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คำนำ 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้
แนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) ซึ่งเป็นรูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่มี
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย  และเป็นกรอบทิศทางในการกำหนดโครงสร้าง  เนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน  
ตลอดจนการวัดและประเมินผล โดยจะอิงมาตรฐานตลอดแนวตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับสถานศึกษา ตลอด
จนถึงระดับชั้นเรียน  กำหนดเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาผู้เรียน  และในมาตรฐานการเรียนรู้จะระบุส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ในลักษณะของตัวช้ีวัด เป็นทิศทางหลัก
ในการจัดการเรียนรู้              

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม มีความพร้อมในการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยนำหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2560) มาตรฐานการเรียนรู้และความต้องการของท้องถิ่นมา
เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย   

หลักสูตรโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวัง
ได้ เมื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันทำงานอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง ในการวางแผน ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ 

 

          คณะผู้จัดทำ 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  | ข 

 

 

ประกาศโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และปรับปรุงพุทธศักราช 2560 

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

ตามท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้กำหนดให้ใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ให้สามารถ
ตอบ สนองความต้องการของบุคคล  ชุมชน  สังคม  ผู ้เรียน           มีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่าง
สร้างสรรค์ในสังคมโลก  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เพื่อให้การนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนเกาะคา
วิทยาคม  สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์  แผนยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ของโรงเรียนท่ีกำหนดไว้   
จึงได้จัดทำหลักสูตรโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  พุธศักราช ๒๕๖๕  โดยความร่วมมือกับชุมชน  หน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนเพื่อช่วยสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข  และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และ
ประกอบอาชีพ 

ทั้งนี้  หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่ ๑๗   เดือน 
พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕  จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

  

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๗  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕  

 

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

  (นายพิเชฐ  ทินอยู่)  

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

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

(นายเจนภพ  ยศบุญเรือง) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
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ความนำ 

 

 ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ 2551) มี
เป้าหมายของหลักสูตร  ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขต
พื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู ้เร ียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดทำหลักสูตร 
การเรียนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้กำหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในแต่ละชั้นปี ไว้ในหลักสูตรแกนกลางและเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความ
พร้อมและจุดเน้น  อีกท้ังได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับและ
เอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และมีความชัดเจนต่อการ
นำไปปฏิบัติ 

โรงเรียนเกาะความวิทยาคมจึงได้จัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามองค์ประกอบ ดังนี ้

 

วิสัยทัศน์ 

 

“บริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล ก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรม  
ดำเนินชีวิตตามวิถีไทย  ใส่ใจส่ิงแวดล้อม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

ปรัชญา “เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใส่ใจส่ิงแวดล้อม” 

เอกลักษณ์ “การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม” 

อัตลักษณ์    “วิถีไทย วิถีพุทธ” 

หลักการ 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม มีหลักการท่ีสำคัญ  ดังนี้ 

 1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

 2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 

 3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
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 4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ ที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู ้และ
ประสบการณ์   

 

จุดหมาย 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนี้ 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  

 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย 

 4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิต
สาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข  

 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

  1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
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   2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

   3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ที ่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื ้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  ต่อตนเอง สังคม
และส่ิงแวดล้อม 

   4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงานและการอยู่ร่วมกันใน
สังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี ่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี ่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

   5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีดา้น
ต่างๆ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณธรรม 

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

   1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

   2. ซื่อสัตย์สุจริต 

   3. มีวินัย 

   4. ใฝ่เรียนรู้ 

   5. อยู่อย่างพอเพียง 

   6. มุ่งมั่นในการทำงาน 

   7. รักความเป็นไทย 

   8. มีจิตสาธารณะ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์   
       ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
       ๓.  มีวินัย 
       ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
       ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
       ๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
        ๗.  รักความเป็นไทย 
        ๘. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

จุดหมาย 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

          ๒.  มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 

          ๔.  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

         ๕.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม                  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑.กิจกรรมแนะแนว 

๒.กิจกรรมนกัเรียน 

๓. กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ

สาธารณประโยชน ์

วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล

ทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

                มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                          

  ๑. ภาษาไทย      ๒. คณิตศาสตร์    ๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                             

 ๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๖.  ศิลปะ                                    

 ๗. การงานอาชีพ       ๘. ภาษาต่างประเทศ                                      

                                                                                                                                                                            

                                                                                                       

ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมท้ังคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน ซึ่งสะท้อนถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  นำไปใช้ ในการกำหนดเนื้อหา  จัดทำหน่วย
การเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน   

๑. ตัวชี้วัดช้ันปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช้ันปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ          
(มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๓)             

๒. ตัวชี้วัดช่วงช้ัน  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 
๔- มัธยมศึกษาปีท่ี ๖)  

หลักสูตรได้มีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อความเข้าใจและให้ส่ือสาร
ตรงกัน ดังนี ้

 

ว ๑.๑ ม. ๑/๒ 

ม.๑/๒        ตัวชี้วัดช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ข้อท่ี ๒ 

๑.๑            สาระท่ี ๑  มาตรฐานข้อท่ี ๑      

ว                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

ต ๒.๒ ม.๔-๖/ ๓ 

ม.๔-๖/๓      ตัวชี้วัดช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ข้อท่ี ๓ 

๒.๒            สาระท่ี ๒  มาตรฐานข้อท่ี ๒ 

ต                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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สาระการเรียนรู้ 

 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจำเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ความรู้ ทักษะสำคัญ 

และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   :   การ
นำความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้า
หาความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  คิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  และจิต
วิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยี 

 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :    
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก
อย่างสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธา
ในหลักธรรมของศาสนา  การเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความรัก
ชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย 

 

ศิลปะ : ความรู้และทักษะใน
การคิดริเริ่ม  จินตนาการ 
สร้างสรรค์งานศลิปะ  
สุนทรียภาพและการเห็น
คุณค่าทางศิลปะ 

 

ภาษาไทย   :  ความรู้  ทักษะ 

และวัฒนธรรมการใช้ภาษา เพ่ือ การ
สื่อสาร   ความชื่นชม การเห็นคุณค่า
ภูมิปัญญา ไทย  และภูมิใจในภาษาประจำ
ชาติ 

