
ความนํา 
กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ให้เป็น

หลกัสูตรแกนกลางของประเทศเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ

ความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผูเ้รียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่าง

สร้างสรรคใ์นสังคมโลก  ปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีจิตสาํนึกในความเป็นไทย มีระเบียบวนิยั คาํนึงถึงประโยชน์

ส่วนรวมและยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  โดย

กาํหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้

เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

๒๕๕๑) พร้อมกนัน้ีได้ปรับกระบวนการพฒันาหลกัสูตรให้มีความสอดคล้องกบั เจตนารมณ์มาตรา 

๑๘๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  ๒๕๕๐   และพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.  ๒๕๔๕ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอาํนาจทาง

การศึกษาใหท้อ้งถ่ินและสถานศึกษาไดมี้บทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรเพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาพ และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน (สาํนกันายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒) 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔)ไดช้ี้ให้เห็นถึงความ

จาํเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพในสังคมไทยให้ มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อยา่ง

เท่าทัน  ให้มีความพร้อมทั้ งด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม  สามารถก้าวทันการ

เปล่ียนแปลงเพื่อนาํไปสู่สังคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมัน่คง  แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กเยาวชน

ใหมี้พื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารระ  พร้อมทั้งมีสมรรถนะ  ทกัษะและความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็นในการ

ดาํรงชีวิต  อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน  (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 

๒๕๔๙ ) ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของ

ชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม  รักความเป็นไทย  ให้มีทกัษะการคิด

วเิคราะห์  สร้างสรรค ์ มีทกัษะดา้นเทคโนโลย ี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น

ในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑) 
 เอกสารหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดอกคาํใตว้ิทยาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช ๒๕๕๑ (ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช ๒๕๕๕)น้ี 

จัดทําข้ึนสําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู ้เรียนทุกคนซ่ึงเป็นกําลังของชาติใน

สถานศึกษาแห่งน้ีให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็น

ท้องถ่ิน พลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขมีความรู้และทกัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวติรวมทั้งเจตคติท่ี

จาํเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั



 ๒ 

บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตาม

ศกัยภาพ พร้อมกา้วสุ่ประชาคมอาเซียนและความเป็นสากลต่อไป 
 

จุดหมาย/จุดเน้น 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดอกคาํใต้วิทยาคม มุ่งพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา  

มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกาํหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน 

เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 
1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยัและปฏิบติัตน   
    ตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ     
  พอเพียง 
2. มีความรู้ความสามารถในการส่ือสารการคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ีและทกัษะชีวติ 
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยและรักการออกกาํลงักาย 

 4. มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นทอ้งถ่ิน พลเมืองไทย และพลโลก ยดึมัน่ในวถีิชีวติและ 
                การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

5. มีจิตสาํนึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทยและทอ้งถ่ินมีจิต   
    สาธารณะท่ีมุ่งประโยชน์และสร้างส่ิงดีงามในสังคมและอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข 

 

วสัิยทัศน์หลกัสูตรโรงเรียนดอกคาํใต้วทิยาคมพุทธศักราช  ๒๕๕๓ 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดอกคาํใตว้ิทยาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ไดก้าํหนดวิสัยทศัน์โดยยึด

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัของ

ชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย และ

เป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้

และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  

โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญับนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตาม

ศกัยภาพ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผูน้าํดา้นเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม รักวฒันธรรม ประเพณี

ทอ้งถ่ิน ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
 

พนัธกจิ 
 เพื่อให้การจดัการศึกษาของโรงเรียนดอกคาํใตว้ิทยาคมเป็นไปตามวิสัยทศัน์ จึงกาํหนดพนัธกิจ

ของโรงเรียนไวด้งัน้ี 

๑. พฒันานกัเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ  
๒. พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยจีดัการเรียนการสอน 



 ๓ 

๓. ประสานชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
๔. ส่งเสริมการอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม 
๕. สร้างเสริมนกัเรียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ   
   พอเพียง  

 

นโยบายโรงเรียน 
 เพื่อใหทิ้ศทางการบริการจดัการเป็นไปตามวสิัยทศัน์และภารกิจ โรงเรียนจึงไดก้าํหนดเป้าหมาย

