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หมายเหตุ  
 ๑.  เนื่องจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ เป็นสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  มีลักษณะเป็น
โรงเรียนประจ า จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส จึงได้ปรับ
โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของสถานศึกษา 
 ๒. หลักสูตรท้องถิ่นของส านักบริหารศึกษางานการศึกษาพิเศษ คือความรู้เรื่องข้าวไทย ดังนั้นในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ หน่วยบูรณาการข้าวไทย  ต้องสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปี ระดับชั้นมัธยมศึกษา จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รายวิชาข้าวกับ
วิถีไทย และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  รายวิชาข้าวไทย 

๓. สถานศึกษาต้องจัดครูรับผิดชอบกิจกรรมเป็นที่ปรึกษานักเรียนอาชีพในวันเสาร์อย่างน้อย ๑ ชั่วโมง 
(รวม ๔๐ ชั่วโมง) และบูรณาการในกิจกรรมประจ าวันทุกวัน วันละ ๑ ชั่วโมง (รวม ๒๘๐ ชั่วโมง) 
 ๔. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากกิจกรรมหลักคือกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน(ลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชา , ชุมนุม)  และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
แล้วให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์  จัดกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในทุกระดับ
การศึกษา เพ่ือเป็นการสนองโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กรณีที่
โรงเรียนมีความพร้อมสามารถสมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และเพ่ิมเติม สถานศึกษาสามารถด าเนินการ ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษา  สามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน และผู้เรียนต้องมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด    

ระดับมัธยมศึกษา  ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานให้เป็นไปตามท่ีก าหนดและสอดคล้องกับเกณฑ์
การจบหลักสูตร  

ส าหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบ
หลักสูตร  เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  สถานศึกษาอาจจัดให้เป็นเวลาส าหรับสาระ    การเรียนรู้
พ้ืนฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีละ ๑๒๐ชั่วโมง 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จ านวน ๓๖๐ ชั่วโมงนั้น เป็นเวลาส าหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน 
และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ในส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษา
จัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
  

 ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖)         รวม  ๖  ปี จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)      รวม  ๓  ปี  จ านวน  ๔๕  ชั่วโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  รวม  ๓  ปี  จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง 
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การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 การจัดการศึกษาบางประเภทส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทางการศึกษาส าหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถน า
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและบริบทของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย โดยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ทั้ งนี้ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 

การจัดการเรียนรู้ 

 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวน 
การเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู้ 
      การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักว่า 
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู้ 
       การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลง
มือท าจริง  กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัย 

     กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะ
จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอนจึงจ าเป็น ต้องศึกษาท า
ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
        ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึงพิจารณาออกแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   

๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
        การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมี
บทบาท ดังนี้ 

๔.๑ บทบาทของผู้สอน 
       ๔.๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน 

การจัดการเรียนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
       ๔.๑.๒ ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะ 

กระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ๔.๑.๓ ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

      ๔.๑.๔ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
      ๔.๑.๕ จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
       ๔.๑.๖ ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  

      ๔.๑.๗ วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

๔.๒  บทบาทของผู้เรียน 
        ๔.๒.๑   ก าหนดเป้าหมาย   วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
        ๔.๒.๒  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ตั้ง

ค าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ   
 ๔.๒.๓  ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง  ๆ  

๔.๒.๔  มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู   
๔.๒.๕  ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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สื่อการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น  
การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง  หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่าง
มีคุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพื่อน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้    โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง  สถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ควร
ด าเนินการดังนี้   
 ๑.  จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้   ศูนย์สื่อการเรียนรู้   ระบบสารสนเทศการเรียนรู้  และเครือข่าย  
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชนเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา  ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 ๒.  จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน  เสริมความรู้ให้ผู้สอน   รวมทั้ง
จัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 ๓.  เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิธี        
การเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 ๔.  ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 ๕.  ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๖.  จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อ  
การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ าเสมอ 

ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษาควรค านึงถึง                    
หลักการส าคัญของสื่อการเรียนรู้  เช่นความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้  การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคง
ของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม  มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย  และน่าสนใจ   
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้ เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ 
การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ประสบผลส าเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็น
ข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ผู้สอน
ด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น 
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสม
งาน การใช้แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือน
ประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มี การสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้ เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าใน  
การเรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตน
ด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่ าส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมิน
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูล
จากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียน ในชั้นประถม- ศึกษา
ปีที่  ๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  เข้ารับการประเมิน ผล
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จากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน      
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่
จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ   กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธ
โรงเรียนกลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจาก
การประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็น
หลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 

            ๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
            ๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
     ๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
            ๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 

ก าหนด ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 ระดับมัธยมศึกษา 
             ๑)  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
             ๒)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
             ๓)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
      ๔)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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 การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย 
และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อน
ผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและ
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 

                     ระดับประถมศึกษา  ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษาสามารถให้
ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน  เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ 
และระบบที่ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน  

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น  ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่
ผ่าน   

                     ระดับมัธยมศึกษา  ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับ
ผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่
ผ่าน 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า  ในการ

เรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ 
ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

          ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น ๓  ระดับ 
คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
 ๒.๑.๑  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  

๒.๑.๒  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
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                      ๒.๑.๓  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์                   
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

           ๒.๑.๔  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
    ๒.๑.๕  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 ๒.๒  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   ๒.๒.๑  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
   ๒.๒.๒  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน ๖๖ หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 
  ๒.๒.๓  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
         ๒.๒.๔  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์ 
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
         ๒.๒.๕  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

  ๒.๓ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๒.๓.๑  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า  ๘๑  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน  ๔๑  หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 ๒.๓.๒ ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน ๔๑ หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยว่า ๓๖ หน่วยกิต 
        ๒.๓.๓ ผู้เรียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ในระดับผ่านเกณฑ์ 
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
        ๒.๓.๔ ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
        ๒.๓.๕ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ส าหรับการจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย ให้
คณะกรรมการของสถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
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เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารส าคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ                 
ที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

๑.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
        ๑.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้
ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) จบการศึกษาภาค
บังคับ(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)  หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษา
ในทุกกรณี  
        ๑.๒  ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบ
การศึกษา ที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
        ๑.๓  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและ
ข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๓) และผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)  
 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  

     เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับ
ผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียน-สะสม  ใบรับรอง
ผลการเรียน และ เอกสารอื่น  ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 

การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรี ยนแรก หรือต้นภาคเรียนแรกที่
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรก าหนด
รายวิชา/จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได้  ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียน 
 ๒.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้ง ภาคความรู้
และภาคปฏิบัติ   
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม 
ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๔๓ 
 

การบริหารจัดการหลักสูตร  

               ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา
หลักสูตรนั้น หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา  
มีบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน  ส่งเสริม การใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและ  การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ในระดับชาติ 

ระดับท้องถิ่น ได้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน ๆ เป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ก าหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น   เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
หลักสูตรของสถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความส าเร็จ  โดย
มีภารกิจส าคัญ คือ  ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   ประเมินคุณภาพการศึกษา
ในระดับท้องถิ่น  รวมทั้งเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร 
สนับสนุน ส่งเสริม  ติดตามผล ประเมินผล   วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  

สถานศึกษามีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและด าเนินการใช้
หลักสูตร การเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร   จัดท า
ระเบียบการวัดและประเมินผล   ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายละเอียดที่เขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืนๆ ในระดับ
ท้องถิ่นได้จัดท าเพ่ิมเติม รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้ ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  


