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คำนำ 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  จังหวัดสงขลา ไดจัดทำขึ ้นตามแนวทาง          
ที่กำหนดไวในตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) เปนแผน หรือแนวทาง หรือขอกำหนดของการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา ที่จะใชในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ    
ตามมาตรฐานที่กำหนด  มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ  โดยมุงหวังใหมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย  จิตใจและสติปญญา  อีกทั้งมีความรูและทักษะ  
ท ี ่จำเป นในการดำรงชีว ิตอย างสรางสรรค ตามหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีค ุณภาพ                
เพื่อการแขงขันในยุคปจจุบัน  ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา      
จึงประกอบดวย สาระสำคัญของหลักสูตรแกนกลาง  สาระ ความรูเพิ่มเติมที่เกี่ยวของ ตามความตองการของ
ทองถิ่น  และตามมาตรฐานสากล  โดยจัดเปนสาระการเรียนรูรายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมตามความตองการของทองถ่ินและรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน  
สอดคลองกับประเทศไทย 4.0  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย  และกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของสถานศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐)     

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา มีความสำคัญในการพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด   คุณลักษณะอันพึงประสงค  และสมรรถนะของผูเรียน
ตามที่กำหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง  อันเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษา  ครู  ตลอดจนผูที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ในการจัดมวลประสบการณใหแกผูเรียนไดพัฒนาใหบรรลุถึงคุณภาพตาม
มาตรฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาติ  นอกเหนือจากการใชเปนแนวทางหรอืขอกำหนดในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาใหบรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาแลว  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
ทักษิณ จังหวัดสงขลา ยังเปนหลักสูตรที่มีจุดมุงหมายใหครอบครัว  ชุมชน  องคกรในทองถิ่นเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  จังหวัดสงขลา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) นี้ จัดทำขึ้นสำหรับโรงเรียน เพ่ือให
ครูผูสอนนำไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคน       
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหมีคุณภาพดานความรูและทักษะที่จำเปนสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม ที่มี
การเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู  เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัดที่กำหนดไวในเอกสารนี้  จะชวยทำใหเห็นผลคาดหวังที่ตองการ ในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ี
ชัดเจน   ซึ่งจะสามารถชวยใหผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูมีสวนเกี่ยวของในระดับ
ทองถิ่น     มีความม่ันใจวาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ จังหวัดสงขลา จะสามารถจัดการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพมุงสูความเปนเลิศ และมีความเปนเอกภาพยิ่งข้ึน 
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ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
เร่ือง  ใหใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรู (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

                                             
 เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา สามารถเตรียม
ความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพ  มีทักษะความสามารถในศตวรรษที่ 21 กาวทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม มีศักยภาพในการแขงขันและดำรงชีวิตอยางสรางสรรคในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั ่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย         
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ซึ ่งเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา 80 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการไดมีคำสั่ง ที่ สพฐ. 293/2551 ลงวันท่ี 
11 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และคำสั่ง 
ที่ สพฐ. 1239 / 2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง ใหใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551      
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา ซึ่งไดจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุมสาระ      
การเรียนรูข้ึน  ในครั้งนี้เปนการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  
 เพื่อทบทวนหลักสูตรและการใชหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการพัฒนา
บริหารหลักสูตรไดแกไขขอบกพรอง และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ        
จังหวัดสงขลา ใหเหมาะสม มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

ทั้งนี้ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ   

จึงประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี เม่ือวันท่ี ๑  พฤษภาคม 256๔          

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

         (นายสมยศ    เทพนิมิตร)         (นายโชคชัย  แกวเพ่ิมพูน) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
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สือ่การเรียนรู................................................................................................................. ๑๗ 
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อัตลักษณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ จังหวัดสงขลา 

“ลูกนวมินทมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย” 
      

เอกลักษณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 

 “คิดเปน  ทำเปน เนนความพอเพียง” 
 

วัฒนธรรมองคกร 

“ยิ้มไหว  ทักทาย  แตงกายดี  วจีงาม” 
 

วิสัยทัศน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จัดการศึกษาใหนักเรียนมีความรูคูคุณธรรม  
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดำรงชีวิตอยูในสังคมไทย
และสังคมโลกไดอยางมีความสุข 

๒. สงเสริมใหผู เรียนและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสำนึกความเปนไทยและดำรงชีวิตตาม   
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. เสริมสรางระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยใชภาคีเครือขาย 
๔. สงเสริมละพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องใหมีความรูดานภาษาตางประเทศ เทคโนโลยี และมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลอยางมีคุณภาพ 
๖. เสริมสรางความรวมมือเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
๗. พัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู สื ่อ อุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหสอดคลองตอการจัด

การศึกษาอยางมีคุณภาพ 
๘. นำระบบการนิเทศ มาพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
๙. สงเสริมสนับสนุนนักเรียนใหมีทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพตามพระบรมราโชบายของ 

สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 10 
 
 
 
 
 

๑ 
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เปาประสงค 

 
ผูเรียนเปนบุคคลที่มีศักยภาพในการสงเสริมการเรียนรู สูการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใตคำขวัญของ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีของไทย  การยิ้มไหว  ทักทาย  แตงกายดี  วจีงาม     
เปนวัฒนธรรมองคกร 
 

กลยุทธโรงเรียน 
 

1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 

2. เสริมสรางการอยูรวมกันอยางมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 

3. ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  การอยูรวมกันและดำรงตนตามหลักของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมเสริมความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ 

5. สรางขีดความสามารถในการแขงขันทุกระดับ 

6. พัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

7. สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู สรางจิตสำนึกและเครือขายความรวมมือ เพื่อสรางเสริม

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

หลักการ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ จังหวัดสงขลา  พุทธศักราช ๒๕๕๑          (ฉบับ
ปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) มีหลักการท่ีสำคัญ ดังนี้  

(๑) เปนหลักสูตรการศึกษาเพื ่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู       
เปนเปาหมาย    สำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพ้ืนฐาน ของความ
เปนไทยควบคูกับความเปนสากล  

(๒)  เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและมีคุณภาพ  
(๓) เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำนาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา        ให

สอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน  
(๔) เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลา และการจัดการ เรียนรู  
(๕) เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
(๖) เปนหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม      ทุก

กลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
  

๒ 
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จุดหมาย 

 
หลักสูตรสถานศึกษา มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพ ในการศึกษาตอ 

และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน เม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  
(๑)  มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน     

ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
(๓) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย  
(๔) มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
(๕) มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ ่งแวดลอม           

มีจิตสาธารณะมุงทำประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรม ในการใชภาษา 

ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ 
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลด 
ปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจน   
การเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง 
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนำไปสูการสรางองคความรู หรือ สารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม  

๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆที่เผชิญได 
อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ 
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไข 
ปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคม และ สิ่งแวดลอม  

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการน ากระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ 
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน และการอยูรวมกันใน สังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยาง เหมาะสม 
การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยง พฤติกรรมไม      
พึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี ดานตาง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื ่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดาน การเรียนรู  การสื ่อสาร       
การทำงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
  