ไว ้ดงัน้ี 

๑. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. พฒันาหลกัสูตร ส่ือ กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
๓. เสริมสร้างคุณลกัษณะของผูเ้รียนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
๔. พฒันาครูและบุคลากรสถานศึกษาใหมี้ศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอน  
๕  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  
๖. พฒันาบรรยากาศ แหล่งการเรียนรู้ และส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
   ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   

 

สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
     หลกัสูตรโรงเรียนดอกคาํใตว้ิทยาคมมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสําคญั ๕ ประการ ตาม

กรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ดงัน้ี 

 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใช้

ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร

และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจราต่อรอง เพื่อขจดั

และลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆการเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผล และความถูกตอ้ง 

ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 

อยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือ

สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆท่ีเผชิญ

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้ นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ

ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้มาใช้

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  ต่อ

ตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 



 ๔ 

 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน

การดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การทาํงาน และการอยูร่่วมกนั

ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ 

อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จกั

หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ 

และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การ

ทาํงาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 หลกัสูตรโรงเรียนดอกคาํใตว้ิทยาคม  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพื่อให้

สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข   ในฐานะเป็นเมืองไทยและพลโลก สอดคลอ้งกบั

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ดงัน้ี 
๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์   ท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธาํรงไวซ่ึ้งความเป็นชาติ

ไทย  ศรัทธา ยึดมัน่ในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ เป็นผูท่ี้รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

มีลกัษณะซ่ึงแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีความสามคัคีปรองดอง  ภูมิใจเชิดชูความเป็นชาติ

ไทย  ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ  และแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 
 ๒.  ซ่ือสัตย์สุจริต  แสดงออกถึงการยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ประพฤติ ตรงตามความเป็นจริงต่อ

ตนเองและผูอ่ื้นทั้งทางกาย  วาจา   ใจ     ผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริต   คือ   ผูท่ี้ประพฤติตรงตามความเป็น

จริงทั้งทางกาย  วาจา  ใจ  และยึดหลกัความจริง ความถูกตอ้งในการดาํเนินชีวิต มีความละอายและเกรง

กลวั  ต่อการกระทาํผดิ 
 
 ๓. มีวินัย แสดงออกถึงการยึดมัน่ในขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบขอ้บงัคบั  ของครอบครัว 

โรงเรียนและสังคม    ผูมี้วินยั  คือ  ผูท่ี้ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง  กฎเกณฑ์ ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว  

โรงเรียนและสังคมเป็นปกติวสิัย ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
 
 ๔. ใฝ่เรียนรู้  แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน   ใฝ่รู้เรียนรู้  คือ  ผูท่ี้มีลกัษณะซ่ึงแสดงออกถึงความตั้งใจ  เพียรพยายาม 

ในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก

โรงเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ ดว้ยการเลือกใชส่ื้ออยา่งเหมาะสม บนัทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองคค์วามรู้ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้   ถ่ายทอด เผยแพร่ และนาํไปใช ้  ในชีวติประจาํวนัได ้
 



 ๕ 

 ๕. อยู่อย่างพอเพยีง  แสดงออกถึงการดาํเนินชีวติอยา่งพอประมาณ  มีเหตุผล รอบคอบ มี

คุณธรรม มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี และปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ผูท่ี้อยูอ่ยา่งพอเพียง   คือ  

ผูท่ี้ดาํเนินชีวติอยา่งประมาณตน มีเหตุผล  รอบคอบ  ระมดัระวงั  อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความรับผดิชอบ 

ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกนัความเส่ียงและพร้อมรับการ

เปล่ียนแปลง  
 
 ๖. มุ่งมั่นในการทาํงาน  แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทาํหนา้ท่ีการงานดว้ย

ความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย  ผูมุ้่งมัน่ในการทาํงาน  คือ ผูท่ี้มีลกัษณะซ่ึง

แสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกาํลงักาย  กาํลงัใจ 

ในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ     ใหส้าํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีกาํหนดดว้ยความรับผดิชอบ และมีความ

ภาคภูมิใจในผลงาน 
 
 ๗.  รักความเป็นไทย  แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าร่วมอนุรักษ ์ สืบทอดภูมิปัญญา

ไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปะและวฒันธรรม ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารไดอ้ย่างถูกตอ้งและ

เหมาะสมผูรั้กความเป็นไทย  คือ    ผูท่ี้ภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่า  ช่ืนชม  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบทอด 

เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย   ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวฒันธรรมไทย  มีความกตญั�ู กตเวที   ใช้

ภาษาไทยในการส่ือสารอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 

 ๘ . มี จิตสาธารณะ  แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น  ชุมชน  และสังคม  ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น  โดยไม่หวงัผลตอบแทนผูมี้จิต

สาธารณะ  คือ    ผูท่ี้มีลกัษณะเป็นผูใ้ห้และช่วยเหลือผูอ่ื้น  แบ่งปันความสุขส่วนตวัเพื่อทาํประโยชน์แก่

ส่วนรวม  เขา้ใจ  เห็นใจผูท่ี้มีความเดือดร้อน  อาสาช่วยเหลือสังคม  อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ดว้ยร่างกาย  

สติปัญญา ลงมือปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา หรือร่วมสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวงัส่ิงตอบ

แทน 
 

๙.  มีความกตัญ�ู  แสดงออกถึงความรู้คุณ ไดแ้ก่ การรู้สํานึกถึงพระคุณของผูท่ี้มีพระคุณแก่

ตนเป็นผูมี้ใจกระจ่าง มีสติ มีปัญญาบริบูรณ์ รู้อุปการคุณท่ีผูอ่ื้นกระทาํแลว้แก่ตน ผูใ้ดก็ตามท่ีทาํคุณแก่

ตนแล้ว ไม่ว่าจะมากก็ตาม น้อยก็ตาม เช่น เล้ียงดู อบรมสั่งสอน ให้ความช่วยเหลือ ย่อมระลึกถึงอยู่

เสมอ ไม่ลืมอุปการคุณนั้นเลย และรู้จกัตอบแทนพระคุณนั้นทาํ  
 

๑๐. รู้จักแบ่งปัน  แสดงออกถึงการเป็นผูใ้ห้ความมีนํ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่รู้จกัแบ่งปันซ่ึงกนัและ

กนัอนัเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะช่วยใหทุ้กคนในชาติอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข มีความรัก สามคัคี เป็นนํ้าหน่ึง

ใจเดียวกนัและใหผู้อ่ื้นโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนและบริสุทธ์ิใจ 
 



 ๖ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ต้องคาํนึงถึงหลักพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดให้ผูเ้รียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และ ๑ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดงัน้ี  

๑. ภาษาไทย 

๒. คณิตศาสตร์ 

๓. วทิยาศาสตร์  

๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 

๖. ศิลปะ 

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

๘. ภาษาต่างประเทศ 

๙. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําคญัของการพฒันา

คุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้  ปฏิบติัได ้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม            

ท่ีพึงประสงค์เม่ือจบการศึกษาขั้ นพื้นฐาน นอกจากนั้ นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไกสําคัญ                

ในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นให้ทราบว่าตอ้งการ

อะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้ งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อการประกัน

คุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงรวมถึง 

การทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกัน

คุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิงสําคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาวา่สามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ

ตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้กาํหนดเพียงใด 

ตัวช้ีวดั 

ตวัช้ีวดัระบุส่ิงท่ีนักเร◌ียนพึงรู้และปฏิบติัได้ รวมทั้งคุณลกัษณะของผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้น               

ซ่ึ งสะท้อนถึ งมาตรฐานการเรียน รู้  มี ความเฉพ าะเจาะจงและมี ความเป็ น รูป ธรรม  นําไปใช ้                                

ในการกาํหนดเน้ือหา  จดัทาํหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สําคญัสําหรับการวดั

ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน   

๑. ตวัช้ีวดัชั้นปี   เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชั้นปีในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั           

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้(มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓) และรายวิชาพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

(มธัยมศึกษาปีท่ี ๔- ๖)  

           



 ๗ 

๒. ตวัช้ีวดัช่วงชั้น  เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

(มธัยมศึกษาปีท่ี ๔- ๖)  

หลกัสูตรไดมี้การกาํหนดรหสักาํกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั เพื่อความเขา้ใจและให้

