
หลักสูตรโรงเรียนมวงไขพิทยาคม 2555   
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ความนํา 
 
 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  ใหเปนหลักสูตร
แกนกลางของประเทศ  โดยกําหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในการ
แขงขันในเวทีโลก พรอมกันนี้ไดปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ท่ีมุงเปนการ
กระจายอํานาจทางการศึกษาใหทองถิ่นและสถานศึกษาใหมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 
 จากการวิจัยและติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรตั้งแต พ.ศ.2550 (6 ป) ท่ีผานมา  พบวา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  มีจุดดีหลายประการ เชน ชวยสงเสริมการกระจาย
อํานาจทางการศึกษาทําใหทองถิ่นและสถานศึกษามีสวนรวมและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น มีแนวคิดและหลักการในการสงเสริมการพัฒนา
ผูเรียนแบบองครวมอยางชัดเจน  อยางไรก็ตามผลการศึกษาดังกลาวยังไดสะทอนใหเห็นประเด็นที่มี
ปญหาและความไมชัดเจนของหลักสูตรหลายประการ ท้ังในสวนเอกสารหลักสตูร กระบวนการนํา
หลักสูตรสูการปฏิบัติและผลผลิตนี้เกิดจากการใชหลกัสูตร ไดแก ปญหาความสับสนของผูปฏิบัติใน
ระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาสวนใหญกําหนดสาระการเรียนรู
และผลการเรยีนรูท่ีคาดหวังไวมากทําใหเกิดปญหาหลักสูตรแนน การวัดผลประเมินผลไมสะทอน
มาตรฐาน สงผลตอปญหาการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรยีน  
รวมทั้งปญหาคุณภาพของผูเรียนในดานความรู ทักษะความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ยังไมเปนที่นาพอใจ 
 จากขอคนพบในการศึกษา วิจัย และติดตามผลการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544 ท่ีผานมาจึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  เพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ท่ีมีความเหมาะสม 



ชัดเจนทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการ
ปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 อยางไรก็ตาม การพัฒนาและการใชหลักสูตรจะประสบความสําเร็จได  จําเปนตองอาศัยการ
บริหารการจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ทุกฝายที่เกี่ยวของตองมีความเขาใจที่ชัดเจนตรงกัน
เกี่ยวกับหลักสูตร  รวมท้ังเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง  และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพตอผูเรียน การบริหารจัดการ
หลักสูตรในยุคปจจุบันซึ่งมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นและสถานศึกษาใหมีสวนรวมคิด รวม
ตัดสินใจ ในการพัฒนาหลักสูตรของตนเองนั้นตองอาศัยการเปลี่ยนแปลงแนวคิด วิธีการ รูปแบบ 
และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  จากกรอบแนวคิดเดิมสูแนวคิดใหม ความรูใหม วิธีการบริหารจัดการ 
และแนวปฏิบัติใหม ๆ  ซึ่งตองมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันหลายระดับ  ต้ังแตระดับชาติ ระดับ
ทองถิ่น และระดับสถานศึกษา 
 การบริหารจัดการหลักสูตรเปนการบริหารที่มีขอบขายกวางขวาง เกี่ยวของกับบุคลหลายฝาย
และตองอาศัยองคประกอบปจจัยเกื้อหนุนตาง ๆ มากมาย  เปรียบเสมือนการบริหารกิจกรรมทุกชนิด
ในโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียน การสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังไดทุกฝาย
ท่ีเกี่ยวของตองรวมรับผิดชอบ  โดยรวมกันทํางานเปนระบบและตอเนื่องในการวางแผนดําเนินการ 
สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข  เพ่ือพัฒนาเยาวชนไปสูคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรูกําหนดไว 
 เอกสารฉบับนี้จะชวยใหผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอน และบุคลากรทาง     การศึกษาใน
โรงเรียนเห็นแนวทางในการดําเนินงานในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา    การจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งการสงเสริมและดูแลดานคุณภาพการจัดการศึกษาใหบรรลุผลตามเจตนารมณของหลักสูตร 
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หลักสูตรโรงเรียนมวงไขพิทยาคม 
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ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

วิสัยทัศน 
 วิสัยทัศน  (vision)   โรงเรียนมวงไขพิทยาคม    มีมาตรฐานการศึกษา   สงเสริมการกีฬา  พัฒนา
เทคโนโลยี เทิดศักดิ์ศรีเสรีไทย ใฝเรียนรู คูคุณธรรม จริยธรรม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เปาหมาย   
 

  เปาหมาย  (Goal)   นักเรยีนมีความรูตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   มีทักษะทางดาน
กีฬา  และสามารถใชเทคโนโลยีเปน ส่ือในการแสวงหาความรู สรางองคความรู เปนผูมีสวนรวม เทิด
ศักดิ์ศรีเสรีไทย มีความรู คุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
 

