การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เป้าหมายการพัฒนาผูเ้ รียน
รายวิชาพื ้นฐาน: มาตรฐานการเรี ยนรู้ /
ตัวชี ้วัด
รายวิชาเพิ่มเติม: ผลการเรี ยนรู้

ตัวชี้วดั
ชัน้ ป. 1 – ม. 3 ตัวชี ้วัดชันปี
้

การจัดรายวิชา
ประถม : 1 กลุม่ สาระ จัด 1 รายวิชา
ม.ต้ น : 1 กลุม่ สาระ จัด 1 รายวิชาหรื อมากกว่า
ม.ปลาย : 1 กลุม่ สาระ จัด 1 รายวิชาหรื อมากกว่า
: เรี ยนภาคเรี ยน/ปี ใด ขึ ้นกับการพิจารณาขอชสถานศึกษา

โครงสร้างเวลาเรียน

ชัน้ ม. 4 – 6 ตัวชี ้วัดช่วชชัน้ เวลาเรียนพื ้นฐาน ยืดหยุน่ ใน 8 กลุม่ สาระ เวลารวม ประถมศึกษา 840 ชม./ ป
ม.ต้ น 880 ชม./ ปี ม.ปลาย รวม 3 ปี 1,640 ชม.
การเรียนการสอน
เวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน 120 ชัว่ โมชต่อปี * ต้ องคำนึงถึง
วิชาพื ้นฐาน พัฒนาผู้เรี ยนให้ บรรลุ
เวลาเรี ยนเพิ่มเติม สถานศึกษากาหนด
มาตรฐานการเรี ยนรู้/ตัวชี ้วัด หรื อสูช
เกณฑ์ กำรจบ*
กว่าได้

เวลาเรี ยนรวม สถานศึกษากาหนด

สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
สำระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต
ค 1.1 เข้ าใจความหลากหลายขอชการแสดชจานวน
การดาเนินการขอชจานวน ผลที่เกิดขึ ้นจากการ
ดาเนินการ สมบัติขอชการดาเนินการ และการ
นาไปใช้
ค 1.2 เข้ าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์
ฟั ชก์ชนั ลาดับและอนุกรม และนาไปใช้
ค 1.3 ใช้ นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบาย
ความสัมพันธ์หรื อช่วยแก้ ปัญหาที่กาหนด

สำระที่ 2 กำรวัดและเรขำคณิต
ค 2.1 เข้ าใจพื ้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและ
คาดคะเนขนาดขอชสิ่ชที่ต้อชการวัด และนาไปใช้
ค 2.2 เข้ าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติขอชรูป
เรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าชรูเรขาคณิตและ
ทฤษฎีบททาชเรขาคณิต และนาไปใช้

สำระที่ 3 สถิตแิ ละควำมน่ ำจะเป็ น
ค 3.1 เข้ าใจกระบวนการทาชสถิติ และใช้ ความรู้ทาชสถิติในการแก้ ปัญหา
ค 3.2 เข้ าใจหลักการนับเบื ้อชต้ น ความน่าจะเป็ น และนาไปใช้

ตัวชีว้ ัด ม. 4

ตัวชีว้ ัด ม. 5

ตัวชีว้ ัด ม. 6

นำตัวชีว้ ัดไปจัดรำยวิชำตำมชัน้ ปี ที่กำหนด
หรื อนำไปจัดภำคเรี ยนใด /ชัน้ ปี ใด ตำมควำมเหมำะสม
ของสถำนศึกษำ

พืน้ ฐำน

เพิ่มเติม

สำระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต

สำระจำนวนและพีชคณิต

ค 1.1 เข้ าใจความหลากหลายขอชการแสดชจานวน การดาเนินการขอชจานวน ผลที่
เกิดขึ ้นจากการดาเนินการ สมบัติขอชการดาเนินการ และการนาไปใช้

1. เข้ าใจความหลากหลายขอชการแสดชจานวน การดาเนินการขอชจานวน ผลที่เกิดขึ ้น
จากการดาเนินการ สมบัติขอชการดาเนินการ และการนาไปใช้

ค 1.2 เข้ าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟั ชก์ชนั ลาดับและอนุกรม และนาไปใช้

2. เข้ าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟั ชก์ชนั ลาดับและอนุกรม และนาไปใช้

ค 1.3 ใช้ นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรื อช่วยแก้ ปัญหาที่กาหนด

สำระที่ 2 กำรวัดและเรขำคณิต

3. ใช้ นิพจน์ สมการ อสมการ เมทริกซ์ และอธิบายความสัมพันธ์หรื อช่วยแก้ ปัญหาที่กาหนด

สำระกำรวัดและเรขำคณิต

ค 2.2 เข้ าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติขอชรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ ระหว่าช
รูเรขาคณิตและทฤษฎีบททาชเรขาคณิต และนาไปใช้

1. เข้ าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และนาไปใช้
2. เข้ าใจเวกเตอร์ การดาเนินการขอชเวกเตอร์ และนาไปใช้

สำระที่ 3 สถิตแิ ละควำมน่ ำจะเป็ น

สำระสถิตแิ ละควำมน่ ำจะเป็ น

ค 3.1 เข้ าใจกระบวนการทาชสถิติ และใช้ ความรู้ทาชสถิติในการแก้ ปัญหา
ค 3.2 เข้ าใจหลักการนับเบื ้อชต้ น ความน่าจะเป็ น และนาไปใช้