ภาษาต่างประเทศ   :    ความรู้
ทักษะ  เจตคติ และวัฒนธรรม 
การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร  การแสวงหาความรู ้

และการประกอบอาชีพ 

 

การงานอาชีพ  :    ความรู้  ทักษะ 
และเจตคติกระบวนการในการทำงาน   

การจัดการ    การดำรงชีวิต   

การประกอบอาชีพ   

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   ความรู้ 
ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริม
สุขภาพพลานามัยของตนเองและผู้อื่น  
การป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ  ที่
มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะ
ในการดำเนินชีวิต 

คณิตศาสตร์  :   การนำความรู้
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
การดำเนินชีวิต  และศึกษาต่อ 
การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่าง
เป็นระบบและสร้างสรรค ์
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มนุษย์เกาะคา 

กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร ์

- การ  ชั่ง  ตวง วัด 
แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน 

-  ข้อมูลต่างๆในท้องถ่ิน 

กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 

กลุ่มสาระฯ 

สังคมศึกษาฯ 

กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

-ระบบนิเวศใน 

เกาะคา 

- ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน 

- วรรณกรรมพ้ืนบ้าน  
ค่าว  จ๊อย  ซอ อักษร
ล้านนา 

- นิทานพ้ืนบ้าน 

 

กลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาพล
ศึกษา 

 

- เกม และกีฬา
พ้ืนบ้าน 

- สมุนไพร
พ้ืนบ้าน 

กลุ่มสาระฯ 
ศิลปะ 

 

-การฟ้อนรำพ้ืนบ้าน 

-ดนตรีพ้ืนเมืองภาคเหนือ 

- การละเล่นพ้ืนบ้าน 

-จิตรกรรม  ประติมากรรม  
และสถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน 

กลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพ 

- อาชีพของคนในท้องถ่ิน 

- อาหารท้องถ่ิน 

-สิ่งประดิษฐ์ในท้องถ่ิน 

- เครื่องมือ  เครื่องใช้ใน
การดำเนินชีวิตของคนใน
ท้องถ่ิน

สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น  หลักสูตรโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอดแทรกในรายวิชาเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 

- วิถีชาวบ้าน 

- ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน 

- ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

-ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 

-ใช้ภาษาต่างประเทศ
ถ่ายทอดเก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 

 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  

  ๑. ภาษาไทย 

  ๒. คณิตศาสตร์ 

  ๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  ๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 

  ๖. ศิลปะ 

  ๗. การงานอาชีพ 

  ๘. ภาษาต่างประเทศ 

 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ได้ระบุส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์เมื่อจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และปีท่ี ๖ นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็น
กลไกสำคัญ ในการขับเคล่ือนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการ
ทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าว
เป็นส่ิงสำคัญ ท่ีช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษา ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามท่ีมาตรฐานการ
เรียนรู้กำหนดเพียงใด 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระที่ ๑ การอ่าน  

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดแก้ปัญหาในการ
ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่ ๒  การเขียน  

มาตรฐาน ท  ๒.๑   ใช้กระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ  ย่อความ และเขียน 

เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน 
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การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

สาระที่ ๓ การฟัง  การดู  และการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 

 

สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                                   

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1          เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ       

                            จำนวนผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 

มาตรฐาน ค 1.2          เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และ 

                            นำไปใช้ 

มาตรฐาน ค 1.3          ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหา  

                               ท่ีกำหนดให้ 

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.1           เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและ 

                               นำไปใช้ 

มาตรฐาน ค 2.2          เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง  

                             รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค 3.1           เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 

มาตรฐาน ค 3.2           เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว ๑.๑           เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงไม่มีชีวิตกับ  

                               ส่ิงมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ 

                               การถ่ายทอดพลังงาน การเปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของ 

                               ประชากร ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

                               แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 

                               รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์

 

มาตรฐาน ว ๑.๒           เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและ 

                               ออกจากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่าง ๆของสัตว์  

                               และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของ 

                               อวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๑.๓           เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร 

                               พันธุกรรม การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิต ความหลากหลาย 

                               ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน 

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว ๒.๑           เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบติัของ                 

                               สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของ 

                               การเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว ๒.๒           เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ ลักษณะ  

                               การเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๒.๓           เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 

                               ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของ 
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                               คล่ืน ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำ 

                               ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๑           เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ  

                               กาแล็กซีดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะท่ีส่งผล 

                               ต่อส่ิงมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๒           เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลง 

                                ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้า  

                                อากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว ๔.๑            เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการ  

                                เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 

                                คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิด 

                                สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง 

                                 เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐาน ว ๔.๒             เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็น 

                                 ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ 

                                 การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมี 

                                 จริยธรรม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สาระที่ ๑  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส ๑.๑ รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติ
ตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

สาระที่ ๒  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน  ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ
ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย 
และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และ
ธำรงรักษาไวซ้ึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การ
ใช้ ทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส ๓.๒   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 

สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็น
ระบบ 

มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ
และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 



 

 

 

ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  | 16 

มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์  

มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผล 
ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

สาระที่  ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์

มาตรฐาน พ ๑.๑   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

สาระที่  ๒  ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน  พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต 

สาระที่  ๓ การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน  พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม และกีฬา 

มาตรฐาน  พ ๓.๒ รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง
สม่ำเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระที่  ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกัน
โรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
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สาระที่  ๕ ความปลอดภัยในชีวิต 

มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด และความรุนแรง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   

สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์  

มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะ
อย่างอิสระ  ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 

สาระที่ ๒  ดนตรี  

มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
ดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระที่ ๓ นาฏศิลป์  

มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า  ของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะ 
การจัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะ
การแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึกใน
การใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม   เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 

สาระที่  2 การอาชีพ 

มาตรฐาน  ง ๔.๑ เข้าใจ มีทักษะท่ีจำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  

ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑   เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ          
โดยการพูดและการเขียน       

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ เจ้าของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน                                                                 
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สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ   
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 

 

หลักสูตรมาตรฐานสากล 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (จัดในวิชาเพิ่มเติม) 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study : IS) 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 วิชา IS1 

  1. ต้ังประเด็นปัญหาโดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ เริ่มจากตนเอง  ชุมชนท้องถิ่น ประเทศ  

