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ความน า 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ใช้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เริ่มใช้ในโรงเรียนต้นแบบ
การใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร้อม  ในปีการศึกษา 2552 และเริ่มใช้ในโรงเรียนทั่วไปในปี
การศึกษา 2553 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาได้ด าเนินการติดตามผลการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ  ทั้ง
การประชุมรับฟังความคิดเห็น  การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียน  การรับฟังความ
คิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  รายงานผลการวิจัยของหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ผล
จากการศึกษา พบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มีข้อดีในหลาย
ประการ เช่น ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ชัดเจน มีความยืดหยุ่นเพียงพอให้สถานศึกษาบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้  ส าหรับปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการน าหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและในห้องเรียน 
 นอกจากนี้  การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง กรอบยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ  พบว่า ประเด็นส าคัญเพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ได้อย่างแท้จริง คือ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วง
วัย  มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ  โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย  
เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ  การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการให้ตลาดแรงงานและ
ทักษะที่จ าเป็น  ต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม  การ
เตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต  ตลอดจน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 ดังนั้น  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคนให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดเป็นนโยบายส าคัญ
และเร่งด่วนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  รวมทั้งสาระเทคโนโลยีโดยมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท) ด าเนินการปรับปรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และ
สาระเทคโนโลยีและมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด าเนินการปรับปรุง
สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  ยังคงหลักการและโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา พุทธศักราช 2551  คือ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ  แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัย  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ  ค านึงถึงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นส าคัญ  เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่
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จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ  เมื่อจบการศึกษาหรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ 
 กรอบในการปรับปรุง คือ ให้มีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ  ปรับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน  ลดความซ้ าซ้อน  สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน  จัดเรียงล าดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นตาม
พัฒนาการแต่ละช่วงวัยให้มีความเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนผ่านการปฏิบัติ
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด 
สาระส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
     1.1 จัดกลุ่มความรู้ใหม่และน าทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด  เน้นให้ผู้เรียน
วัดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
     1.2 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดส าหรับผู้ เรียนทุกคน  ที่เป็นพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 
     1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ก าหนดตัวชี้วัดเป็นรายปี  เพ่ือเป็นแนวทางให้
สถานศึกษาจัดตามล าดับการเรียนรู้  อย่างไรก็ตามสถานศึกษาสามารถพิจารณาปรับเลื่อนไหล
ระหว่างปีได้ตามความเหมาะสม 
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้เพ่ิมสาระเทคโนโลยีซึ่งประกอบด้วยการออกแบบ
และเทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ  ทั้งนี้ เ พ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้บูรณการสาระทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีกับกระบวนการเชิงวิศวกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
 3. สาระภูมิศาสตร์  ซึ่ งเป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมได้ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน  สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วง
วัย  มีองค์ความรู้ที่เป็นสากล  เพิ่มความสามารถ  ทักษะและกระบวนการทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้น 
 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  เมื่อสิ้นปีการศึกษาทุกปีโรงเรียนจะมีการ
ประเมินหลักสูตรและรายงานผลการใช้หลักสูตรและน าผลที่สู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในปี
การศึกษาต่อไป  และในปีการศึกษา 2561 จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนชะอวดวิทยาคารจึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดรับกับนโยบาย  และยังคงน าอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน  สอดแทรกอยู่ในหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการ
จัดการเรียนรู้แก่ครูผู้สอน  และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน  
 
 
 



 

 

3 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
   ข้อมูลโรงเรียนในปัจจุบัน 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  เป็นโรงเรียนสามัญศึกษา(ขนาดกลาง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   
มีที่ดิน 2 แปลง คือ  

แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 29 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา ตั้งอยู่เลขท่ี  999 หมู่ที่ 9 ถนนจันทรานนท์วิถี     
ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  80180 (ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน) 
ห่างจากที่ว่าการอ าเภอชะอวด ประมาณ 5 กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประมาณ     72 กิโลเมตร โทรศัพท์ 075–380425  โทรสาร075 – 381366 
เว็บไซต์ www.chauatwit.ac.th    

แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา ตั้งอยู่  ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด  จังหวัด
นครศรีธรรมราช   เป็นเนื้อท่ีว่างเปล่า  

    
   ข้อมูลนักเรียน  

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ถึง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  โดยในปีการศึกษา 2561 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เปิดหลักสูตร 
1) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2) หลักสูตรห้อง SMP คู่ขนาน 
3) หลักสูตรโครงการ EIDP 
4) หลักสูตรห้องเรียนปกติ 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เปิดหลักสูตร 
1) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

  2) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
3) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
4) แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา 
ปัจจุบันมีจ านวน 42 ห้อง แยกเป็นระดับชั้นเรียน  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนห้องเรียนแยกตามระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา  2561 

ชั้น/ห้อง ประเภทห้องเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 8 ห้อง 

