง  หรือปรับปรุงเลือกใชอ้ยา่ง
มีคุณภาพจากส่ือต่างๆ  ท่ีมีอยูร่อบตวัเพื่อน ามาใชป้ระกอบในการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมและส่ือสาร
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยสถานศึกษาควรจดัใหมี้อยา่งเพียงพอเพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่ง
แทจ้ริง   สถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษา  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูมี้หนา้ท่ีจดัการศึกษาข้ึนพื้นฐาน  ควร
ด าเนินการดงัน้ี 

 ๑.  จดัใหมี้แหล่งการเรียนรู้  ศูนยส่ื์อการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ท่ี
มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษาคน้ควา้และการแลกเปล่ียนประสบการณ์การ
เรียนรู้  ระหวา่งสถานศึกษา  ทอ้งถ่ิน  ชุมชน สังคมโลก 

 ๒.  จดัท าและจดัหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้รียน  เสริมความรู้ให้ผูส้อน  รวมทั้ง
จดัหาส่ิงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ 
 ๓.  เลือกและใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย  สอดคลอ้งกบัวธีิการ
เรียนรู้   ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้  และความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 

 ๔.  ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใชอ้ยา่งเป็นระบบ 

 ๕.  ศึกษาคน้ควา้  วจิยั  เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 ๖.  จดัใหมี้การก ากบั  ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกบัส่ือและการใชส่ื้อการเรียนรู้
เป็นระยะ ๆ และสม ่าเสมอ 
 ในการจดัท า  การเลือกใช ้ และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ท่ีใชใ้นสถานศึกษาควรค านึงถึง
หลกัการส าคญัของส่ือการเรียนรู้  เช่น  ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร  วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้  การจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียน   เน้ือหามีความถูกตอ้งและทนัสมยั   ไม่กระทบความ
มัน่คงของชาติ  ไม่ขดัต่อศีลธรรม  มีการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง  รูปแบบการน าเสนอท่ีเขา้ใจง่ายและน่าสนใจ 
 



 ๑๔๘ 

การบริหารงานวชิาการ 

 

 การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนวนิิตศึกษา  ในพระราชูปถมัภฯ์   มีการวางแผนการท างานท่ียดึหลกัการ
และแนวคิด   ขอบข่ายภารกิจ  และก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษา   ดงัน้ี 

๑. หลกัการและแนวคิด 

- ยดึใหส้ถานศึกษาจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนและสังคมอยา่งแทจ้ริง 
โดยมีครู  ผูบ้ริหาร  ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

- มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาใหจ้ดักระบวนการการเรียนรู้  โดยถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัสูงสุด 
- มุ่งส่งเสริมชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้รวมทั้งเป็น

เครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ 
- มุ่งจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน  โดยจดัใหมี้ดชันีช้ีวดัคุณภาพการจดัหลกัสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้   สามารถตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาไดทุ้กช่วงชั้นทั้งระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา 

- มุ่งส่งเสริมใหมี้การร่วมมือเป็นเครือข่าย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจดัและพฒันา
การศึกษา 

๒. ขอบข่ายภารกจิ 

- การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (หลกัสูตรการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และ
มธัยมศึกษาตอนปลาย) 

- การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
- การวดัผล  ประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน 

- การประกบัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
- การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
- การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
- การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
- การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 

๓. บทบาทและหน้าทีข่องสถานศึกษา 
๓.๑  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
บทบาทและหนา้ท่ีของสถานศึกษา 

๑.  จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา  ความตอ้งการของผูเ้รียน  ผูป้กครอง   
ชุมชน และสังคมคามกรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



 ๑๔๙ 

๒.  บริหารการจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 
๒.๑  หลกัสูตรการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย  ตอ้งมีการ 

๒.๑.๑  จดัประสบการณ์ส าคญัแบบองคร์วมท่ียดึเด็กเป็นศูนยก์ลาง  ดงัต่อไปน้ี 

     ๑.   ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย 
     ๒.  ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 
     ๓.  ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นสังคม 

     ๔.  ประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพฒันากรดา้นสติปัญญา 
๒.๑.๒  การจดัหลกัสูตรสถานศึกษา  โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  สร้างหลกัสูตร  
    สถานศึกษา 
๒.๑.๓  จดัการศึกษาปฐมวยั  ส าหรับกลุ่มเป่าหมายเฉพาะ 
๒.๑.๔  เช่ือมต่อการศึกษาประถมศึกษากบัมธัยมศึกษาปีท่ี  ๑  และมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

๒.๑.๕  ก ากบั  ติดตาม  ประเมินผลและรายงาน 

  ๒.๒  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตอ้งมีการด าเนินการ  ดงัน้ี 