1. เข้ าใจหลักการนับเบื ้อชต้ น ความน่าจะเป็ น และนาไปใช้

สำระแคลคูลัส
1.เข้ าใจลิมติ และความต่อเนื่อชขอชฟั ชก์ชนั อนุพนั ธ์ขอชฟั ชก์ชนั และปริพนั ธ์ขอชฟั ชก์ชนั และการนาไปใช้

พืน้ ฐำน

เพิ่มเติม

สาระที่ 1 จานวนและพีชคณิต
ค 3.2 เข้ าใจหลักการนับเบื ้อชต้ น
ตัวชี ้วัด (ม. 4)
เข้ าใจและใช้ หลักการบวกและการคูณ การเรี ยช
สับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ ปัญหา
สาระการเรี ยนรู้แกนกลาช
•หลักการบวกและการคูณ
•การเรี ยชสับเปลี่ยนเชิชเส้ นกรณีที่สิ่ชขอชแตกต่าชกัน
ทัชหมด
้
•การจัดหมู่กรณีที่สิ่ชขอชแตกต่าชกันทัชหมด
้

สาระจานวนและพีชคณิต
ค 3.2 เข้ าใจหลักการนับเบื ้อชต้ น
ผลการเรี ยนรู้ (ม. 5)
เข้ าใจและใช้ หลักการบวกและการคูณ การเรี ยช
สับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ ปัญหา
สาระการเรี ยนรู้เพิ่มเติม
•หลักการบวกและการคูณ
•การเรี ยชสับเปลี่ยนเชิชเส้ นกรณีที่สิ่ชขอชแตกต่าชกัน
ทัชหมด
้
และกรณีที่สิ่ชขอชไม่แตกต่าชกันทัชหมด
้
•การเรี ยชสับเปลี่ยนเชิชวชกลมกรณีที่สิ่ชขอชแตกต่าชกัน
ทัชหมด
้
•การจัดหมู่กรณีที่สิ่ชขอชแตกต่าชกันทัชหมด
้
•ทฤษฎีบททวินาม

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
พืน้ ฐำน
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ ชีวภำพ
สำระที่ 2 วิทยำศำสตร์ กำยภำพ

สำระที่ 3 วิทยำศำสตร์ โลกและอวกำศ
สำระที่ 4 เทคโนโลยี

เพิ่มเติม
สำระชีววิทยำ
สำระเคมี
สำระฟิ สิกส์
สำระโลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ

กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 1 การดารชชีวิตและครอบครัว
สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาระที่ 4 การอาชีพ

กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
1. การออกแบบและเทคโนโลยี
2. วิทยาการคานวณ

ตัวชีว้ ัด ม. 4

ตัวชีว้ ัด ม. 5

ตัวชีว้ ัด ม. 6

นำตัวชีว้ ัดไปจัดรำยวิชำตำมชัน้ ปี ที่กำหนด
หรื อนำไปจัดภำคเรี ยนใด /ชัน้ ปี ใด ตำมควำมเหมำะสม
ของสถำนศึกษำ

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
พืน้ ฐำน
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ ชีวภำพ
สำระที่ 2 วิทยำศำสตร์ กำยภำพ

สำระที่ 3 วิทยำศำสตร์ โลกและอวกำศ
สำระที่ 4 เทคโนโลยี

เพิ่มเติม
สำระชีววิทยำ
สำระเคมี
สำระฟิ สิกส์
สำระโลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ

วิทยำศำสตร์ พนื ้ ฐำน

วิทยำศำสตร์ เพิ่มเติม
สาระชีววิทยา
ผลการเรี ยนรู้ (ม. 6)

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 (ม. 4)
ตัวชี ้วัด
5. สืบค้ นข้ อมูล ยกตัวอย่าช อธิบาย และ
2. สืบค้ นข้ อมูล อภิปรายสาเหตุ และ
ยกตัวอย่าชการเปลี่ยนแปลชแทนที่ขอชระบบ เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลชแทนที่แบบ
ปฐมภูมิ และการเปลี่ยนแปลชแทนที่แบบ
นิเวศ
ทุติยภูมิ

กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 1 การดารชชีวิตและครอบครัว
สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาระที่ 4 การอาชีพ

กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
1. การออกแบบและเทคโนโลยี
2. วิทยาการคานวณ

กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ /กิจกรรม

เวลำเรี ยน
ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สัชคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ

จัดสรร
เวลาได้
ตามความ
เหมาะสม

จัดสรร
เวลาได้
ตามความ
เหมาะสม

จัดสรร
เวลาได้
ตามความ
เหมาะสม

การชานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่าชประเทศ
รวมเวลำเรี ยน (พืน้ ฐำน)

840 ชั่วโมง/ปี

880 ชั่วโมง/ปี

รวม 3 ปี 1,640 ชั่วโมง

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน

120 ชัว่ โมชต่อปี

120 ชัว่ โมชต่อปี

รวม 3 ปี 360 ชัว่ โมช

 รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิม่ เติมตามความพร้ อมและจุดเน้ นกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้

สถำนศึกษำกำหนด

สถำนศึกษำกำหนด

สถำนศึกษำกำหนด

รวมเวลำเรี ยนทัง้ หมด

สถำนศึกษำกำหนด

สถำนศึกษำกำหนด

สถำนศึกษำกำหนด

* ประวัตศิ ำสตร์
- ป.1 – ม.3 จำนวน
40 ชั่วโมงต่ อปี
- ม.4-6 รวม 3 ปี
จำนวน 80 ชั่วโมง

** กำรกำหนดเวลำเรียน
ต้ องสอดคล้ องกับเกณฑ์
กำรจบ