พันธกิจ(Mission) 

 เพื่อใหโรงเรียนมวงไขพิทยาคม สามารถบริหารงานใหบรรลุตามเปาหมายดังกลาว โรงเรียนจึงได
กําหนดพันธกจิ ดังนี ้

  1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   2. พัฒนานักเรียนใหมีความรูตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
   3. พัฒนานักเรียนใหมีทักษะดานศิลปะ ดนตรีและกฬีา 
       4. พัฒนานักเรียนใหสามารถใชเทคโนโลยีเปนสื่อในการแสวงหาความรู   สรางองคความรู เพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
              5.   พัฒนาแหลงเรียนรูเสรีไทย 
              6. พัฒนานักเรยีนดานคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของโรงเรียน 
              7. พฒันานักเรยีนตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
             8. พัฒนาระบบบรหิารและการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
             9. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขัน้พื้นฐานและทองถ่ินใหมีความยดืหยุนสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ิน 



 
หลักการ 
 

 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนมวงไขพิทยาคม มีหลักการสําคัญดังนี้ 
  1.  เปนหลักสูตรการศึกษา มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําหรับ
พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานความเปนไทยคูกับความ
เปนสากล 
  2.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา
อยางเสมอภาคและมีคุณภาพ 
  3.  เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 
  4.  เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการ
จัดการเรียนรู 
  5.  เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 
 

จุดหมาย 
 

 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนมวงไขพิทยาคม  มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  จึงกําหนดจดุหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เพื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี ้
  1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติ
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  มีความรูอนัเปนสากลและมีความสามารถในการสื่อสารการคดิ  การแกปญหา  
การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
  3.  มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย 
  4.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตตามการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 
 



 
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 
 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนมวงไขพิทยาคม มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู ซึ่งจะทําใหเกิดสมรรถนะสําคัญ  5  ประการ  ดังนี ้
  1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
  2.  ความสามารถในการคิด 
  3.  ความสามารถในการแกปญหา 
  4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
  5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมวงไขพิทยาคม  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  ดังนี้ 
  1.  รักชาติ ศาสน กษัตริย 
  2.  ซื่อสัตยสุจริต 
  3.  มีวินัย 
  4.  ใฝเรียนรู 
  5.  อยูอยางพอเพียง 
  6.  มุงมั่นในการทํางาน 
  7.  รักความเปนไทย 
  8.  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสราง 
 

 เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และหลักการที่กําหนดไวใน
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมวงไขพิทยาคม  จึงไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนมวงไขพิทยาคม  ดังนี้   

1.  ระดับการศึกษา 
      หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมวงไขพิทยาคมจัดระดับการศึกษาเปน  2  ระดับ  
ไดแก 
 1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3)  การศึกษามุงเนนใหผูเรียน
สํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสรมิการพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน มีทักษะในการคิด
อยางมีวิจารญาณ คิดสรางสรรค และคดิแกปญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต  มีทักษะในการใช
เทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมอืในการเรียนรูมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความสมดุลท้ังดานความรู 
ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาตอ 
 2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6)  การศึกษาระดับนี้ เปน
การเพิ่มพูนความรูและทักษะเฉพาะดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียนแตละคนทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใชวิทยาการและเทคโนโลยี  ทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน ในการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพ มุงพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนําและผูใหบริการชุมชน
ในดานตาง ๆ 
  2.  การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมวงไขพิทยาคม ไดกําหนดกรอบโครงสรางเวลา
เรียนพ้ืนฐาน สําหรับกลุมสาระการเรียนรู  8  กลุม  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและโรงเรียนสามารถ
เพ่ิมเติมใหตามความพรอมและจุดเนนโดยสามารถปรับตามบริบทของโรงเรียนและสภาพผูเรียน  
ดังนี้ 
 1.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3)  ใหจัด เวลาเรียนเปนราย
ภาค คิดน้ําหนักของรายวิชาที่เรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ  40  ชั่วโมง ตอภาคเรียน  มีคาน้ําหนักวิชา 
เทากับ หนวยกิต (นก)และมีเวลาเรียน ไมนอยกวา 1,200  ชั่วโมง/ป 



 2.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6)  ใหจัดเวลาเรียนเปน
รายภาค มีเวลาเรียนไมนอยกวา  6  ชั่วโมง  คิดน้ําหนักของรายวิชาเปนหนวยกิตใชเกณฑ  40  ชั่วโมง
ตอภาคเรียน  มีคาน้ําหนักวิชา เทากับ 1  หนวยกิต (นก) 
  3.  โครงสรางเวลาเรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมวงไขพิทยาคม กําหนดโครงสรางเวลาเรียน  ดังนี้ 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

  กลุมสาระการเรียนรู     
ภาษาไทย 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 
คณิตศาสตร 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 
วิทยาศาสตร 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
☺  ประวัติศาสตร 
 
☺  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
☺  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ 
     ดําเนินชีวิตในสังคม 
☺  เศรษฐศาสตร 
☺  ภูมิศาสตร 

160(4 นก.)
40 

(1 นก.) 
 