ส่ือสารตรงกนั ดงัน้ี 

 

ว ๑.๑ ม. ๓/๒ 

ม.๓/๒        ตวัช้ีวดัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ขอ้ท่ี ๒ 

๑.๑            สาระท่ี ๑  มาตรฐานขอ้ท่ี ๑      
ว                กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ต ๒.๒ ม.๔-๖/ ๓ 

ม.๔-๖/๓      ตวัช้ีวดัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ขอ้ท่ี ๓ 

๒.๓            สาระท่ี ๒  มาตรฐานขอ้ท่ี ๒ 

ต                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ส ๑.๑ ม. ๖/๒ 

ม.๖/๒        ตวัช้ีวดัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖  ขอ้ท่ี ๒ 

๑.๑            สาระท่ี ๑  มาตรฐานขอ้ท่ี ๑      
ส               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

สาระการเรียนรู้ 
  

สาระการเรียนรู้ ประกอบดว้ย องคค์วามรู้   ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และคุณลกัษณะ            

อนัพึงประสงค ์ ซ่ึงกาํหนดใหผู้เ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 

๘ กลุ่มสาระการ ดงัน้ี  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘ 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

องคค์วามรู้ ทักษะสาํคัญ 

และคุณลักษณะ 

ในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา               

                                                        ขั้นพืน้ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณิตศาสตร ์ :   การนาํความรู ้

ทกัษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตรไ์ปใชใ้น                   

การแกปั้ญหา การดาํเนินชีวติ  

และศกึษาตอ่ การมีเหตมุีผล            

มีเจตคติท่ีดีตอ่คณิตศาสตร ์

พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบ

และสรา้งสรรค ์
 

ภาษาต่างประเทศ   :    

ความรูท้กัษะ  เจตคติ และ

วฒันธรรม การใช้

ภาษาตา่งประเทศในการสือ่สาร  

การแสวงหาความรู ้

และการประกอบอาชีพ 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   ความรู ้

ทกัษะและเจตคติในการสรา้งเสรมิ

สขุภาพพลานามยัของตนเองและ

ผูอ่ื้น  การปอ้งกนัและปฏิบตัิตอ่ 

สิง่ตา่ง ๆ  ท่ีมีผลตอ่สขุภาพอยา่ง 

ถกูวิธีและทกัษะในการดาํเนินชีวติ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  :        

ความรู ้ ทกัษะ และเจตคต ิ

ในการทาํงาน  การจดัการ                   

การดาํรงชีวิต  การประกอบอาชีพ  

และการใชเ้ทคโนโลย ี
 

วิทยาศาสตร ์  :   การนาํความรู ้

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

ไปใชใ้นการศกึษา คน้ควา้หาความรู ้

และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การคิด

อยา่งเป็นเหตเุป็นผล  คิดวิเคราะห ์ 

คิดสรา้งสรรค ์ และจิตวิทยาศาสตร ์
 

ภาษาไทย   :  ความรู ้ ทกัษะ 

และวฒันธรรมการใชภ้าษา   

เพ่ือ การสือ่สาร   ความช่ืนชม    

การเห็นคณุคา่ภมูิปัญญา ไทย     

และภมูใิจในภาษาประจาํชาต ิ

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :    

การอยูร่ว่มกนัในสงัคมไทยและสงัคมโลก

อยา่งสนัติสขุ  การเป็นพลเมืองดี  

ศรทัธาในหลกัธรรมของศาสนา   

การเห็นคณุคา่ของทรพัยากรและ

สิง่แวดลอ้ม ความรกัชาติ และภมูิใจใน

ความเป็นไทย 
 

ศิลปะ : ความรูแ้ละ

ทกัษะในการคิดรเิริม่  

จินตนาการ สรา้งสรรค์

งานศิลปะ  สนุทรยีภาพ

และการเห็น 

คณุคา่ทางศิลปะ 
 



 ๙ 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์    ๒. ซ่ือสตัยสุ์จริต 
๓.  มีวนิยั                               ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 

๕. อยูอ่ยา่งพอเพียง              ๖.  มุ่งมัน่ในกา 

๗.  รักความเป็นไทย            ๘. มีจิตสาธารณะ 

๙.  มีความกตญั�ู 
๑๐. รู้จกัแบ่งปัน 

 

สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร 

๒. ความสามารถในการคิด 
๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๕. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

จุดหมาย 

๑. สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. พฒันาหลกัสูตร ส่ือ กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
๓. เสริมสร้างคุณลกัษณะของผูเ้รียนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
๔. พฒันาครูและบุคลากรสถานศึกษาใหมี้ศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอน  
๕  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการเพ่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  
๖. พฒันาบรรยากาศ แหล่งการเรียนรู้ และส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
   ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   

 

วสัิยทัศน์ 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดอกคาํใตว้ทิยาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๓ ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงั

ของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก 

ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง 

เจตคติ ท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพ้ืนฐาน

ความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ ผูน้าํดา้น

เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม รักวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง     

                มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั   ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้                กจิกรรมพฒันาผู้เรียน                                           

                     ๑. ภาษาไทย      ๒. คณิตศาสตร์    ๓. วทิยาศาสตร์                                     ๑. กิจกรรมแนะแนว                                           

 ๔. สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   ๕. สุขศึกษาและพลศึกษา     ๖.  ศิลปะ            ๒. กิจกรรมนกัเรียน                           

                    ๗. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี      ๘. ภาษาต่างประเทศ                      ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

                                                                                                                                               สาธารณประโยชน ์

ความสัมพนัธ์ของการพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

คุณภาพของผู้เรียนระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 ๑๐ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  

จาํนวน ๖๗ มาตรฐาน ดงัน้ี   

ภาษาไทย 

สาระที ่๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑      ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหา 

   ในการดาํเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที ่๒  การเขียน 

 มาตรฐาน ท  ๒.๑  ใชก้ระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ  ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราว 

  ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้ 

   อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สาระที ่๓ การฟัง  การดู  และการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑      สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด  

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณ และสร้างสรรค ์

สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑     เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั 

  ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ                                   

สาระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท ๕.๑     เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยา่ง 

  เห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

คณติศาสตร์ 

สาระที ่๑  จํานวนและการดําเนินการ 

มาตรฐาน ค ๑.๑   เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจาํนวนและการใชจ้าํนวนในชีวิตจริง 

มาตรฐาน ค ๑.๒   เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการของจาํนวนและความสมัพนัธ์ระหวา่ง  

การดาํเนินการต่าง ๆ  และใชก้ารดาํเนินการในการแกปั้ญหา  

มาตรฐาน ค ๑.๓    ใชก้ารประมาณค่าในการคาํนวณและแกปั้ญหา 

มาตรฐาน ค ๑.๔   เขา้ใจระบบจาํนวนและนาํสมบติัเก่ียวกบัจาํนวนไปใช ้ 

สาระที ่๒   การวดั 

มาตรฐาน ค ๒.๑   เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั   วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 

มาตรฐาน ค ๒.๒   แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั  



 ๑๑ 

สาระที ่๓  เรขาคณติ 

มาตรฐาน ค ๓.๑    อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

มาตรฐาน ค ๓.๒   ใช้การนึกภาพ (visualization)  ใช้เหตุผลเก่ียวกับปริภูมิ (spatial reasoning)  

และใชแ้บบจาํลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 

สาระที ่๔  พชีคณติ 

มาตรฐาน ค ๔.๑    เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพนัธ์  และฟังกช์นั 

มาตรฐาน ค ๔.๒    ใชนิ้พจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์   

(mathematical   model) อ่ืน  ๆ  แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย 

และนาํไปใชแ้กปั้ญหา 

สาระที ่๕  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค ๕.๑    เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล  

มาตรฐาน ค ๕.๒   ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได ้

อยา่งสมเหตุสมผล 

มาตรฐาน ค ๕.๓    ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา  

สาระที ่๖  ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

มาตรฐาน ค  ๖.๑    มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล    การส่ือสาร  การส่ือ 

   ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาํเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ  

ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิด 

ริเร่ิมสร้างสรรค ์

วทิยาศาสตร์ 

สาระที ่๑  ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการดํารงชีวติ 

มาตรฐาน ว ๑.๑   เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และหนา้ท่ีของ 

ระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทาํงานสัมพนัธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชใ้นการดาํรงชีวติของตนเองและ