๓ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนมีไวเพ่ือมุงม่ันจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงข้ึน  มีบรรยากาศทาง

วิชาการ ใหนักเรียนมีความรู  คูคุณธรรม มีคุณลักษณะที่เต็มศักยภาพ นำเทคโนโลยีไปสูการพัฒนาการเรยีนรู 
เนนการมีสวนรวม  สรางจิตสำนึกเทิดทูนสถาบัน สืบสานงานพระราชดำริ  และดำรงชีวิตในสังคมอยาง        มี
ความสุข  ดังนี้ 

๑. รักชาติศาสนกษัตริย  
๒. ซ่ือสัตยสุจริต  
๓. มีวินัย  
๔. ใฝเรียนรู  
๕. อยูอยางพอเพียง  
๖. มุงม่ันในการทำงาน 
7. รักความเปนไทย  
8. มีจิตสาธารณะ 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 

 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) จึงกำหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้  

๑. ภาษาไทย 
๒. คณิตศาสตร 
๓. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. ศิลปะ 
๗. การงานอาชีพ 
๘. ภาษาตางประเทศ 

 
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ไดกำหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสำคัญของการพัฒนา

คุณภาพผู เรียน มาตรฐานการเรียนรู ระบุสิ ่งที ่ผู เรียนพึงรู  ปฏิบัติได มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยม              
ที่พึงประสงค  เมื ่อจบการศึกษาขั ้นพื้นฐาน นอกจากนั ้นมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสำคัญ ในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการอะไร จะสอน
อยางไร และประเมินอยางไร รวมทั้งเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช
ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกลาวเปนสิ่งสำคัญที่ชวย
สะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรูกำหนดเพียงใด 
  

๔ 
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ตัวช้ีวัด 

 
ตัวชี้วัดระบุสิ่งท่ีนักเรียนพึงรูและปฏิบัติได รวมท้ังคุณลักษณะของผูเรียนในแตละระดับชั้น ซ่ึงสะทอนถึง

มาตรฐานการเรียนรู มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม นำไปใชในการกำหนดเนื้อหา จดัทำหนวยการ
เรียนรู จัดการเรียนการสอน และเปนเกณฑสำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผูเรียน   

ท ๑.๒ ม.๒/๑ 
ม.๒/๑       ตัวชีว้ัดชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ขอท่ี ๑ 
๑.๒           สาระท่ี ๑ มาตรฐานขอท่ี ๒ 
ท              กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
ต ๒.๒ ม.๔-๖/๓ 

ม.๔-๖/๓    ตวัชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ – ๖  ขอท่ี ๓ 
๒.๓           สาระท่ี ๒ มาตรฐานขอท่ี ๓ 
ต              กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

  
 
 
  

๕ 



    

                  หลักสูตรสถานศึกษา                                     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  จังหวัดสงขลา     ๑๑ 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดมาตรฐานการเรียนรูใน 8 กลุมสาระการเรียนรู  

จำนวน ๕7 มาตรฐาน ดังนี้   
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
       หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดังนี้   

สาระท่ี ๑ การอาน 

มาตรฐาน  ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนำไปใชตัดสินใจ แกปญหาใน 

                                   การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

สาระท่ี ๒ การเขียน  

มาตรฐาน ท ๒.๑    ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวใน  

              รูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี 

             ประสิทธิภาพ      

สาระท่ี ๓ การฟง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑   สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และ  

                                  ความรูสึกใน   โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

สาระท่ี ๔ หลักการใชภาษาไทย 

มาตรฐาน  ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ  

                                   ภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                               

สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 

 มาตรฐาน  ท ๕.๑   เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็น 

                                  คุณคาและนำมาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 
  

๖ 



    

                  หลักสูตรสถานศึกษา                                     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  จังหวัดสงขลา     ๑๒ 

 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ดังนี้   

สาระท่ี ๑ จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เขาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน  

ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช  
มาตรฐาน ค ๑.๒  เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช  
มาตรฐาน ค ๑.๓  ใชนิพจน สมการ อสมการ และเมทริกซ อธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหา  

ท่ีกำหนดให  
สาระท่ี ๒ การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค ๒.๑  เขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ีตองการวัด และนำไปใช  
มาตรฐาน ค ๒.๒  เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูป

เรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช  
มาตรฐาน ค ๒.๓  เขาใจเรขาคณิตวิเคราะห และนำไปใช  
มาตรฐาน ค ๒.๔  เขาใจเวกเตอร การดำเนินการของเวกเตอร และนำไปใช  

สาระท่ี ๓ สถิติและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค ๓.๑  เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา  

สาระท่ี ๔ แคลคูลัส 
มาตรฐาน ค ๔.๑  เขาใจลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน และปริพันธของฟงกชัน 

และนำไปใช  
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                  หลักสูตรสถานศึกษา                                     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  จังหวัดสงขลา     ๑๓ 

 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ีดังนี้   

สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๑ เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศการถายทอด
พลงังาน การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและ
ผลกระทบที ่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมแนวทางในการอนุร ักษ
ทรพัยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว ๑.๒ เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเขาและออก
จากเซลล ความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบตางๆ ของสัตวและมนุษย
ที่ทำงานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตางๆ ของพืช
ท่ีทำงานสัมพันธกัน รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว ๑.๓ เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสาร

กับโครงสรางและแรงยึดเหนี ่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว ๒.๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำตอวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุ รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว ๒.๓ เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ
ระหว างสสารและพล ังงาน พล ังงานในช ีว ิตประจำว ัน ธรรมชาต ิของคลื่น 
ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนำความรูไปใช
ประโยชน 

สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 

ดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะที่สงผลตอสิ่งมีชีวิต 
และการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๒ เขาใจองคประกอบและความสมัพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี ่ยนแปลงลมฟาอากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
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                  หลักสูตรสถานศึกษา                                     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  จังหวัดสงขลา     ๑๔ 

สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๑ เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอ่ืนๆ เพ่ือ
แกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม 
และสิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว ๔.๒ เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอน
และเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรูการทำงาน และ
การแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม 
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                  หลักสูตรสถานศึกษา                                     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  จังหวัดสงขลา     ๑๕ 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้   
สาระท่ี 1     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส 1.1  รู และเขาใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอ่ืนมีศรัทธาท่ีถูกตองยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักธรรม 
เพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2   เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

สาระท่ี 2     หนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดีงาม และธำรง

รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ สังคมโลก
อยางสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส 2.2  เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธา และธำรงรักษา
ไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สาระท่ี 3   เศรษฐศาสตร 
มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูจำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคารวมท้ังเขาใจ 
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส 3.2   เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ  
                       และความจำเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี 4     ประวัติศาสตร 
มาตรฐาน ส 4.1  เขาใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใช

วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธและการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ  
วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส4.3   เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก                  
ความภูมิใจและธำรงความเปนไทย 

สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร                                                             
มาตรฐาน ส 5.1   เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผล  ตอกัน

และกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการคนหา
วิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส 5.2  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ี  กอใหเกิดการ 
                      สรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสำนึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ ทรัพยากรและ 
                       สิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๑๐ 



    

                  หลักสูตรสถานศึกษา                                     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  จังหวัดสงขลา     ๑๖ 

 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา ดังนี้   

สาระท่ี 1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน พ 1.1  เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

สาระท่ี 2  ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1  เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

สาระท่ี 3  การเคล่ือนไหว การออกกำลังกาย การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.1 เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม และกีฬา 
มาตรฐาน  พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจำอยาง

สม่ำเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แขงขัน  และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี  4  การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การปองกันโรค   
                      และการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

สาระท่ี  5  ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1  ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช 

    ยาสารเสพติด และความรุนแรง 
 

  

๑๑ 



    

                  หลักสูตรสถานศึกษา                                     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  จังหวัดสงขลา     ๑๗ 

 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   
                                                                                                                     

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดังนี้   

สาระท่ี 1 ทัศนศิลป 
มาตรฐาน ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ  
  วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ  
  ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
มาตรฐาน ศ 1.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน 
  ทัศนศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 

สาระท่ี 2 ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา 

ดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชใน 
ชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2 เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรี 
         ท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

สาระท่ี 3 นาฏศิลป 
มาตรฐาน ศ 3.1 เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา 
       นาฏศิลปถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใช 
  ในชีวติประจำวัน 
มาตรฐาน ศ 3.2 เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเห็นคุณคา 
  ของนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

 
  

๑๒ 



    

                  หลักสูตรสถานศึกษา                                     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  จังหวัดสงขลา     ๑๘ 

 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพ ดังนี ้  

สาระท่ี 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1  เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการ  

                               จัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการ  
                               แสวงหาความรู    มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช  
                               พลงังาน ทรัพยากร  และสิ่งแวดลอมเพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 
สาระท่ี 2  การอาชีพ  

มาตรฐาน ง 2.1  เขาใจ มีทักษะท่ีจำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยี 
                               เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
 
  

๑๓ 



    

                  หลักสูตรสถานศึกษา                                     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  จังหวัดสงขลา     ๑๙ 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
                                                                                                                                             

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาตางประเทศ ดังนี้   

สาระท่ี ๑  ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑  เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ  และแสดงความคิดเห็น    
                      อยางมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ

ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต ๑.๓  นำเสนอขอมูลขาวสา ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด

และการเขียน 
สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๑  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใช ได  
อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

มาตรฐาน ต ๒.๒  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปน  
                      พ้ืนฐาน ในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต ๔.๑  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต ๔.๒  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และ 
                       การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
 

  

๑๔ 



    

                  หลักสูตรสถานศึกษา                                     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  จังหวัดสงขลา     ๒๐ 

 
ระดับการศึกษา 

 
หลักสูตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  จังหวัดสงขลา จัดระดับการศึกษาเปน 2 ระดับ ดังนี้  
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ 

มุงเนนใหผูเรียนไดสำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน มีทักษะใน
การคิดวิจารณญาณ  คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
เปนเครื่องมือในการเรียนรู มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความสมดุลท้ังดานความรู ความคิด ความดีงาม และมี
ความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ     
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6) การศึกษาระดับนี้เนนการเพิ่มพูนความรู
และทักษะเฉพาะดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนแตละคนท้ังดานวิชาการและ
วิชาชีพ  มีทักษะในการใชวิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนำความรูไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ มุงพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปน
ผูนำ และผูใหบริการชุมชนในดานตาง ๆ   
 

การจัดการเรียนรู 
 
 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
เปนเปาหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพ ัฒนาผ ู  เ ร ี ยนให ม ี ค ุณสมบ ัต ิตามเป  าหมายหล ักส ูตร  ผ ู  สอนพยายามค ัดสรร                     
กระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียนเรียนรูผานสาระที่กำหนดไวในหลักสูตร ๘ กลุมสาระการ
เรียนรู  รวมทั้งปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆ อันเปนสมรรถนะสำคัญให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู 

      การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสำคัญ 

แ ล ะ ค ุ ณ ล ั ก ษ ณ ะ อ ั น พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค  ต า ม ท ี ่ ก ำ ห น ด ไ ว  ใ น ห ล ั ก ส ู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า 

ขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักวา ผูเรียนมีความสำคัญที่สุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  

ยึดประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ

เต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง  เนนใหความสำคัญท้ังความรู 

และคุณธรรม  
  

๑๕ 



    

                  หลักสูตรสถานศึกษา                                     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  จังหวัดสงขลา     ๒๑ 

๒. กระบวนการเรียนรู 

       การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ   ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย  

เปนเครื่องมือที่จะนำพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรูที่จำเปนสำหรับผูเรียน อาทิ 

กระบวนการเรียนรู แบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู    กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ   

ลงม ือทำจร ิง กระบวนการจ ัดการ กระบวนการว ิจ ัย กระบวนการเร ียนร ู การเร ียนร ู ของตนเอง 

กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

     กระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา เพราะจะ

สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผูสอนจึงจำเปนตองศึกษา   ทำ

ความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เพื่อใหสามารถเลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยาง         มี

ประสิทธิภาพ 
๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู 

        ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญ
ของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค  และสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน  แลวจึงพิจารณาออกแบบ
การจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล เพื่อให
ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนด   

๔. บทบาทของผูสอนและผูเรียน 
        การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร ทั้งผูสอนและผูเรียนควรมี
บทบาท ดังนี้ 

๔.๑ บทบาทของผูสอน 
      ๑) ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  แลวนำขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการ

เรียนรู ท่ีทาทายความสามารถของผูเรียน 
       ๒) กำหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ดานความรูและทักษะกระบวนการ 

ท่ีเปนความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค  
                    ๓)  ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนำผูเรียนไปสูเปาหมาย  

      ๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู  
      ๕) จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปญญาทองถ่ิน  เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 
      ๖) ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติ

ของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเรียน  
      ๗) วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้งปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
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๔.๒  บทบาทของผูเรียน 
       ๑)   กำหนดเปาหมาย   วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 
       ๒)  เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู  วิเคราะห สังเคราะหขอความรู  ตั้งคำถาม 

คิดหาคำตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ   
 ๓)   ลงมือปฏิบัติจรงิ  สรปุสิ่งท่ีไดเรียนรูดวยตนเอง และนำความรูไปประยุกตใชใน

สถานการณตาง  ๆ  
                ๔)  มีปฏสิัมพันธ ทำงาน ทำกิจกรรมรวมกับกลุมและครู   

                              ๕)  ประเมินและพัฒนากระบวนการเรยีนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 
 