120 
(3 นก.) 

160(4 นก.)
40 

(1 นก.) 
 

120 
(3 นก.) 

160 (4 นก.)
40 

(1 นก.) 
 

120 
(3 นก.) 

320(8 นก.) 
80 

(2 นก.) 
 

240 
(6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 
ศิลปะ 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 

ภาษาตางประเทศ 
 

120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน 
(พื้นฐาน) 

880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

1,640 
(41 นก.) 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 360 
  รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด

เพิ่มเติมตามความพรอมและจุดเนน 
ปละไมนอยกวา 200 ชั่วโมง ไมนอยกวา 

1,600 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง / ป รวม 3 ป ไมนอย
กวา 3,600 ชั่วโมง 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน จํานวน 45 ชั่วโมง จํานวน 60 ชั่วโมง 



  การกําหนดโครงสรางเวลาเรียนและเพิ่มเติมโรงเรียนมวงไขพิทยาคม ดําเนินการดังนี้ 
  จัดโครงสร า ง เ วลา เรี ยนพื้ นฐานให เปนไปตามที่ กํ าหนดและสอดคลอง                         
กับเกณฑการจบหลักสูตร 
  สําหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม จัดเปนรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดย
พิจารณาใหสอดคลองกับความพรอมจุดเนนของโรงเรียนและเกณฑการจบหลักสูตร 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนกําหนดไวในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปละ  
120  ชั่วโมง และ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  จํานวน  360  ชั่วโมง  เปนเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน  ในสวนกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน โรงเรียนมวงไขพิทยาคม  จัดสรรเวลาใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 
  -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   (มัธยมศึกษาปท่ี 1-3)    รวม  3  ป                             
จํานวน  45  ชั่วโมง 
  -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6)  รวม  3  ป                  
จํานวน  60  ชั่วโมง 
 

เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน 
 
  1.  การตัดสิน  การใหระดับและการรายงานผลการเรียน 
   1.1  การตัดสินผลการเรียน 
         ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การอานคิดวิเคราะห
และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูสอนตองคํานึงถึงการพัฒนาผูเรียน
แตละคนเปนหลักและตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดาน อยางสม่ําเสมอและตอเนื่องในแตละภาคเรียน  
รวมทั้งสอนซอมเสริมผูเรยีนใหพัฒนาจน เต็มตามศักยภาพ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (มัธยมศึกษาปที่ 1-3) 
  1.  ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน  ไมนอยกวา
รอยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น 
  2.  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 
  3.  ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
  4.  ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีโรงเรียน
กําหนดในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปที่ 4-6) 



  1 .   ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา  ผู เรี ยนตองมี เวลาเรียนตลอดภาคเรียน                    
ไมนอยกวารอยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น 
  2.  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 
  3.  ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
  4.  ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีโรงเรียน
กําหนด ในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   1.2  การใหระดับผลการเรียน 
          ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน           การ
ตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชาใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับ 
          การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ใหมีระดับผลการประเมินเปนดีเยี่ยม ดี ผาน และไมผาน 
         การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู เรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาเขารวม
กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผูเรียนจามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดและใหผลการเขาชอง
กิจกรรมเปนผานและไมผาน 
   1.3  การรายงานผลการเรียน 
          การายงานผลการเรียน โรงเรียนจะตองสรุปผลการประเมิน และจัดทํา
เอกสารายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะ ๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  2.  เกณฑการจบการศึกษา 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนมวงไขพิทยาคมกําหนด
เกณฑกลางสําหรับการจบการศึกษาเปน  2  ระดับ  คือ 

2.1  เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
   1.  ผูเรียน เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 
หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกําหนด 
   2.    ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในระดับผาน
เกณฑการประเมินตามที่โรงเรียนกําหนด 
   3.  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑ
การประเมินตามที่โรงเรียนกําหนด 
   4.  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการ
ประเมินตามที่โรงเรียนกําหนด 
  2.2  เกณฑการจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 



   1.  ผูเรียน เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 
หนวยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกําหนด 
   2.   ผูเรียนมีผลกระทบการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในระดับ
ผานเกณฑการประเมินตามที่โรงเรียนกําหนด 
   3.  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการ
ประเมินตามที่โรงเรียนกําหนด 
   4.  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการ
ประเมินตามที่โรงเรียนกําหนด 
 