  2. ต้ังสมมติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนเองสนใจ 

  3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย 

  5. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของข้อมูลได้ 

  6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม 

  7. สังเคราะห์  สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

  8. เสนอแนวคิด  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 

  9. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 วิชา IS2  

  1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียน โครงร่าง 

  2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 คำ 

    

    
  วิชา IS๓   จัดอยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/IS3) 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พฒันาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและ
สร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

  

 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 วิชา IS1 

  1. ต้ังประเด็นปัญหา  จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 

  2. ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ และ
มีทฤษฎีรองรับ 

  3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

  5. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของข้อมูล 

  6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม 

  7. สังเคราะห์  สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

  8. เสนอแนวคิด  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 

 วิชา IS2 

  1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียน โครงร่าง 

  2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 4,500 คำ หรือ
ภาษาอังกฤษความยาว 2,000 คำ 

  

 

  
  วิชา IS๓   จัดอยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/IS3) 
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           ๑. กิจกรรมแนะแนว  

     เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา 
กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครู
รู้จักและเข้าใจผู้เรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  

 ๒.  กิจกรรมนักเรียน 

       เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน 
การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบง่ปันกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ 
การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

     ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร   

     ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม (กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์)  

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

     เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสา
พัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยจัดไว้ในกิจกรรมชุมนุม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดไว้ ๑๕ ช่ัวโมง/ปี 
และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดไว้ ๖๐ ช่ัวโมง/ช่วงช้ัน  

ระดับการศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม     จัดระดับการศึกษาเป็น  ๒ ระดับ ดังนี้ 

๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ  
คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลท้ังด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจน
ใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ  

๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖) การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
เฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะใน
การใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษ
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ต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นำและผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง 
ๆ   

การจัดเวลาเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม    ได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำสำหรับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ๘ กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยสามารถปรับ
ให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้  

๑. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน ๖ ช่ัวโมง 
คิดน้ำหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ ๔๐ ช่ัวโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.) 

๒ . ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค  มีเวลาเรียน วันละ
ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมง ต่อภาคเรียน มีค่าน้ำหนักวิชา 
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.) 

๓.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีกำหนดไว้ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๑ -  ๓ ปีละ ๓๒๐ ช่ัวโมง และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๔-๖ จำนวน ๓๖๐ ช่ัวโมงนั้น   เป็นเวลาสำหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์  ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรม ดังนี ้

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)      รวม  ๓  ปี  จำนวน  ๔๕  ช่ัวโมง 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  รวม  ๓  ปี  จำนวน  ๖๐  ช่ัวโมง 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

          ๑)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  ๑.๑)  กิจกรรมแนะแนว จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง/ปี 

  ๑.๒)  กิจกรรมนักเรียน 

      - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี จำนวน  ๔๐  ช่ัวโมง/ปี 

      - กิจกรรมชุมนุม จำนวน  ๒๕  ช่ัวโมง/ปี 

  ๑.๓.)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จำนวน  ๑๕  ช่ัวโมง/ปี 

 ๒)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ๒.๑)  กิจกรรมแนะแนว จำนวน  ๑๒๐  ช่ัวโมง/ช่วงช้ัน 

  ๒.๒)  กิจกรรมนักเรียน 
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       - กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ จำนวน  ๑๒๐  ช่ัวโมง/ช่วงช้ัน 

     - กิจกรรมชุมนุม  จำนวน  ๖๐  ช่ัวโมง/ช่วงช้ัน 

  ๒.๓)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ จำนวน   ๖๐  ช่ัวโมง/ช่วงช้ัน 

การจัดการเรียนรู้ 

 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมาย
สำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู้สอนพยายามคัดสรร                     กระบวนการ
เรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมท้ังปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู้ 

         การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะ
อ ั น พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค ์ ต า ม ท ี ่ ก ำ ห น ด ไ ว ้ ใ น ห ล ั ก ส ู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า 
ขั้นพื้นฐาน   โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ยึด
ประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความสำคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู้ 

       การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เป็น
เครื่องมือที่จะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการ
เรียนรู ้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู ้   กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  กระบวนการปฏิบัติลงมือทำจริง  กระบวนการ
จัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

     กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะสามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอนจึงจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

        ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการ
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เรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด   

๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 

 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ท้ังผู้สอนและผู้เรียนควรมีบทบาท ดังนี้ 

๔.๑ บทบาทของผู้สอน 

      ๑) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน 

การจัดการเรียนรู้ ท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน 

       ๒) กำหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะ 

กระบวนการ ท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

                            ๓)  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

      ๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  

      ๕) จัดเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม  นำภูมิปัญญาท้องถิ่น   

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

      ๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกับ 

ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  

      ๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง 

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

๔.๒  บทบาทของผู้เรียน 

        ๑)   กำหนดเป้าหมาย   วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 

        ๒)  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้          

ต้ังคำถาม คิดหาคำตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ   

  ๓)  ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้              

ในสถานการณ์ต่าง  ๆ  

 ๔)  มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู   
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 ๕)  ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สื่อการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สื่อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท   
ท้ังส่ือธรรมชาติ    ส่ือส่ิงพิมพ์    ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่าย   การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีในท้องถิ่น  การเลือกใช้ส่ือควรเลือก
ให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผู้เรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู ้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง  หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมี
คุณภาพจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยู่รอบตัวเพื่อนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมและส่ือสารให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้    โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง   สถานศึกษา   
เขตพื้นท่ีการศึกษา  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีหน้าท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ควรดำเนินการดังนี้   

 ๑.  จ ัดให ้ม ีแหล ่งการเร ียนร ู ้   ศ ูนย ์ส ื ่อการเร ียนร ู ้   ระบบสารสนเทศการเร ียนร ู ้  และเคร ือข ่าย  
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปล่ียนประสบการณ์การ
เรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา  ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 

 ๒.  จัดทำและจัดหาส่ือการเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน  เสริมความรู้ให้ผู้สอน   รวมท้ังจัดหาส่ิง
ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ 

 ๓.  เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ 
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

 ๔.  ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใช้อย่างเป็นระบบ   

 ๕.  ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ๖. จ ัดให ้ม ีการกำก ับ ต ิดตาม ประเม ินค ุณภาพและประส ิทธ ิภาพเก ี ่ยวก ับส ื ่ อและการใช ้ ส่ือ 
การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ำเสมอ 

ในการจัดทำ การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ในสถานศึกษาควรคำนึงถึงหลักการสำคัญ
ของส่ือการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม  มีการใช้
ภาษาท่ีถูกต้อง  รูปแบบการนำเสนอท่ีเข้าใจง่าย  และน่าสนใจ 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (แผนวิทย์) 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 

   กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
      ภาษาไทย ๑๒๐ (๓  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) ๒๔๐ (๖  นก.) 

      คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) ๒๔๐ (๖  นก.) 
     วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑6๐ (4  นก.) ๑6๐ (4  นก.) ๑6๐ (4  นก.) 32๐ (8 นก.) 

สังคมศึกษา ๑๒๐ (๓  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) ๒๔๐ (๖  นก.) 
ประวัติศาสตร์ ๔๐ (๑  นก.) ๔๐ (๑  นก.) ๔๐ (๑  นก.) 80 (2  นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒  นก.) ๘๐ (๒  นก.) ๘๐ (๒  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒  นก.) ๘๐ (๒  นก.) ๘๐ (๒  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) 
การงานอาชีพ ๘๐ (๒  นก.) ๘๐ (๒  นก.) ๘๐ (๒  นก.) 4๐ (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) ๒๔๐ (๖  นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน ) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๑,๖4๐ (๔1 นก.) 

• รายวิชาเพิ่มเติม ๓๖๐ (๙ นก.) ๓๖๐ (๙ นก.) ๓๒๐ (๘ นก.) 2,46๐(61.5 นก.) 
   กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

          กิจกรรมแนะแนว ๔๐      ๔๐      ๔๐ ๑๒๐ 

          กิจกรรมนักเรียน 
   - ลูกเสือ เนตรนารี  
   - ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชา
ทหาร 
   -  ชุมนุม 

 
40 
- 
 

25 

 
40 
- 
 

25 

 
40 
- 
 

25 

 
 

๑๒๐ 
 

๖๐ 
           กิจกรรมเพื่อสังคมและ     
              สาธารณประโยชน์ 

15 15 15 60 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 ๓๖๐ 
*กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ 40 40 40 - 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,360 ๑,36๐ ๑,๓20 4,46๐ 

 
 

*กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ไม่นับรวมกับเวลาเรียนทั้งหมด 
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   โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (แผนศิลป์ท่ัวไป) 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 

   กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
      ภาษาไทย ๑๒๐ (๓  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) ๒๔๐ (๖  นก.) 

      คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) ๒๔๐ (๖  นก.) 
     วทิยาศาสตร์ ๑๒๐ (๓  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) 32๐ (8 นก.) 

สังคมศึกษา ๑๒๐ (๓  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) ๒๔๐ (๖  นก.) 
ประวัติศาสตร์ ๔๐ (๑  นก.) ๔๐ (๑  นก.) ๔๐ (๑  นก.) 80 (2  นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒  นก.) ๘๐ (๒  นก.) ๘๐ (๒  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒  นก.) ๘๐ (๒  นก.) ๘๐ (๒  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) 
การงานอาชีพ ๘๐ (๒  นก.) ๘๐ (๒  นก.) ๘๐ (๒  นก.) 4๐ (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) ๑๒๐ (๓  นก.) ๒๔๐ (๖  นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน ) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๑,๖4๐ (๔๑ นก.) 

• รายวิชาเพิ่มเติม ๓๖๐ (๙ นก.) 36๐ (9 นก.) ๓๒๐ (๘ นก.) ๑,60๐(๔0 นก.) 
   กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

          กิจกรรมแนะแนว ๔๐      ๔๐      ๔๐ ๑๒๐ 

          กิจกรรมนักเรียน 
   - ลูกเสือ เนตรนารี  
   - ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชา
ทหาร 
   -  ชุมนุม 

 
40 
- 
 

25 

 
40 
- 
 

25 

 
40 
- 
 

25 

 
 

๑๒๐ 
 

๖๐ 
           กิจกรรมเพื่อสังคมและ     
              สาธารณประโยชน์ 

15 15 15 ๖0 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 ๓๖๐ 
*กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ 40 40 40 - 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,360 ๑,36๐ ๑,๓20 ๓,2๔0 

 
 
 

*กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ไม่นับรวมกับเวลาเรียนทั้งหมด 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖5 

ภาคเรียนท่ี  ๑    ภาคเรียนท่ี  ๒ 
รายวิชา หน่วยกิต/ชม.  รายวิชา หน่วยกิต/ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๔๔๐  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๔๔๐ 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย 1 ๑.๕ ๖๐  ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย 2 ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ 1 ๑.๕ ๖๐  ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ 2 ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์  1 ๑.๕ ๖๐  ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ 2 ๑.๕ ๖๐ 
ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 2๐  ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 2๐ 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา 1 ๑.๕ ๖๐  ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา 2 ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ 1 ๐.๕ ๒๐  ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ 2 ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา 1 ๐.๕ ๒๐  พ๒๑๑๐2 สุขศึกษา 2 ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๑๑๐3 พลศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐  พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ 1 ๑.๐ ๔๐  ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ2 ๑.๐ ๔๐ 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ 1 0.5 2๐  ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ 2 0.5 2๐ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 1 ๑.๕ ๖๐  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 ๑.๕ ๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 5.๐ ๒๐๐  รายวิชาเพิ่มเติม 4.๐ ๑๖๐ 
ว๒0๒๔3 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น ๑.๐ ๔๐  ว๒0๒๔4 สื่อสิ่งพิมพ์สร้างสรรค ์ ๑.๐ ๔๐ 
จ๒0๒๐๑ พื้นฐานจีน ๑.๐ ๔๐  จ๒0๒๐๒ สัทอักษรจีน ๑.๐ ๔๐ 
 I21201 IS๑ ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๑ ๑.๐ ๔๐  ท๒0๒๐๒ การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ๑.๐ ๔.๐ 
ท๒0๒๐๑ การใช้ห้องสมุด  ๑.๐ ๔.๐      

เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 1 รายวิชา (จำนวน 1.0 หน่วยกิต)  เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 1 รายวิชา (จำนวน 1.0 หน่วยกิต) 
ว๒๑๒๐1 พฤกษศาสตร์ในท้องถิ่น ๑.๐ ๔๐  ว๒๑๒๐2 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ 
ง20271 งานช่างไม ้ ๑.๐ ๔.๐  ง20272 งานช่างยนต์ ๑.๐ ๔.๐ 
ศ๒0๒๑๑ ทฤษฎีดนตรีสากล ๑.๐ ๔.๐  ศ๒0๒1๒ เคร่ืองดนตรี และการดูแลบำรุงรักษา ๑.๐ ๔๐ 
ศ20221 นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ ๑.๐ ๔.๐  ศ20222 นาฏศิลป์พื้นบ้าน ๑.๐ ๔.๐ 
ค๒0๒๐๑ การประยุกต์ของจำนวนเต็ม ๑.๐ ๔๐  ค๒0๒๐๒ การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม ๑.๐ ๔๐ 
อ๒0๒๐๑ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๑.๐ ๔๐  อ๒0๒๐๒ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๑.๐ ๔๐ 
พ20201 เทเบิลเทนนิส ๑.๐ ๔.๐  พ20202 กรีฑา ๑.๐ ๔.๐ 

รวม 16.0 640  รวม 15.0 600 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    60 

   กิจกรรมแนะแนว  ๒๐    กิจกรรมแนะแนว  20 
   กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน   
  - ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐    - ลูกเสือ เนตรนารี   20 
  - ชุมนุม    13    - ชุมนุม    12 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  7   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  8 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ๒๐  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  20 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  72๐  รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น         ๖8๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา ๒๕๖5 

ภาคเรียนท่ี  ๑      ภาคเรียนท่ี  ๒ 
รายวิชา หน่วยกิต/ชม.  รายวิชา หน่วยกิต/ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๔๔๐                รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๔๔๐ 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย 3 ๑.๕ ๖๐  ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย 4 ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ 3 ๑.๕ ๖๐  ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ 4 ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 3 ๑.๕ ๖๐  ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ 4 ๑.๕ ๖๐ 
ว22103 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 2๐  ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 2๐ 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา 3 ๑.๕ ๖๐  ส๒๒๑๐2 สังคมศึกษา 4 ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๒๑๐3 ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐  ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา 3 ๐.๕ ๒๐  พ๒๒๑๐2 สุขศึกษา 4 ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๒๑๐3 พลศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐  พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ 3 ๑.๐ ๔๐  ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ 4 ๑.๐ ๔๐ 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ 3 0.5 2๐  ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ 4 0.5 2๐ 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 3 ๑.๕ ๖๐  อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 4 ๑.๕ ๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 5.๐ ๒๐๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๔.๐ ๑๖๐ 
ว๒0๒๔5 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๑.๐ ๔๐  ว๒0๒๔6 Code block ๑.๐ ๔๐ 
จ๒0๒๐๓ จีนฟัง-พูด ๑.๐ ๔๐  จ๒0๒๐๔ จีนอ่าน-เขียน ๑.๐ ๔๐ 

 I22201 
IS๒ การสื่อสารและการนำเสนอ 
๑ ๑.๐ ๔๐      

เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 2 รายวิชา (จำนวน 2.0 หน่วยกิต)  เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 2 รายวิชา (จำนวน 2.0 หน่วยกิต) 
ว๒๒๒๐1 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ๑.๐ ๔๐  ว๒๒๒๐2 สเต็มศึกษา ๑.๐ ๔๐ 
ง๒0273 งานช่างปูน ๑.๐ ๔๐  ง๒0274 งานช่างปูนโครงสร้าง ๑.๐ ๔๐ 
ศ๒0๒๑3 ทักษะการอ่านโน้ต ๑.๐ ๔๐  ศ๒0๒๑4 ทักษะการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี ๑.๐ ๔๐ 
ศ๒0๒23 นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง ๑.๐ ๔๐  ศ๒0๒24 นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ ๑.๐ ๔๐ 

ค๒0๒๐3 การประยุกต์เลขยกกำลังและการ
แปลงทางเรขาคณิต ๑.๐ ๔๐  ค๒0๒๐4 การแยกตัวประกอบของพหุนาม

ดีกรีสอง ๑.๐ ๔๐ 
ท๒0๒๐3 วรรณกรรมพื้นบ้าน ๑.๐ 40  ท๒0๒๐4 วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ๑.๐ ๔๐ 
อ๒0๒๐3 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ ๔๐  อ๒0๒๐4 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐ ๔๐ 
พ20203 กระบี่กระบอง ๑.๐ ๔๐  พ20204 ตะกร้อ ๑.๐ ๔๐ 

รวม 1๖.๐ 640  รวม 1๕.๐ 600 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    60 

   กิจกรรมแนะแนว  ๒๐    กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
   กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน    
  ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐ 
  ชุมนุม   13    ชุมนุม ชมรม   12 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/IS3  7   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  8 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ๒๐  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ๒๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  ๗20  รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  ๖80 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา ๒๕๖5 

ภาคเรียนท่ี  ๑      ภาคเรียนท่ี  ๒ 
รายวิชา หน่วยกิต/ชม.  รายวิชา หน่วยกิต/ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๔๔๐  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๔๔๐ 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย 5 ๑.๕ ๖๐  ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย 6 ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ 5 ๑.๕ ๖๐  ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ 6 ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 5 ๑.๕ ๖๐  ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ 6 ๑.๕ ๖๐ 
ว23103 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 2๐  ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 2๐ 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา 5 ๑.๕ ๖๐  ส๒๓๑๐2 สังคมศึกษา 6 ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๓๑๐3 ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕ ๒๐  ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา 5 ๐.๕ ๒๐  พ๒๓๑๐2 สุขศึกษา 6 ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๓๑๐3 พลศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐  พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ 5 ๑.๐ ๔๐  ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ 6 ๑.๐ ๔๐ 

ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ5 0.5 2๐  ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ 6 0.5 2๐ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 5 ๑.๕ ๖๐  อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 6 ๑.๕ ๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 4.๐ ๑๖๐  รายวิชาเพิ่มเติม 4.๐ ๑๖๐ 
ว๒0๒๔7  โปรแกรมนำเสนองาน ๑.๐ ๔๐  ว๒0๒๔8 การนำเสนอสร้างสรรค์ ๑.๐ ๔๐ 
จ20๒๐๕ วัฒนธรรมจีน ๑.๐ ๔๐  จ๒0๒๐๖ สนทนาจีน ๑.๐ ๔๐ 
เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 2 รายวิชา (จำนวน 2.0 หน่วยกิต)  เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 2 รายวิชา (จำนวน 2.0 หน่วยกิต) 