ส่ือการเรียนรู 
 

สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู  ใหผูเรียนเขาถึงความรู 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื ่อการเรียนรู            
มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ  สื่อสิ่งพิมพ    สื่อเทคโนโลยี และเครือขายการเรียนรูตางๆ ที่มีใน
ทองถ่ิน  การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูท่ีหลากหลายของ
ผูเรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทำและพัฒนาข้ึนเอง  หรือปรับปรุงเลือกใชอยาง
มีคุณภาพจากสื่อตางๆ ท่ีมีอยูรอบตัวเพ่ือนำมาใชประกอบในการจัดการเรียนรูท่ีสามารถสงเสริมและสื่อสารให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  
สถานศึกษา และครูผูสอน  ควรดำเนินการดังนี้   
 ๑. จัดใหม ีแหลงการเรียนรู  ศ ูนยส ื ่อการเร ียนรู   ระบบสารสนเทศการเรียนรู  และเครือขาย 
การเรียนรู ที ่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื ่อการศึกษาคนควาและการแลกเปลี ่ยน
ประสบการณการเรียนรู ระหวางสถานศึกษา  ทองถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 
 ๒.  จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรูสำหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน  เสริมความรูใหผูสอน รวมท้ัง
จัดหาสิ่งท่ีมีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 
 ๓.  เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลองกับวิธีการ
เรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
 ๔.  ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูท่ีเลือกใชอยางเปนระบบ   
 ๕.  ศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
 ๖. จัดใหมีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกับสื่อและการใชสื่อการเรียนรู
เปนระยะๆ และสม่ำเสมอ 

ในการจัดทำ การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูท่ีใชในสถานศึกษา  ควรคำนึงถึง
หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู  การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู  การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย ไมกระทบความมั่นคง
ของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม  มีการใชภาษาท่ีถูกตอง  รูปแบบการนำเสนอท่ีเขาใจงาย  และนาสนใจ   
  

๑๗ 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 
 การว ัดและประเม ินผลการเร ียนร ู ของผ ู  เร ียนตองอย ู บนหล ักการพื ้นฐานสองประการคือ 

การประเมินเพื ่อพัฒนาผู เรียนและเพื ่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผู เรียน          

ใหประสบผลสำเร็จนั้น  ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อใหบรรลุตามมาตรฐาน    

การเรียนรู สะทอนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลักในการวัด

และประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชผลการประเมิน

เปนขอมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสำเร็จทางการเรียนของผูเรียน  ตลอดจน

ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน ๔ ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ทุกระดับมีเจตนารมณเชนเดียวกัน คือ ตรวจสอบความกาวหนาใน

การเรียนรูของผูเรียน เพ่ือนำผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาอยางตอเนื่อง  ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั ้นเรียน  เปนการวัดและประเมินผลที ่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู         

ผูสอนดำเนินการเพื่อพัฒนาและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่ตน ในการประเมินเพื่อพัฒนา ผูสอน

ประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัดที่กำหนดเปนเปาหมายในแตละหนวยการเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ เชน      

การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การแสดงออกในการปฏิบัติผลงาน การแสดงกิริยาอาการตาง ๆ    

ของผูเรียนตลอดเวลาท่ี จัดกิจกรรม เพื่อดูวาบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโนมวาจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใด แลวแกไข       

ขอบกพรองเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง การประเมินเพื่อตัดสินเปนการตรวจสอบ ณ จุดที่กําหนด แลวตัดสิน    

วาผูเรียนมีผลอันเกิดจาก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด ทั้งนี ้โดยมีวัตถุ      

ประสงคเพื่อเก็บคะแนนของ หนวยการเรียนรูหรือของการประเมินผลกลางภาค หรือปลายภาค ตามรูปแบบ

การประเมินที่สถานศึกษากำหนด ผลการประเมินนอกจากจะใหเปนคะแนนหรือระดับผลการเรียนแกผูเรียน  

แลว ตองนํามาเปนขอมูลใชปรับปรุง การเรียนการสอนตอไปอีกดวย 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เปนการตรวจสอบผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค      
ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผู เร ียน          
การอนุมัติผลการเรียน การตัดสินการเลื่อนชั้นเรียนและเปนการประเมินเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม  ผู เรียนมีสิ ่งที่ตองไดรับ      
การพัฒนาในดานใด  รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุง
นโยบาย  หลักสูตร  โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ข้ันพ้ืนฐาน  ผูปกครองและชุมชน   

๑๘ 
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 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที ่การศึกษา   เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมิน
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือดวย
ความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูล
จากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๔.  การประเมินระดับชาติ   เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  
และชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๖  เขารับการประเมิน  ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดับตาง ๆ เพื่อนำไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูล
สนับสนนุการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

 ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ ปรับปรุง
แกไข สงเสริมสนับสนุนเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน ความแตกตางระหวางบุคคลท่ี
จำแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนท่ัวไป กลุมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ      กลุม
ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม  กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธ
โรงเรียน กลุมผูเรียนท่ีมีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุมพิการทางรางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจาก
การประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที ปดโอกาสใหผูเรียน
ไดรับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน 

  
องคประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดจุดหมาย สมรรถนะสำคัญของ
ผูเรียน และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา       
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับโลก  กำหนดใหผูเรียนไดเรียนรูตามมาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวชี้วัดท่ีกำหนดในกลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ  มีความสามารถดานการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และการวัดและประเมินผลการเรียนรู มี
องคประกอบตางๆ ดังแผนภาพท่ี ๑ 
  

๑๙ 
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แผนภาพท่ี ๑  แสดงองคประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 

 ๑.  การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามรายกลุมสาระการเรียนรู 
  ผูสอนทำการวัดและประเมินผลการเรียนรูผูเรียนเปนรายวิชาตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดใน       หนวย
การเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย ใหไดผลการประเมินตามความสามารถที่แทจริงของผูเรียน  โดยทำการวัด
และประเมินผลการเรียนรูไปพรอมกับการจัดการเรียนการสอน ไดแก การสังเกตพัฒนาการและความประพฤติ
ของผูเรียน การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบ  ซึ่งผู สอนตอง            นำ
นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู ท ี ่หลากหลาย เช น การประเมินสภาพจริง การประเมิน              
การปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงานและการประเมินจากแฟมสะสมงาน ไปใชในการประเมินผล          
การเรียนรูควบคูไปกับการใชแบบทดสอบแบบตางๆ และตองใหความสำคัญกับการประเมินระหวางภาคเรียน 
มากกวาการประเมินปลายภาค  ดังแผนภาพท่ี ๒  

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั

การเรียนรู้             

ใน ๘ กลุ่มสาระ                

   

การอ่าน   

คิดวิเคราะห์และเขียน 

คณุลกัษณะ           

อนัพึงประสงค ์

กิจกรรม 

พฒันาผู้เรียน 

คณุภาพผู้เรียน 

๒๐ 
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คิดวิเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๒  แสดงองคประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 

 