ดูแลส่ิงมีชีวติ 

มาตรฐาน ว ๑.๒     เขา้ใจกระบวนการและความสาํคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  

วิ ว ัฒ น า ก า ร ข อ ง ส่ิ ง มี ชี วิ ต  ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ  ก า ร ใ ช้

เทคโนโลยชีีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสาร ส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้ 

ไปใชป้ระโยชน์ 

 



 ๑๒ 

สาระที ่๒  ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐาน ว ๒.๑   เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน   ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัส่ิงมีชีวติ    

ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ  

หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

มาตรฐาน ว ๒.๒    เขา้ใจความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใชท้รัพยากรธรรมชาติในระดบั 

ทอ้งถ่ิน ประเทศ และโลกนาํความรู้ไปใชใ้นในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

สาระที ่๓ สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว ๓.๑   เขา้ใจสมบติัของสาร   ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้างและ

แรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ 

จิตวทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๓.๒     เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร  การเกิด

สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ 

ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระที ่๔  แรงและการเคล่ือนที ่

มาตรฐาน ว ๔.๑    เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์             

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์อยา่งถูกตอ้งและมีคุณธรรม    

มาตรฐาน ว ๔.๒    เขา้ใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวตัถุในธรรมชาติมีกระบวนการ            

สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

สาระที ่๕  พลงังาน 

มาตรฐาน ว ๕.๑   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการดาํรงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังาน 

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม   มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และ                  

นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

สาระที ่๖ :  กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 

มาตรฐาน ว ๖.๑   เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ   ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพนัธ์

ของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ

สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสาร

ส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

 



 ๑๓ 

สาระที ่๗  ดาราศาสตร์และอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๗.๑  เขา้ใจวิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพนัธ์ภายใน

ระบบสุริยะและผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ

จิตวทิยาศาสตร์  การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๗.๒  เขา้ใจความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศท่ีนาํมาใชใ้นการสาํรวจอวกาศและ 

ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการเกษตรและการส่ือสาร  มีกระบวนการสืบเสาะ 

หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์อยา่งมีคุณธรรมต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

สาระที ่๘  ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ว ๘.๑  ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 

การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบ             

ท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่

ในช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อม              

มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

สาระที ่๑  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส ๑.๑    รู้ และเขา้ใจประวติั ความสําคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยึดมัน่ และปฏิบติัตาม

หลกัธรรม เพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

มาตรฐาน ส ๑.๒   เข้าใจ   ต ระห นัก แล ะป ฏิ บัติ ตน เป็ น ศ าส นิ ก ช น ท่ี ดี   แล ะธํารงรัก ษ า

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 

สาระที ่๒  หน้าทีพ่ลเมือง  วฒันธรรม  และการดําเนินชีวติในสังคม 

มาตรฐาน  ส ๒.๑     เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ 

ธํารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย  ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกนัในสังคมไทย 

และ สังคมโลกอยา่งสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส ๒.๒      เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยึดมัน่  ศรัทธา  และธาํรง

รักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุข 

สาระที ่๓  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑           เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช ้ 

  ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมทั้งเขา้ใจหลกัการ 



 ๑๔ 

ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส ๓.๒   เขา้ใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ และ

ความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที ่๔  ประวตัิศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๔.๑     เขา้ใจความหมาย  ความสําคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์  สามารถ

ใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อยา่งเป็นระบบ 

มาตรฐาน ส ๔.๒     เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ในดา้นความสัมพนัธ์และ

การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความสําคัญและ

สามารถวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย ว ัฒนธรรม  ภู มิ ปัญญาไทย   มีความรัก                  

ความภูมิใจและธาํรงความเป็นไทย 

สาระที ่๕  ภูมิศาสตร์                                                             

มาตรฐาน ส ๕.๑     เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผล ต่อ

กนัและกนัในระบบของธรรมชาติ  ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการ

คน้หา วเิคราะห์ สรุป และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส ๕.๒    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด 

การสร้างสรรค์วฒันธรรม  มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระที ่ ๑ การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์ 

มาตรฐาน พ ๑.๑   เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์

สาระที ่ ๒  ชีวติและครอบครัว 

มาตรฐาน  พ ๒.๑   เขา้ใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทกัษะในการดาํเนิน

ชีวติ 

สาระที ่ ๓ การเคล่ือนไหว การออกกาํลงักาย การเล่นเกม  กฬีาไทย  และกฬีาสากล 

มาตรฐาน  พ ๓.๑  เขา้ใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม และกีฬา 

มาตรฐาน  พ ๓.๒  รักการออกกาํลงักาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบติัเป็นประจาํอย่าง

สมํ่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนํ้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณใน 

การแข่งขนั  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระที ่ ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค 

มาตรฐาน พ ๔.๑   เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดาํรงสุขภาพ การป้องกนั

โรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 



 ๑๕ 

สาระที ่ ๕ ความปลอดภัยในชีวติ 

มาตรฐาน พ ๕.๑  ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ การใช ้

ยาสารเสพติด และความรุนแรง 

ศิลปะ                                                                                                                       

สาระที ่๑ ทศันศิลป์ 

มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วพิากษ ์วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะ

อยา่งอิสระ  ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

มาตรฐาน ศ ๑.๒  เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็น

คุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญา

ไทยและสากล 

สาระที ่๒  ดนตรี 

มาตรฐาน ศ ๒.๑  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์ิจารณ์คุณค่า

ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต ์              

ใชใ้นชีวติประจาํวนั 

มาตรฐาน ศ ๒.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่า

ของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและ

สากล 

สาระที ่๓ นาฏศิลป์ 

มาตรฐาน ศ ๓.๑  เขา้ใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์

คุณ ค่านาฏศิลป์  ถ่ายท อดความ รู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และ

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

มาตรฐาน ศ ๓.๒  เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่า  

ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและ

สากล 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

สาระที ่๑ การดํารงชีวติและครอบครัว 

มาตรฐาน ง ๑.๑   เขา้ใจการทาํงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทกัษะกระบวนการทาํงาน  ทกัษะ          

การจดัการ   ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ทกัษะการทาํงานร่วมกนั และทกัษะ              

การแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม  และลกัษณะนิสัยในการทาํงาน   มีจิตสํานึก           

ในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม   เพื่อการดาํรงชีวติและครอบครัว  



 ๑๖ 

สาระที ่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี   

มาตรฐาน ง ๒.๑  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างส่ิงของ

เคร่ืองใช ้    หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ 

เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม ส่ิงแวดล้อม และมี              

ส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 

สาระที ่๓ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

มาตรฐาน ง ๓.๑          เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล     

   การเรียนรู้  การส่ือสาร  การแกปั้ญหา  การทาํงาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ  

   ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  

สาระที ่ ๔ การอาชีพ   

มาตรฐาน  ง ๔.๑   เข้าใจ  มี ทัก ษ ะ ท่ี จํา เป็ น   มี ป ระส บ ก ารณ์   เห็ น แน วท างใน งาน อาชี พ  

ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

ภาษาต่างประเทศ                                                                                                                                              

สาระที ่๑ ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑   เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

อยา่งมีเหตุผล  

มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก

และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๑.๓  นําเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ          

โดยการพูดและการเขียน       

สาระที ่๒ ภาษาและวฒันธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๑  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และนาํไปใช้

ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 

มาตรฐาน ต ๒.๒  เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของ 

ภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม                                                                         

สาระที ่๓  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

มาตรฐาน ต ๓.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น

พื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน                                                                 

 

สาระที ่๔ ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต ๔.๑  ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 



 ๑๗ 

มาตรฐาน ต ๔.๒  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ   

และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบดา้นเพื่อความ

เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มี

ระเบียบวินยั  ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพือ่สังคม สามารถจดัการตนเองได ้และอยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข  

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  แบ่งเป็น ๓ ลกัษณะ ดงัน้ี 

 ๑. กจิกรรมแนะแนว  

     เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม สามารถคิด

ตดัสินใจ คิดแก้ปัญหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้

อย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยให้ครูรู้จกัและเข้าใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้

คาํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน  

 ๒.  กจิกรรมนักเรียน 

       เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู ้นําผู ้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ                

การทาํงานร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา  การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกนั   

เอ้ืออาทร และสมานฉันท์  โดยจดัให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

ให้ไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแ้ก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบติัตามแผน ประเมินและ