ว๒3๒๐1 สารเคมีในชีวิตประจำวัน ๑.๐ ๔๐  ว๒3๒๐2 
พลังงานทดแทนกับการใช้
ประโยชน์ ๑.๐ ๔๐ 

ง๒0๒7๕ งานช่างไฟฟ้า  ๑.๐ ๔๐  ง๒0๒7๖ งานช่างโลหะ ๑.๐ ๔๐ 
ศ20215 การบรรเลงดนตรี 1.0 40  ศ20216 การนำเสนอผลงานทางดนตรี 1.0 40 
ศ๒0๒25 ระบำมาตรฐาน ๑.๐ ๔๐  ศ๒0๒26 ระบำเบ็ดเตล็ด ๑.๐ ๔๐ 
ท๒0๒๐5 เสริมทักษะการอ่านภาษาไทย ๑.๐ ๔.๐  ท๒0๒๐6 เสริมทักษะการเขียนภาษาไทย  ๑.๐ ๔.๐ 

ค๒0๒๐5 
การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสูงกว่าสอง 

๑.๐ ๔๐  ค๒0๒๐6 ระบบสมการ ๑.๐ ๔๐ 

อ๒0๒๐5 ภาษาอังกฤษเสริมสร้างทักษะ ๑.๐ ๔๐  อ๒0๒๐6 วรรณกรรมภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๔๐ 
พ20205 มวยไทย ๑.๐ ๔.๐  พ20206 ฟุตบอล ๑.๐ ๔.๐ 

รวม 15.๐ 600  รวม 15.๐ 600 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 

   กิจกรรมแนะแนว  ๒๐    กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
   กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน    
  ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐    ลูกเสือ เนตรนารี   ๒๐ 
  ชุมนุม    13    ชุมนุม    12 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  7   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  8 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ๒๐  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ๒๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น ๖8๐  รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น ๖8๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)  ปีการศึกษา ๒๕๖5 

 

ภาคเรียนท่ี  ๑   ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รายวิชา หน่วยกิต/ชม.  รายวิชา หน่วยกิต/ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260  รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย 1 ๑.๐ ๔๐  ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย 2 ๑.๐ ๔๐ 

ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ 1 ๑.๐ ๔๐  ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ 2 ๑.๐ ๔๐ 

ว๓๑๑01 วิทยาการคำนวณ ๑ 0.5 2๐  ว๓๑๑๐2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑.5 6๐ 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา 1 ๑.๐ ๔๐  ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา 2 ๑.๐ ๔๐ 

ส๓๑๑๐3 ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐  ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 

พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพละศึกษา 1 ๐.๕ ๒๐  พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพละศึกษา 2 ๐.๕ ๒๐ 

ศ๓๑๑๐๑ ศิลปศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐  ศ๓๑๑๐๒ ศิลปศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 

ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ 1 ๐.๕ ๒๐  ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 20 

อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐ ๔๐  อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒  ๑.๐ ๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 38๐  รายวิชาเพิ่มเติม 10.๐ 4๐0 

ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๒.๐ ๘๐  ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๒.๐ ๘๐ 

ว๓๑๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕ ๖๐  ว๓1๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๕ ๖๐ 

ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยา ๑ ๑.๕ ๖๐  ว๓1๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑.๕ ๖๐ 

ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ๑.๕ ๖๐  ว๓๑๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๒.๐ ๘๐ 

อ๓0๒๐๑ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๔๐  อ๓0๒๐๒ ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค ์ ๑.๐ ๔๐ 

จ๓0๒๐๑ ภาษาจีนพื้นฐาน ๑.๐ ๔๐  จ๓0๒๐๒ ภาษาจีนระดับต้น ๑.๐ ๔๐ 

ว๓0๒8๑ การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น ๑.๐ ๔๐  ว๓0๒8๒ วิดีโอสร้างสรรค์ ๑.๐ ๔๐ 

รวม 16 640  รวม 17.5 700 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    60 

   กิจกรรมแนะแนว  ๒๐    กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 

   กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน    

  ผู้บำเพ็ญประโยชน์/นศท.  ๒๐    ผู้บำเพ็ญประโยชน์/นศท.  ๒๐ 

  ชุมนุม    10    ชุมนุม    10 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 

       

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  ๗0๐  รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  760 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)  ปีการศึกษา ๒๕๖5 

 

ภาคเรียนท่ี  ๑  ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รายวิชา หน่วยกิต/ชม.  รายวิชา หน่วยกิต/ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300  รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย 3 ๑.๐ ๔๐  ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย 4 ๑.๐ ๔๐ 

ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ 3 ๑.๐ ๔๐  ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ 4 ๑.๐ ๔๐ 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา 3 ๑.๐ ๔๐  ส๓๒๑๐2 สังคมศึกษา 4 ๑.๐ ๔๐ 

ส๓๒๑๐3 ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐  ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ 

ว๓2101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ๑.5 6๐  ว๓๒102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ๑.5 6๐ 

พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพละศึกษา 3 ๐.๕ ๒๐  พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพละศึกษา 4 ๐.๕ ๒๐ 

ศ๓๒๑๐๑ ศิลปศึกษา ๓  ๐.๕ ๒๐  ศ๓๒๑๐๒ ศิลปศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 

ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ 2 ๐.๕ ๒๐      

อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓  ๑.๐ ๔๐  อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐ ๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๑๑.๐ ๔๔๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๑๑.๐ ๔๔๐ 

ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ๒.๐ ๘๐  ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ ๒.๐ ๘๐ 

ว๓๒๒๒๓ เคมี ๓ ๑.๕ ๖๐  ว๓๒๒๒๔ เคมี ๔ ๑.๕ ๖๐ 

ว๓๒๒๔๓ ชีววิทยา ๓ ๑.๕ ๖๐  ว๓2๒๔๔ ชีววิทยา ๔ ๑.๕ ๖๐ 

ว๓๒๒๐3 ฟิสิกส์ ๓ ๒.๐ ๘๐  ว๓๒๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ ๒.๐ ๘๐ 

I๓2๒๐๓ IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๑ ๑.๐ ๔๐  I๓2๒๐๔ IS2 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๒  ๑.๐ ๔๐ 