 ๒.  การประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน 
  การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  เปนการประเมินศักยภาพของผูเรียนในการอาน   
การฟง การดูและการรับรู  จากหนังสือ เอกสารและสื่อตางๆ ไดอยางถูกตอง  แลวนำมาคิดวิเคราะหเนื้อหา
สาระที่นำไปสูการแสดงความคิดเห็น  การสังเคราะหสรางสรรคในเรื ่องตางๆ และถายทอดความคิดนั้น       
ดวยการเขียนซึ่งสะทอนถึงสติปญญา ความรู ความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห แกปญหาและ
สรางสรรคจินตนาการอยางเหมาะสมและมีคุณคาแกตนเอง สังคมและประเทศชาติ พรอมดวยประสบการณ    
และทักษะในการเขียนท่ีมีสำนวนภาษาถูกตอง  มีเหตุผลและลำดับข้ันตอนในการนำเสนอ  สามารถสรางความ
เขาใจแกผูอานไดอยางชัดเจนตามระดับความสามารถในแตละระดับชั้น  การประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน สรุปผลเปนรายป/รายภาค เพื่อวินิจฉัยและใชเปนขอมูลเพื่อประเมินการเลื่อน     ชั้นเรียนและการ
จบการศึกษาระดับตางๆ  

   การอาน  คิดวิเคราะหและเขียนเปนกระบวนการท่ีตอเนื่อง    
 

          อาน       หนังสือ เอกสาร วิทยุ โทรทัศน สื่อตาง ๆ ฯลฯ 
       (รับสาร)        แลวสรุปเปนความรูความเขาใจของตนเอง 
 
                 วิเคราะห  สังเคราะห  หาเหตุผล  แกปญหา 
         และสรางสรรค 
 

 
        เขียน       ถายทอดความรู ความคิด  สื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจ 
     

  

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สงัคมศึกษาฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพ วดัและประเมินการเรียนรู้ 

ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

บูรณาการในการเรียนการสอน 

    (สื่อสาร) 

๒๑ 
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๓.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรงุพุทธศักราช ๒๕๖๐) และตามท่ีสถานศึกษากำหนดเพ่ิมเติม เปนการประเมิน
รายคุณลักษณะแลวรวบรวมผลการประเมินจากผูประเมินทุกฝาย นำมาพิจารณาสรุปผลเปนรายภาค เพื่อใช
เปนขอมูลประเมิน การเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับตางๆ  ดังแผนภาพท่ี ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๓   แสดงองคประกอบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ๔.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนกิจกรรมที่สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกระดับชั้น  เพื่อสงเสริมพัฒนา
ความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจ  ใหเต็มศักยภาพ โดยมุงเนนการพัฒนาองครวมของความเปน
มนุษยทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม  สรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกของการทำประโยชนเพื่อสังคมและสามารถบริหาร การจัดการตนเองได   กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน แบงเปน ๓  ลักษณะ ไดแก   
 ๑.  กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดวยกระบวนการทางจิตวิทยา      การแนะแนว 
ใหสอดคลองครอบคลุมดานการศึกษา อาชีพสวนตัวและสังคม  กิจกรรมสำคัญในการพัฒนาไดแก กิจกรรมการ
รูจัก  เขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน กิจกรรมการปรับตัวและดำรงชีวิต กิจกรรมแสวงหาและใชขอมูล
สารสนเทศ กิจกรรมการตัดสินใจและแกปญหา เปนตน 
 ๒.  กิจกรรมนักเรียน  เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเปนผูนำ ผูตามที่ดี ความ
รับผิดชอบ การทำงานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน 
เอ้ืออาทรและสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหผูเรียน
ไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุง
การทำงาน เนนการทำงานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสม และสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบท
ของสถานศึกษาและทองถ่ิน  กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

คุณลักษณะ  
อันพึง

 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 

ซ่ือสัตย
สุจริต

 

 
  

 มีวินัย 

ใฝเรียนรู 
อยูอยาง
พอเพียง 

มุงม่ันใน 
การทำงาน 

รักความ 
เปนไทย 

มีจิต
สาธารณะ 

๒๒ 
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  ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำเพ็ญประโยชนและนักศึกษาวิชาทหาร เปน
กิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนำผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทำงานรวมกัน         การ
รูจักแกปญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน การประนีประนอม เพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนเจริญเติบโตเปนผูใหญที่มีความสมบูรณ  พรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและ
สติปญญา เปนตน 
  ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม ชมรม เปนกิจกรรมที ่ส งเสริมและพัฒนาผู เร ียนใหสอดคลองกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยเนนใหผู เรียนปฏิบัติดวยตนเอง  ตั้งแตการศึกษาวิเคราะห
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เนนการทำงานรวมกันเปนกลุม กิจกรรมสำคัญใน
การพัฒนา ไดแก ชุมนุมหรือชมรมตางๆ ที่สถานศึกษากำหนดขึ้นตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิ
ภาวะของผูเรียนและบริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน 
 ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดทำประโยชนตาม
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ   ความดีงาม 
ความเสียสละตอสังคม มีจิตใจมุงทำประโยชนตอครอบครัว ชุมชนและสังคม กิจกรรมสำคัญไดแก กิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน กิจกรรมสรางสรรคสังคม กิจกรรมดำรงรักษา สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนาธรรม กิจกรรม
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสังคม เปนตน 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน  สามารถนำไปสอดแทรกหรือบูรณาการ     
ในกลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำเพ็ญประโยชนและนักศึกษาวิชาทหาร ไดตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี ้ การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนใหผูเรียนรายงานแสดงการเขารวม
กิจกรรมและมีผูรับรองผลการเขารวมกิจกรรมดวย โดยสถานศึกษาจัดเวลาเรียนใหผูเรียน ดังนี้ 

   ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓      รวม  ๓ ป  จำนวน  ๔๕  ชั่วโมง  
   ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๔ – ๖      รวม  ๓ ป  จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง  

 การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู  เร ียน เปนเง ื ่อนไขสำคัญประการหนึ ่งสำหรับ            
การเลื่อนชั้นและการจบระดับการศึกษา  ผูเรียนตองมีเวลาเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตลอดจน
ผานการประเมินตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด โดยแนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีรายละเอียด
ดังแผนภาพท่ี ๔ 
  

๒๓ 



    

                  หลักสูตรสถานศึกษา                                     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  จังหวัดสงขลา     ๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔   แสดงข้ันตอนการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

    ๑.  การตัดสินผลการเรียน 
       การตัดสินผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษามีการตัดสินในหลายลักษณะ คือ  การผาน
รายวิชากำหนดเปนภาคเรียน  การเลื่อนชั้นปกำหนดเปนปการศึกษาและการจบระดับชั้นกำหนดเปนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อตัดสิน
ผลการเรียนของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช ๒๕๖๐)   มีดังนี้ 
   ๑)  ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวา    
รอยละ ๘๐  ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้นๆ 
   ๒)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 
   ๓)  ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
   ๔)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด
ในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

   การพิจารณาเลื่อนชั้น  ถาผูเรียนมีขอบกพรองเพียงบางตัวชี้วัด  ซึ่งสถานศึกษาพิจารณา
เห็นวาสามารถพัฒนาและสอนซอมเสริมได  ก็ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผอนผันใหเลื่อนชั้นได 

ประเมนิ 

แนะแนว 
ลูกเสอืฯ ผูบํ้าเพญ็ฯ 

ชุมนุม/ชมรม 

ไม่ผ่าน 

ซ่อมเสรมิ 

สง่ผลการประเมนิ 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

กจิกรรม 

เพือ่สงัคมฯ 

เกณฑก์ารประเมนิ ๑. เวลาการเขา้ร่วมกจิกรรม ๒. การปฏบิตักิจิกรรม ๓. ผลงาน / ชิน้งาน 