ม.1/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 
ม.1/2 ห้องโครงการEIDP  
ม.1/3 ห้องเรียนปกติ 
ม.1/4 ห้องเรียนปกติ 
ม.1/5 ห้องเรียนปกติ 
ม.1/6 ห้องเรียนปกติ 
ม.1/7 ห้องเรียนปกติ 
ม.1/8 ห้องเรียนคู่ขนานSMP 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2จ านวน 8 ห้อง 
ม.2/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 
ม.2/2 ห้องโครงการ EIDP 
ม.2/3 ห้องเรียนปกติ 
ม.2/4 ห้องเรียนปกติ 
ม.2/5 ห้องเรียนปกติ 
ม.2/6 ห้องเรียนปกติ 
ม.2/7 ห้องเรียนปกติ 
ม.2/8 ห้องเรียนคู่ขนานSMP 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3จ านวน 8 ห้อง 
ม.3/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 
ม.3/2 ห้องโครงการ EIDP 
ม.3/3 ห้องเรียนปกติ 
ม.3/4 ห้องเรียนปกติ 
ม.3/5 ห้องเรียนปกติ 
ม.3/6 ห้องเรียนปกติ 
ม.3/7 ห้องเรียนปกติ 
ม.3/8 ห้องเรียนคู่ขนานSMP 
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รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 24 ห้องเรียน 
ชั้น/ห้อง ประเภทห้องเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 6 ห้อง 
ม.4/1 โครงการ SMP 
ม.4/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ม.4/3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ม.4/4 ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
ม.4/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 
ม.4/6 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 6 ห้อง 
ม.5/1 โครงการ SMP 
ม.5/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ม.5/3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ม.5/4 ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
ม.5/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 
ม.5/6 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 6 ห้อง 
ม.6/1 โครงการ SMP 
ม.6/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ม.6/3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ม.6/4 ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
ม.6/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 
ม.6/6 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 18ห้องเรียน 
รวมทั้งสิ้น 42 ห้องเรียน 
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วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนชะอวดวิทยาคารเป็นสถานศึกษาท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ  
และมีทักษะชีวิต ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น        
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการ
รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยเีป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง 
ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
1.  รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6.มุ่งม่ันในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
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สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์  ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดย
แบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้ ทักษะส าคัญ 
และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์   : การน าความรู้ 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  
คิดวิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์  และจิตวิทยาศาสตร์ 
 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
:    การอยู่รว่มกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุข  การเป็น
พลเมืองดี  ศรัทธาในหลักธรรมของ
ศาสนา  การเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความรัก
ชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย 
 

ศิลปะ : ความรู้และทักษะ
ในการคิดริเริ่ม  
จินตนาการ สร้างสรรค์
งานศลิปะ  สุนทรียภาพ
และการเห็นคุณค่าทาง
ศิลปะ 
 

ภาษาไทย   :  ความรู้  ทักษะ 
และวัฒนธรรมการใช้ภาษา   
เพ่ือ การสื่อสาร   ความชื่นชม    
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย     
และภูมิใจในภาษาประจ าชาต ิ

ภาษาต่างประเทศ:  ความรู้
ทักษะ  เจตคติ และ
วัฒนธรรม การใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  
การแสวงหาความรู้ 
และการประกอบอาชีพ 
 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   : 
ความรู้  ทักษะ และเจตคติ 
ในการท างาน  การจัดการ                   
การด ารงชีวิต  การประกอบ
อาชีพ  และการใช้เทคโนโลยี 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา: ความรู้ 
ทักษะและเจตคติในการสร้าง
เสริมสุขภาพพลานามัยของตนเอง
และผู้อ่ืน  การป้องกันและปฏิบัติ
ต่อสิ่งต่าง ๆ  ที่มีผลต่อสุขภาพ
อย่างถูกวิธีและทักษะในการ
ด าเนินชีวิต 

คณิตศาสตร ์ :   การน า
ความรู้ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน                   
การแก้ปัญหา การด าเนินชีวิต  
และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล            
มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ
และสร้างสรรค์ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้  จ านวน 55 มาตรฐาน ดังนี้   

 กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย 
 สาระท่ี 1 การอ่าน 

 มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ 
    ตัดสินในแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

 สาระท่ี 2  การเขียน 
  มาตรฐาน ท  2.1  ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ย่อความ 
     และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล 
     สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สาระท่ี 3 การฟัง  การดู  และการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  
    ความคิดความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ 
    และสร้างสรรค์ 
 สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
 มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ 
     ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา  
     ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                                   
 สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ 
    วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ 

 มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวน  ระบบจ านวน   
    การด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติ 
    ของการด าเนินการเและน าไปใช้  
 มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน  ล าดับและ 
    อนุกรม  และน าไปใช้  
 มาตรฐาน ค 1.3   ใช้นิพจน์  สมการ  และอสมการ  อธิบายความสัมพันธ์  หรือช่วย 
    แก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 
 สาระท่ี 2  การวัดและเรขาคณิต 
  มาตรฐาน  ค 2.1     เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ 
     ต้องการวัดและน าไปใช้ 
 