อ๓0๒๐3 สนทนาภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๔๐  อ๓0๒๐4 Drama ๑.๐ ๔๐ 

จ๓0๒๐๓ ฟัง-พูดจีนระดับต้น ๑.๐ ๔๐  จ๓0๒๐๔ อ่าน-เขียนจีนระดับต้น ๑.๐ ๔๐ 

ว๓0๒83 โปรแกรมกราฟิก ๑.๐ ๔๐  ว๓0๒8๔ Create Sticker Toon ๑.๐ ๔๐ 

รวม 18.5 740  รวม 18.0 720 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  

   กิจกรรมแนะแนว  ๒๐    กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 

   กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน    

  ผู้บำเพ็ญประโยชน์/นศท.  ๒๐    ผู้บำเพ็ญประโยชน์/นศท.  ๒๐ 

  ชุมนุม    ๑0    ชุมนุม     ๑0 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/IS3  10   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10  

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  82๐  รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  800 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)  ปีการศึกษา ๒๕๖5 

 
ภาคเรียนท่ี  ๑  ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รายวิชา หน่วยกิต/ชม.  รายวิชา หน่วยกิต/ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280  รายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย 5 ๑.๐ ๔๐  ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย 6 ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ 5 ๑.๐ ๔๐  ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ 6 ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา 5 ๑.๐ ๔๐  ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา 6 ๑.๐ ๔๐ 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพละศึกษา 5 ๐.๕ ๒๐  พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพละศึกษา 6 ๐.๕ ๒๐ 
ว32103 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20  ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 
ว๓3101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 60      
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐  ศ๓๓๑๐๒ ศิลปศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐ ๔๐  อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐ ๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 10.0 ๔๐0  รายวิชาเพิ่มเติม 10.0 400 
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ ๒.๐ ๘๐  ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ ๒.๐ ๘๐ 
ว๓๓๒๒๕ เคมี ๕ ๑.๕ ๖๐  ว๓๓๒๒๖ เคมี ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๓๒๔๕ ชีววิทยา ๕ ๑.๕ ๖๐  ว๓๓๒๔๖ ชีววิทยา ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๓๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕ ๒.๐ ๘๐  ว๓๓๒๐๖ ฟิสิกส์ ๖ ๒.๐ ๘๐ 
อ๓0๒๐5 ภาษาอังกฤษเพื่อการคิดวิเคราะห์ ๑.๐ ๔๐  อ๓0๒๐6 ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ ๑.๐ ๔๐ 
จ๓0๒๐๕ ภาษาจีนระดับกลาง ๑.๐ ๔๐  จ๓0๒๐๖ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ๑.๐ ๔๐ 
ว๓0๒85 การทำแฟ้มสะสมผลงาน ๑.๐ ๔๐  ว๓0๒86 Portfolio ๑.๐ ๔๐ 

รวม 17 680  รวม 15.5 620 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    60 

  กิจกรรมแนะแนว    ๒๐    กิจกรรมแนะแนว    ๒๐ 
  กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน    
  ผู้บำเพ็ญประโยชน์/นศท.      ๒๐    ผู้บำเพ็ญประโยชน์/นศท.      ๒๐ 
  ชุมนุม      ๑0    ชุมนุม      ๑0 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    10   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 720  รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 660 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป)  ปีการศึกษา ๒๕๖5 
 

ภาคเรียนท่ี  ๑  ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รายวิชา หน่วยกิต/ชม.  รายวิชา หน่วยกิต/ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260  รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย 1 ๑.๐ ๔๐  ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย 2 ๑.๐ ๔๐ 

ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ 1 ๑.๐ ๔๐  ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ 2 ๑.๐ ๔๐ 

ว๓๑๑0๑ วิทยาการคำนวณ 1 0.๕ 2๐  ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 60 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา 1 ๑.๐ ๔๐  ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา 2 ๑.๐ ๔๐ 

ส๓๑๑๐3 ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐  ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 

พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพละศึกษา 1 ๐.๕ ๒๐  พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพละศึกษา 2 ๐.๕ ๒๐ 

ศ๓๑๑๐๑ ศิลปศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐  ศ๓๑๑๐๒ ศิลปศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 

ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ 1 ๐.๕ ๒๐  ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 20 

อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐ ๔๐  อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๐ ๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.๐ 360  รายวิชาเพิ่มเติม 9.๐ 360 

ส31261 อาเซียนศึกษา ๑.๐ ๔๐  ส31263 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ๑.๐ ๔๐ 

พ๓๑๒๑๑ กีฬาสากล ๑.๐ ๔๐  ศ๓0๒01 ดนตรีสากลประกอบสื่อ  ๑.๐ ๔๐ 

อ๓0๒๐๑ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๔๐  อ๓0๒๐๒ ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค ์ ๑.๐ ๔๐ 

อ30207 ประเพณีและวัฒนธรรมอังกฤษ 1.0 40  อ30208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1.0 40 

จ๓0๒๐๑ ภาษาจีนพื้นฐาน ๑.๐ ๔๐  จ๓0๒๐๒ ภาษาจีนระดับต้น ๑.๐ ๔๐ 

จ30207 คำศัพทแ์ละลำดับขีดจีน 1.0 40  จ30208 นิทานจีน 1.0 40 

ว๓0๒8๑ การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น ๑.๐ ๔๐  ว๓0๒8๒ วิดีโอสร้างสรรค์ ๑.๐ ๔๐ 

ท๓0๒๐๑ พัฒนาการเขียน ๑.๐ ๔๐  ท๓0๒๐๒ พัฒนาการเขียนอย่างสร้างสรรค ์ ๑.๐ ๔๐ 

เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม 1 รายวิชา (จำนวน 1.0 หน่วยกิต)  เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม 1 รายวิชา (จำนวน 1.0 หน่วยกิต) 

ง๓0๒๐๑ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1.๐ 4๐  ง๓0๒๐2 การขายเบื้องต้น 1.๐ 4๐ 