ตามเกณฑ ์ ไม่ตามเกณฑ ์

ผ่าน 

๒๔ 
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  ๒. การใหระดับผลการเรียน 
   ในการตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใชตัวเลขแสดง
ระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับ 
      การตัดส ินผลการเร ียนในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ใช ระบบผานและไมผ าน            
โดยกําหนดเกณฑการตัดสินผานแตละรายวิชาที่รอยละ ๕๐ จากนั้นจึงใหระดับผลการเรียนที่ผาน สําหรับ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับ แนวการใหระดับ    
ผลการเรียน ๘ ระดับ และความหมายของแตละระดับดังแสดงในตาราง ดังนี้ 
 

คะแนนรอยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการประเมิน 
๘๐ – ๑๐๐  ๔ ดีเยี่ยม 
๗๕ – ๗๙ ๓.๕ ดีมาก 
๗๐ – ๗๔ ๓ ด ี
๖๕ – ๖๙ ๒.๕ คอนขางดี 
๖๐ – ๖๔ ๒ ปานกลาง 
๕๕ – ๕๙ ๑.๕ พอใช 
๕๐ – ๕๔ ๑ ผานเกณฑข้ันต่ำ 
๐ – ๔๙ ๐ ต่ำกวาเกณฑ 

  
  ในกรณีที ่ไมสามารถใหระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับได ใหใชตัวอักษรระบุเงื ่อนไข ของผล      
การเรียน ดังนี้   
 “มส” หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผูเรียน มีเวลาเรียนไมถึง   
รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแตละรายวิชา และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผล ปลายภาคเรียน     
 “ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมได เนื่องจากผูเรียนไมมีขอมูล ผลการเรียน
รายวชิานั้นครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลระหวางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงานท่ีมอบหมายใหทํา ซ่ึงงาน
นั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยท่ีทําใหประเมินผลการเรียนไมได 
  
  

๒๕ 
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 การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ใหระดับผลการ
ประเมินเปนผานและไมผาน  กรณีท่ีผานใหระดับผลการเรียนเปนดีเย่ียม  ดีและผาน   
 ๑)  การประเมินอาน  คิดวิเคราะหและเขียน 
     ดีเยี่ยม หมายถึง  สามารถจบัใจความสำคัญไดครบถวน  เขียนวิพากษวิจารณ   
        เขียนสรางสรรค แสดงความคิดเหน็ประกอบอยางมีเหตุผล 
        ไดถูกตองและสมบูรณ  ใชภาษาสุภาพและเรียบเรียง 
        ไดสละสลวย  
     ดี หมายถึง  สามารถจับใจความสำคัญได  เขียนวิพากษวิจารณ  
        และเขียนสรางสรรคไดโดยใชภาษาสุภาพ 
     ผาน หมายถึง  สามารถจับใจความสำคัญและเขียนวิพากษวิจารณไดบาง 
     ไมผาน หมายถึง   ไมมีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน               
        คิดวิเคราะห และเขียน หรือถามีผลงาน  
        ผลงานนั้นยังมีขอบกพรอง ท่ีตองไดรับการปรับปรุงแกไข 
        หลายประการ 
 ๒)  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
    ดีเยี่ยม หมายถึง  ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัยและนําไปใช 
        ในชีวิตประจําวันเพ่ือประโยชนสุขของตนเองและสังคม   
        โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  
        จํานวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 
        ไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับดี 
   ดี หมายถึง  ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑเพ่ือให 

เปนการยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก 
                ๑.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑ - ๔ คุณลักษณะ   

และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับดี   
หรือ 
 ๒.  ไดผลการประเมินระดับดีท้ัง ๘ คุณลักษณะ หรือ               
๓.  ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีข้ึนไป จํานวน๕ - ๗ คุณลักษณะ   

24    ผาน   หมายถึง   ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ี  
สถานศึกษากําหนด โดยพิจารณาจาก  

                ๑. ไดผลการประเมินระดับผานท้ัง  ๘ คุณลักษณะ  หรือ 

๒. ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีข้ึนไป จํานวน ๑ - ๔  
คุณลักษณะ และคุณลักษณะท่ีเหลือไดผลการประเมิน  
ระดับผาน 

         ไมผาน  หมายถึง   ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเง่ือนไข  
ท่ีสถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมิน    
ระดับไมผาน ตั้งแต ๑ คุณลักษณะ 

๒๖ 
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  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ 
กิจกรรม และผลงานของผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด และใหผลการประเมินเปนผานและไมผาน        
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี ๓ ลักษณะ คือ  
       ๑)  กิจกรรมแนะแนว      
  ๒)  กิจกรรมนักเรียน ซ่ึงประกอบดวย        
   (๑)  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร  
                            โดยผูเรียนเลือกอยางใดอยางหนึ่ง         
   (๒)  กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม   
 ท้ังนี้ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจะตองเขารวมกิจกรรมท้ังขอ (๑) และ (๒)  
สําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในขอ (๑) หรือ (๒)       
  ๓)  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
     ใหใชตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้       
 “ผ”  หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน 
      ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด       
 “มผ”   หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน 
      ไมเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด    
 

 ๓.  การจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

   ๑)  ผูเรียนเรยีนรายวชิาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หนวยกิต และ
รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด   

   ๒)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต  โดยเปนรายวิชา
พ้ืนฐาน  ๖๖  หนวยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา  ๑๑  หนวยกิต 

   ๓)  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

   ๔)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

   ๕)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

  

 ๔.  การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   ๑)  ผูเรียนเรยีนรายวชิาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน ๔๑ หนวยกิต และ
รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด   

   ๒)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต  โดยเปนรายวิชา
พ้ืนฐาน  ๔๑  หนวยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา  ๓๖  หนวยกิต 

๒๗ 
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   ๓)  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

   ๔)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

   ๕)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

 

 ๕.  ผลการเรียนท่ีมีเง่ือนไข 

   ผลการเรียนที่มีเงื่อนไข ไดแก ไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคในรายวิชาและรอ
การตัดสิน  ใหใชตัวอักษรระบุเง่ือนไขแสดงผลการเรียน ประกอบดวย 

   ๑)  ตัวอักษรแสดงผลการเรียนแตละรายวิชาใน ๘ กลุมสาระการเรียนรู   

    “มส”  หมายถึง  ไมมีสิทธิเขารับการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยผูเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม
ถึงรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแตละรายวิชาและไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

    “ร”  หมายถึง  รอการตัดสินและยังตัดสินไมได  โดยผูเรียนไมมีขอมูลผลการเรียน
รายวิชานั้นครบถวน  เชน  ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน  ไมไดสงงานที่มอบหมายใหทำซึ่งงาน
นั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยท่ีทำใหประเมินผลการเรียนไมได 

๒)  ตัวอักษรแสดงผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  “ผ”  หมายถึง  ผานเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 