  ๒.๒.๑  การพฒันาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยจดัท าสาระของหลกัสูตรท่ี
ประกอบดว้ย  รายวชิาพื้นฐานโดยมีมาตรฐาน   ตวัช้ีวดั    ส่วนรายวชิาเพิ่มเติมมีมาตรฐาน และผลการเรียนรู้  รายภาค  
ก าหนดสาระการเรียนรู้   ก าหนดหน่วยการเรียนรู้   โครงสร้างรายวชิา   หน่วยกิจ  เพื่อจดัท าค าอธิบายรายวชิา  จดัท า
หน่วยการเรียนรู้  จดัท ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้น  ก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์รวมทั้งระเบียบ
การวดัผลประเมินผลการจบหลกัสูตรดว้ย 
  ๒.๒.๒  การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลกัสูตร 
สถานศึกษา 
  ๒.๒.๓  การจดัหาและพฒันาส่ือการเรียนรู้ 
  ๒.๒.๔  การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๒.๒๕ จดัใหมี้เอกสารหลกัฐานการศึกษา 
  ๒.๒.๖  ก ากบั  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและรายงาน 

 ๒.๓  นิเทศเพื่อการพฒันาการใชห้ลกัสูตรภายในสถานศึกษา 
 ๒.๔  ติดตามและประเมินผล  ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา และรายงานผลใหเ้ขตพื้นท่ี
การศึกษาทราบ 

๓. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
๓.๑  บทบาทและหน้าทีข่องสถานศึกษา 

- จดัท าแผนการเรียนรู้  โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วม 

- จดักระบวนการเรียนรู้  ใหย้ดึหยุน่ตามความเหมาะสมทั้งดา้นเวลา สาระการเรียนรู้และ
ผูเ้รียน 



 ๑๕๐ 

- จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริงจาก
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 

- ใชก้ารแนะแนวเป็นส่วนหน่ึงของการจดักระบวนการเรียนรู้ 
- ใหผู้ป้กครอง  ครอบครัว  ชุมชนและสังคมเขา้มามีส่วนรวมในการจดักระบวนการ

เรียนรู้ 
- ส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการพฒันาวธีิการจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและ

ต่อเน่ือง 
๓.๒  การวดัผลและประเมินผลและการเทยีบโอนผลการเรียน 

 -  บทบาทและหนา้ท่ีสถานศึกษา 
  -   ก าหนดระเบียบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา 
  -   จดัท าเอกสารหลกัฐานการศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบการวดัประเมินผลของ
สถานศึกษา 
  -  วดัผล  ประเมินผล  เทียบโอนประสบการณ์  เทียบโอนผลการเรียนและอนุมติัผล
การเรียน 

  -  จดัใหมี้การประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น  และจดัใหมี้การซ่อมเสริมกรณีท่ี
ผูเ้รียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

  -  จดัใหมี้การพฒันาเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล 

  -  มีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ 
  -  จดัระบบสารสนเทศดา้นการวดัผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้
ในการอา้งอิง  ตรวจสอบ และใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน 

๓.๓  การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 บทบาทและหนา้ท่ีสถานศึกษา 
 -  จดัใหมี้ระบบการประกบัคุณภาพการศึกษาระดบัสถานศึกษา 
 -  สนบัสนุน  ส่งเสริมใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพในระดบัจดัหน่วยงานภายในสถานศึกษา 
 -  ก ากบั  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 -  ปรับปรุงและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๓.๔  การพฒันาการใช้ส่ือและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
 บทบาทและหนา้ท่ีสถานศึกษา 
 -  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูผลิตพฒันาการใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

 -  จดัหาจดัท าส่ือและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาใหก้บัครูและนกัเรียนอยา่งเพียงพอและหลากหลาย 
 

 



 ๑๕๑ 

๓.๕  การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

 บทบาทและหนา้ท่ีสถานศึกษา 
 -  จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเ้พียงพอและสอดคลอ้งกบักระบวน    

การเรียนรู้ 
 -  ส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้  ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
๓.๖  การวจัิยเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 
 บทบาทและหนา้ท่ีสถานศึกษา 
 -  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูท าวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน หลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ การใชส่ื้อและ

อุปกรณ์การเรียนการสอน 

 -  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษารวมทั้งสนบัสนุนใหค้รูน าผลการวจิยั
มาใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

๓.๗  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวชิาการ 

 บทบาทและหนา้ท่ีของสถานศึกษา 
 -  ด าเนินการเสริมความรู้และประสบการณ์ใหก้บัชุมชน  โดยร่วมมือกบับุคคล  ชุมชนองคก์ร  

หน่วยงาน และสถานบนัทางสังคมอ่ืน 

 -  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวทิยากรต่าง ๆ  เพื่อพฒันาชุมชน
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ  โดยร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์ร  หน่วยงานและถานบนัทางสังคม
อ่ืน 

 -  สนบัสนุนและช่วยเหลือใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์  ระหวา่งชุมชน โดยร่วมมือ
กบับุคคล  ชุมชน  องคก์ร  หน่วยงานและสถานบนัทางสังคมอ่ืน 
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