ปรับปรุงการทาํงาน เนน้การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวฒิุภาวะของ

ผูเ้รียน บริบทของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย 

     ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ และนกัศึกษาวชิาทหาร   

     ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

๓. กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  

     เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน

ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถึงความรับผดิชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม 

มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม  

ระดับการศึกษา 

หลกัสูตรโรงเรียนดอกคาํใตว้ทิยาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๓ จดัระดบัการศึกษาเป็น ๒ ระดบั 

ดงัน้ี 

   



 ๑๘ 

๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓) เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาภาค

บงัคบั มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดส้าํรวจความถนดัและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพส่วน

ตน มีทกัษะในการคิดวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์ และคิดแกปั้ญหา มีทกัษะในการดาํเนินชีวิต มีทกัษะ

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้ งด้าน

ความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานในการประกอบ

อาชีพหรือการศึกษาต่อ     

 ๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖) การศึกษาระดบัน้ีเนน้การเพิ่มพูน

ความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น สนองตอบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนทั้ง

ดา้นวชิาการและวิชาชีพ  มีทกัษะในการใชว้ทิยาการและเทคโนโลย ี ทกัษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถ

นาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพฒันาตนและประเทศ

ตามบทบาทของตน สามารถเป็นผูน้าํ และผูใ้หบ้ริการชุมชนในดา้นต่าง ๆ   

การจัดเวลาเรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้าํหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นตํ่าสําหรับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมไดต้ามความพร้อมและ

จุดเนน้  โดยสามารถปรับใหเ้หมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเ้รียน ดงัน้ี  

 ๑. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓) ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียน

วนัละไม่เกิน ๖ ชั่วโมง คิดนํ้ าหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน                  

มีค่านํ้าหนกัวชิา เท่ากบั ๑ หน่วยกิต (นก.) 

๒. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖) ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายภาค  มีเวลา

เรียน วนัละไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง คิดนํ้ าหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมง              

ต่อภาคเรียน มีค่านํ้าหนกัวชิา เท่ากบั ๑ หน่วยกิต (นก.) 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
 หลกัสูตรโรงเรียนดอกคาํใตว้ทิยาคมไดจ้ดัโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างสูตรชั้นปีระดบั 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายสอดคลอ้งกบั หลกัการ จุดหมายและ

มาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  ดงัน้ี 
 
 

 
 
 



 ๑๙ 

โครงสร้างเวลาเรียน หลกัสูตรโรงเรียนดอกคาํใต้วทิยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 
 

สาระการเรียนรู้/

กจิกรรม 

เวลาเรียน 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ช่ัวโมง / หน่วยกติ 

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ - ๖ 
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

 - ประวตัศิาสตร์ 

 - ศาสนา ศีลธรรม ฯ 

- หน้าทีพ่ลเมือง วฒันธรรม 

- ภูมศิาสตร์ 

- เศรษฐศาสตร์ 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๔๐ (๑นก.) 
 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๖๐ 
(๔นก.) 

๔๐ (๑นก.) 

 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๖๐ 
(๔นก.) 

๔๐ (๑นก.) 

 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๓๒๐ ( ๘ นก. ) 

 

๘๐ ( ๒ นก.) 

 

๒๔๐ ( ๖ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (.๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ ( ๓ นก.) 

ศิลปะ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ ( ๓ นก.) 

การงานอาชีพ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๑๒๐ ( ๓ นก.) 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๘๐ (๒๒นก.) ๘๘๐ (๒๒นก.) ๘๘๐ (๒๒นก.) ๑,๖๔๐ (๔๑ นก.) 

•  รายวชิาเพิม่เตมิ ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐ ช่ัวโมง  ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ช่ัวโมง 

•  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

   ๏ กิจกรรมแนะแนว     

   ๏ กิจกรรมนกัเรียน 
        - ลูกเสือ ยวุกาชาดฯ 
        - ชมรม / ชุมนุม 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 

๓๖๐ 

   ๏ กิจกรรมเพ่ือสงัคม  
    และสาธารณประโยชน์ 

    

รวมเวลากิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

 
รวมเวลาเรียน 

 
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง / ปี 

รวม ๓ ปี 
 ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ช่ัวโมง  
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