  “มผ”  หมายถึง  ไมผานเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

  ๖.  การเปล่ียนผลการเรียน “๐”  

   สถานศึกษาจัดใหมีการสอนซอมเสริมในตัวชี้วัดที่ผูเรียนสอบไมผานกอน แลวจึงสอบแก
ตัวใหและใหสอบแกตัวไดไมเกิน ๒ ครั้ง  ท้ังนี้ตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น   

   ถาผูเรียนไมดำเนินการสอบแกตัวตามระยะเวลาที่กำหนดไวนี ้ ใหอยูในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน  

   ถาสอบแกตัว ๒ ครั้งแลว ยังไดระดับผลการเรียน “๐” อีก ใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการเก่ียวกับการแกผลการเรียนของผูเรียนโดยปฏิบัติดังนี้ 

    ๑)  ใหเรียนซ้ำรายวิชาถาเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 

    ๒)  ใหเร ียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม  ถาเปนรายวิชาเพิ ่มเติม โดยใหอยูใน 
ดุลยพินิจของสถานศึกษา  

๒๘ 
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   ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวาเรียนแทน
รายวิชาใด 

  ๗.  การเปล่ียนผลการเรียน “ร” 

   การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”  มี ๒ กรณี ดังนี้ 

   ๑.  มีเหตุสุดวิสัย ทำใหประเมินผลการเรียนไมได  เชน  เจ็บปวย  เม่ือผูเรียนไดเขาสอบหรือ
สงผลงานท่ีติดคางอยูเสร็จเรียบรอย หรือแกปญหาเสร็จสิ้นแลว ใหไดระดับผลการเรียนตามปกติ    (ตั้งแต ๐ - ๔) 

   ๒.  ถาสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมใชเหตุสุดวิสัย  เมื่อผูเรียนไดเขาสอบ หรือสงผล
งานท่ีติดคางอยูเสร็จเรียบรอย หรือแกปญหาเสร็จสิ้นแลว ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “๑” 

   การเปล ี ่ยนผลการเร ียน “ร”  ให ดำเน ินการแก ไขตามสาเหตุให  เสร ็จส ิ ้นภายใน   
ปการศึกษานั้น  ถาผูเรียนไมมาดำเนินการแก “ร” ตามระยะเวลาที่กำหนดไวใหเรียนซ้ำรายวิชา ยกเวน 
มีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก  “ร”  ออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน 

แตเม่ือพนกำหนดนี้แลวใหปฏิบัติดังนี้ 

   (๑) ใหเรียนซ้ำรายวิชา ถาเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 

   (๒) ใหเร ียนซ้ำหรือเปลี ่ยนรายวิชาเรียนใหม ถาเปนรายวิชาเพิ ่มเติม โดยใหอยู ใน 
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 

         ในกรณีท่ีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา เรียนแทนรายวิชาใด  

 

  ๘.  การเปล่ียนผลการเรียน “มส”  

   การเปลี่ยนผลการเรยีน “มส”  มี ๒ กรณี ดังนี้ 

   ๑)  กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส”  เพราะมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐  แตมีเวลาเรียน
ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหสถานศึกษาจัดใหเรียนเพ่ิมเติมโดยใชชั่วโมงสอนซอมเสริม หรือ
เวลาวาง หรือวันหยุด หรือมอบหมายงานใหทำ จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีกำหนดไวสำหรับรายวิชานั้นแลวจึงให
สอบเปนกรณีพิเศษ  ผลการสอบแก “มส” ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “๑”  การแก “มส” กรณีนี้ใหกระทำ
ใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้น  ถาผูเรียนไมมาดำเนินการแก “มส” ตามระยะเวลาที่กำหนดไวนี้ใหเรียนซ้ำ 
ยกเวน มีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก “มส” ออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน 
แตเม่ือพนกำหนดนี้แลว ใหปฏิบัติดังนี้ 

      ใหเรียนซ้ำรายวิชา ถาเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 

      ใหเรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม  ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติมโดยใหอยูในดุลย
พินิจของสถานศึกษา  

   ๒)  กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรียน
ท้ังหมด  ใหสถานศึกษาจัดใหเรียนซ้ำในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนรายวิชาใหมได สำหรับ
รายวิชาเพ่ิมเติมเทานั้น 

๒๙ 
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   ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวาเรียนแทน
รายวิชาใด  

 

  

 

  

  
 

  ๙.  การเปล่ียนผลการเรียน “มผ”  

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  กำหนดใหผู เรียนเขารวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๓ กิจกรรม  คือ ๑) กิจกรรมแนะแนว  ๒) กิจกรรมนักเรียน  ซึ่งประกอบดวย กิจกรรม
ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผูบำเพ็ญประโยชน หรือนักศึกษาวิชาทหาร โดยผูเรียนเลือกอยางใดอยางหนึ่ง      
๑ กิจกรรมและเลือกเขารวมกิจกรรมชุมนุม ๑ กิจกรรม  ๓) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน    

   ในกรณีที่ผูเรียนไดผลการเรียน “มผ”  สถานศึกษาตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทำกิจกรรมจน
ครบตามเวลาที่กำหนด หรือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ตองปรับปรุง แกไข  แลวจึงเปลี่ยนผลการ
เรียนจาก “มผ”  เปน “ผ”  ท้ังนี้ดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น  ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลย
พินิจของสถานศึกษา 

 

  ๑๐.  การเล่ือนช้ัน 

   ผูเรียนจะไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียนและไดรับการเลื่อนชั้นเมื่อสิ้นปการศึกษา    
โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ ดังนี้   

   ๑)  รายวิชาพ้ืนฐาน  ไดรับการตัดสินผลการเรียนผานทุกรายวิชา 

   ๒)  รายวิชาเพ่ิมเติม  ไดรับการตัดสินผลการเรียนผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 

   ๓)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด     
ในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

   ๔)  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นควรไดไมต่ำกวา ๑.๐๐   

   ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไมผานเกณฑการประเมิน  สถานศึกษาสามารถซอมเสริมผูเรียนใหไดรับ
การแกไขในภาคเรียนถัดไป 

 

   
  

ในกรณีภาคเรยีนที ่ ๒  หากผู้เรยีนยงัมผีลการเรยีน  “0”  “ร”  “มส”  ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น

กอ่นเปิดเรยีนปีการศกึษาถดัไป  สถานศกึษาอาจเปิดการเรยีนการสอนในภาคฤดูรอ้นเพือ่แก้ไขผลการ

เรยีนของผู้เรยีนได้ ทัง้น้ี โดยสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา/ต้นสงักดัควรเป็นผู้พจิารณาประสานให้มี

การดาํเนินการเรยีนการสอนในภาคฤดูรอ้นเพือ่แกไ้ขผลการเรยีนของผูเ้รยีน 

๓๐ 
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 ๑๑.  การเรียนซ้ำ 

   สถานศึกษาจะจัดใหผูเรียนเรียนซ้ำใน ๒ กรณี ดังนี้ 

 กรณีที่ ๑  เรียนซ้ำรายวิชา หากผูเรียนไดรับการสอนซอมเสริมและสอบแกตัว ๒ ครั้งแลว  ไมผาน
เกณฑการประเมิน ใหเรียนซ้ำรายวิชานั้น  ท้ังนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดใหเรียนซ้ำในชวงใด
ชวงหนึ่งท่ีสถานศึกษาเห็นวาเหมาะสม  เชน  พักกลางวัน  วันหยุด  ชั่วโมงวางหลังเลิกเรียน  ภาคฤดูรอน เปนตน 