ความสัมพนัธ์ของการพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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 มาตรฐาน  ค 2.2     เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต  สัมบัติของรูปเรขาคณิต   
    ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต  และทฤษฎีบททางเรขาคณิต   
    และน าไปใช้  
 สาระท่ี 3  สถิติและความน่าจะเป็น 
 มาตรฐาน ค 3.1     เข้าใจกระบวนการทางสถิติ  และใช้ความรู้ทางสถิติในการ 
    แก้ปัญหา 
 มาตรฐาน ค 3.2    เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น  ความน่าจะเป็น  และน าไปใช้  

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 สาระท่ี 1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่าง 
    สิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ 
    สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ 
    เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมาย  ของประชากร  
    ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหา 
    สิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียง 

    สารเข้า  และออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและ 
    หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน  
    ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืช 
    ที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง 
    พันธุกรรม สารพันธุกรรม  การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผล 
    ต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ 
    สิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 สาระท่ี 2  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 มาตรฐาน ว 2.1   เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ 
    ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง 
    อนุภาค หลักและธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลงสถานะของ 
    สสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อ 
    วัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ  รวมทั้งน าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์ 
 
 



 

 

11 

 มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอน 
    พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานใน 
    ชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติ ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับ 
    เสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งน าความรู้ไปใช้ 
    ประโยชน์ 
 สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
 มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการ 
     ของเอกภพ กาแล็กซี  ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้ง 
     ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ  ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการ 
     ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ  
 มาตรฐาน ว 3.2     เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ 
     เปลี่ยนแปลง ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ 
     เปลี่ยนแปลง  ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ 
     สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 สาระท่ี 4  เทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มี 
     การเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้าน 
     วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือ 
     พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ด้วยกระบวนการ 
     ออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดย 
     ค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง 
     อย่างเป็น ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     การสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี 
     ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม  
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
  มาตรฐาน  ส 1.1    รู้  และเข้า ใจประวัติ  ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่
ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 

  มาตรฐาน ส 1.2   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
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  สาระท่ี 2 หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
  มาตรฐาน  ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดี

งาม และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข  

  มาตรฐาน  ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  
ศรัทธา  และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 
  มาตรฐาน ส 3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ

บริโภค  การใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการ
ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

  มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจใน
สังคมโลก 

  สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ 
  มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

  มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง 
ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

  มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความ
รัก ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

  สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์       
  มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง

ซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา 
วิเคราะห์  และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

  มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิด การสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  สาระท่ี  1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
  มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
  สาระท่ี  2  ชีวิตและครอบครัว 
  มาตรฐานพ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะใน

การด าเนินชีวิต 
  สาระท่ี  3 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
  มาตรฐาน  พ 3.1      เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม 

และกีฬา 
  มาตรฐาน  พ 3.2  รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็น

ประจ าอย่างสม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจ
นักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชมในสุนทรียภาพ
ของการกีฬา 

  สาระท่ี  4  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
  มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ 

การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
  สาระท่ี  5 ความปลอดภัยในชีวิต 
  มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 

อุบัติเหตุ การใช้ยาสารเสพติด และความรุนแรง 
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
  มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 

วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  
ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

  มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์  และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

  สาระท่ี 2 ดนตรี 
  มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิ เคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อ
ดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวัน 
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  มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
เห็นคุณค่าของดนตรีที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

  สาระท่ี 3 นาฏศิลป์ 
  มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด
อย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
เห็นคุณค่า  ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  สาระท่ี 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 
  มาตรฐาน ง 1.1   เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการ

ท างานทักษะ การจัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะ
การท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม
และลักษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม   เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

  สาระท่ี 2 การอาชีพ   
  มาตรฐานง 2.1  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงาน

อาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และ

แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
  มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นใน

เรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 
  สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
  มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
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  มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และ
น ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

  สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
  มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืน และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลก
ทัศน์ของตน 

  สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
  มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 
  มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การ

ประกอบอาชีพ   และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการ
ตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว 
 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด

ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่ วยเหลือและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
 2.  กิจกรรมนักเรียน 
        เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ                
การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   
เอ้ืออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะ
ของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นกิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

 2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
      2.2  กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและให้ผู้เรียนได้ท า
ประโยชน์ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งท าประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม 
กิจกรรมส าคัญได้แก่ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมด ารงรักษา สืบสาน



 

 

16 

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสังคม เป็นต้นกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ จัดสรรเวลาเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น    (ม.1-ม.3) ปีละ 120 ชั่วโมง  รวม 3 ปี จ านวน  360ชั่วโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  รวม 3 ปีจ านวน  360  ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