ง๓0๒๐3 การโรงแรมและการท่องเที่ยว 1.๐ 4๐  ง๓0๒๐4 การจัดการส่วนหน้าโรงแรม 1.๐ 4๐ 

รวม 15.5 620  รวม 16.5 660 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 

   กิจกรรมแนะแนว  ๒๐    กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 

   กิจกรรมนักเรียน      กิจกรรมนักเรียน   

 ผู้บำเพ็ญประโยชน์/นศท.  ๒๐   ผู้บำเพ็ญประโยชน์/นศท.  ๒๐ 

 ชุมนุม  ๑0   ชุมนุม ชมรม  ๑๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  ๖2๐  รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  660 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป)  ปีการศึกษา ๒๕๖5 

 
ภาคเรียนท่ี  ๑  ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รายวิชา หน่วยกิต/ชม.  รายวิชา หน่วยกิต/ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300  รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย 3 ๑.๐ ๔๐  ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย 4 ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ 3 ๑.๐ ๔๐  ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ 4 ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา 3 ๑.๐ ๔๐  ส๓๒๑๐2 สังคมศึกษา 4 ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐3 ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐  ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ว๓2101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) ๑.๕ 6๐  ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 60 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพละศึกษา 3 ๐.๕ ๒๐  พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพละศึกษา 4 ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปศึกษา ๓  ๐.๕ ๒๐  ศ๓๒๑๐๒ ศิลปศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ 2 ๐.๕ ๒๐      
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓  ๑.๐ ๔๐  อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐ ๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.๐ 360  รายวิชาเพิ่มเติม 9.๐ 36๐ 
ส32242 การปกครองท้องถิ่นไทย ๑.๐ ๔๐  ส32243 โลกศึกษา ๑.๐ ๔๐ 
 I๓2๒๐๓ IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๑ ๑.๐ ๔๐  I๓2๒๐๔ IS2 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๒  ๑.๐ ๔๐ 
อ๓0๒๐3 สนทนาภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๔๐  อ๓0๒๐4 Drama ๑.๐ ๔๐ 
อ30209 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 1.0 40  อ30210 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1.0 40 

จ๓0๒๐3 ฟัง-พูดจีนระดับต้น ๑.๐ ๔๐  จ๓0๒๐4 อ่าน-เขียนจีนระดับต้น ๑.๐ ๔๐ 
จ30209 ประเพณีและเทศกาลจีน 1.0 40  จ30210 ภาษาจีนโบราณ 1.0 40 

ว๓0๒83 โปรแกรมกราฟิก ๑.๐ ๔๐  ว๓0๒8๔ Create Sticker Toon ๑.๐ ๔๐ 
ท๓0๒๐3 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม ๑.๐ ๔๐  ท๓0๒๐4 การอ่านพิจารณาวรรณคดี ๑.๐ ๔๐ 

เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม 1 รายวิชา (จำนวน 1.0 หน่วยกิต)  เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม 1 รายวิชา (จำนวน 1.0 หน่วยกิต) 
ง๓0๒๐5 การส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ 1.๐ 4๐  ง๓0๒๐6 การหาข้อมูลทางการตลาด 1.๐ 4๐ 

ง๓0๒๐7 การจัดการงานบริกรอาหารและเคร่ืองดื่ม 1.๐ 4๐  ง๓0๒๐8 งานศิลปะการจัดและสถานที่ 1.๐ 4๐ 
รวม 16.5 660  รวม 16.0 640 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    60 
   กิจกรรมแนะแนว  ๒๐    กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
   กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน    

  ผู้บำเพ็ญประโยชน์/นศท.  ๒๐    ผู้บำเพ็ญประโยชน์/นศท.  ๒๐ 
  ชุมนุม   ๑0    ชุมนุม   ๑0 
 กิจกรรเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/IS3  10   กิจกรรเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  660  รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  ๖4๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป)  ปีการศึกษา ๒๕๖5 

 
ภาคเรียนท่ี  ๑  ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รายวิชา หน่วยกิต/ชม.  รายวิชา หน่วยกิต/ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280  รายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย 5 ๑.๐ ๔๐  ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย 6 ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ 5 ๑.๐ ๔๐  ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ 6 ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา 5 ๑.๐ ๔๐  ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา 6 ๑.๐ ๔๐ 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพละศึกษา 5 ๐.๕ ๒๐  พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพละศึกษา 6 ๐.๕ ๒๐ 
ว32103 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20  ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 
ว๓3101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๑.๕ 6๐      
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐  ศ๓๓๑๐๒ ศิลปศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐ ๔๐  อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐ ๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.๐ 320  รายวิชาเพิ่มเติม 8.๐ 32๐ 
ส๓3๒๖4 กฎหมายในชีวิตประจำวัน ๑.๐ ๔๐  ส๓3๒54 ศาสนาสากล ๑.๐ ๔๐ 
อ๓0๒๐5 ภาษาอังกฤษเพื่อการคิดวิเคราะห์ ๑.๐ ๔๐  อ๓0๒06 ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ ๑.๐ ๔๐ 
อ30211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1.0 40  อ30212 ภาษาอังกฤษเพื่อการมีงานทำ 1.0 40 

จ๓0๒๐5 ภาษาจีนระดับกลาง ๑.๐ ๔๐  จ๓0๒06 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ๑.๐ ๔๐ 
จ30211 ภาษาจีนสื่อสาร  1.0 40  จ30212 จีนท่องเที่ยว 1.0 40 

ว๓0๒85 การทำแฟ้มสะสมผลงาน ๑.๐ ๔๐  ว๓0๒86 Portfolio ๑.๐ ๔๐ 
ท๓0๒๐5 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๑.๐ ๔๐  ท๓0๒๐6 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น ๑.๐ ๔๐ 

เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม 1 รายวิชา (จำนวน 1.0 หน่วยกิต)  เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม 1 รายวิชา (จำนวน 1.0 หน่วยกิต) 
ง๓0๒๐9 ผลิตภัณฑ์และราคา 1.๐ 4๐  ง๓0๒10 การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 1.๐ 4๐ 
ง๓0๒11 ศิลปะการชงกาแฟ 1.๐ 4๐  ง๓0๒12 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ 1.๐ 4๐ 

รวม 15.0 600  รวม 13.5 540 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 

  กิจกรรมแนะแนว  ๒๐    กิจกรรมแนะแนว  ๒๐ 
  กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมนักเรียน    
  ผู้บำเพ็ญประโยชน์/นศท.    ๒๐    ผู้บำเพ็ญประโยชน์/นศท.    ๒๐ 
  ชุมนุม    ๑0    ชุมนุม    ๑0 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  600  รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น  ๕4๐ 
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