 กรณีท่ี ๒   เรียนซ้ำชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ 

     ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นต่ำกวา ๑.๐๐  และมีแนวโนมวาจะเปน
ปญหาตอการเรียนในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 

     ผูเรียนมีผลการเรียน  ๐ , ร , มส  เกินครึ่งหนึ่งของรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนใน ปการศึกษานั้น 

   ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ลักษณะ ใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา  หากเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรก็ใหซ้ำชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใชผลการเรียนใหมแทน  
หากพิจารณาแลวไมตองเรียนซ้ำชั้น ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา ในการแกไขผลการเรียน 

  ๑๒.  การสอนซอมเสริม 

   การสอนซอมเสริม  เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรูและเปนการใหโอกาสแก
ผู เรียนไดมีเวลาเรียนรูสิ ่งตางๆ เพิ่มขึ้น  จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่กำหนดไว        
การสอนซอมเสริมเปนการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจัดการเรียนรูปกติเพื่อแกไข
ขอบกพรองที่พบในผูเรียน  โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ของผูเรียน 

   การสอนซอมเสริมสามารถดำเนินการไดในกรณีดังตอไปนี้ 

   ๑)  ผูเรียนมีความรู/ทักษะพ้ืนฐานไมเพียงพอท่ีจะศึกษาในแตละรายวิชานั้นควรจัดการสอน
ซอมเสริม  ปรับความรู/ทักษะพ้ืนฐาน   

   ๒)  การประเมินระหวางเรียน  ผูเรียนไมสามารถแสดงความรู ทักษะกระบวนการหรือ   
เจตคติ / คุณลักษณะท่ีกำหนดไวตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด   

   ๓)  ผลการเรียนไมถึงเกณฑ และ/หรือต่ำกวาเกณฑการประเมิน  โดยผูเรียนไดระดับผล  
การเรียน  “๐”  ตองจัดการสอนซอมเสริมกอนจะใหผูเรียนสอบแกตัว 

   ๔)  ผูเรียนมีผลการเรียนไมผาน  สามารถจัดสอนซอมเสริมในภาคฤดูรอน  ท้ังนี้ใหอยูใน 

ดุลยพินิจของสถานศึกษา  จากรายละเอียดตาง ๆ ขางตน สรุปเปนแผนภาพที่ ๕  แสดงกระบวนการตัดสิน
และแกไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาดังตอไปนี้ 
  

๓๑ 
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ได ้“๐” 

แกต้วัไดอ้กี ๑ ครัง้ 

สอนซ่อมเสรมิ/สอบแกต้วั 

ได ้“๐” ได ้“๑” 

สอนซ่อม

เสรมิ/ 

 

ถา้จะแก ้“๐” 

ยื่นคาํรอ้ง 

ได ้“๐” 

แก ้“ร” 

เรยีบรอ้ย 

ได ้“ร” 

ผูบ้รหิาร

สถานศกึษา

 

ส่งงานไม่ครบ 

ไม่เขา้สอบกลางภาค 

เรยีนซํ้า 
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“ร” สุดวสิยั 
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“ร” ไม่ใช่สุดวสิยั 

ได ้๑ 

ไม่เขา้วดัผลปลายภาค 
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เรยีนเพิม่เตมิ 
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๖๐%<เวลาเรยีน
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อนุญาต ไม่อนุญาต 
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ไม่ถงึ ๘๐% 
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“ร” 

ภายใน 

๑ ภาค
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แผนภาพที ่ ๕  แสดงกระบวนการตดัสนิและแกไ้ขผลการเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 
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คณะผูจัดทำ 

 
คณะท่ีปรึกษา 
 

1. นายโชคชัย แกวเพ่ิมพูน ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
2. นางสาวธันยรดา เนต ิ รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
๓. นายวรปรัชญ ลาวัณยวิไลวงศ รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานท่ัวไป 
๔. นายวัชระ ดีเอียด รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
5. นางสาวไวริญ พยุงเกียรติคุณ รองผูอำนวยการกลุมบรหิารงานงบประมาณ 
๖. นายประพันธ จันทะสะเร ผูชวยผูอำนวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
๗. นายธีรวัฒน ม่ิงยอด ผูชวยผูอำนวยการกลุมบริหารงานงบประมาณ 
๘. นายสมศักดิ์ ศรีลาย ผูชวยผูอำนวยการกลุมบริหารงานท่ัวไป 
๙. นางธัญลักษณ  คูนิอาจ หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ 

๑๐. นางสาวอุราพร ชาติวัฒนธาดา หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
๑๑. นางสุจินต แกวประสิทธิ์ งานพัฒนาหลักสูตร 
๑๒. นางสาวอรอุมา รอดผล งานพัฒนาหลักสูตร 
๑๓ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู งานพัฒนาหลักสูตร 
๑๔ หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู งานพัฒนาหลักสูตร 

 
คณะทำงาน 

1. นางสาวธันยรดา เนต ิ รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
2. นางสุจินต แกวประสิทธิ์ งานพัฒนาหลักสูตร 
3. นายทวีศักดิ์ ยังรอด งานทะเบียนวัดผล 
4. นางสุอัญชุลี    ทองนอก หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
5. นางวาร ี ผอมภักดี งานพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๖. นางสาวรวิกานต อีชะโรจน งานพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๗. นางพรธนีย    ผองอำพรรณ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     
๘. นางสาวอุราพร ชาติวัฒนธาดา งานพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     
๙. นายสมยศ สิทธิ ์ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

๑๐. นางเพ็ญภิลักษณ รักษนาเวศ งานพฒันาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

๑๑. นางปราณิสา สวัสดี งานพฒันาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

๑๒. นางสาวสมทรง คงจินดามุณี หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                 
๑๓. นางสาวอรอุมา รอดผล งานพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                 

๑๔. นายอมรินทร คณะแนม หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา        
๑๕    นางเอมอร                     หงษทอง งานพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา        
๑๖. นางสาวสุทธิดา  สามะ งานพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา        

๓๓ 
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๑๗. นางสาวรัตนา     ไพโรจนภักดิ์ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
๑๘. นางภัสราพร บุญศิริ งานพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
๑๙ นายสากล  สืบวงศ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    
๒๐. นางสาวณัฐกานต  พิรุณละออง งานพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    
๒๑ นางอรนันท   สวนจนัทร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
๒๒. นางสาวบงกช   จันทรสุข งานพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
๒๓. นางอมราภัสร    บุณยสิทธิ์เศวต งานพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
๒๔ นางศิริวรรณ    ดวงจนัทร งานพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
๒๕ นายประเวศ บุญราศรี หัวหนากิจกรรมแนะแนว 
๒๖ นางสาวเบญญาภา  ภักดี หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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