
การบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข ัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551

เป้าหมายการพฒันาผูเ้รยีน

รายวิชาพืน้ฐาน: มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตวัชีว้ดั

รายวิชาเพิ่มเติม: ผลการเรียนรู้

ตวัชี้วดั

ชัน้ ป. 1 – ม. 3  ตวัชีว้ดัชัน้ปี
ชัน้ ม. 4 – 6   ตวัชีว้ดัช่วชชัน้

การจดัรายวิชา

ม.ต้น : 1 กลุม่สาระ จดั 1 รายวิชาหรือมากกวา่
ประถม : 1 กลุม่สาระ จดั 1 รายวิชา

ม.ปลาย : 1 กลุม่สาระ จดั 1 รายวิชาหรือมากกว่า 
: เรียนภาคเรียน/ปี ใด ขึน้กบัการพิจารณาขอชสถานศกึษา      

โครงสรา้งเวลาเรยีน

เวลาเรียนพืน้ฐาน ยืดหยุน่ใน 8 กลุม่สาระ เวลารวม ประถมศกึษา 840 ชม./ ปี  
ม.ต้น 880 ชม./ ปี ม.ปลาย รวม 3 ปี 1,640 ชม.

เวลากิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 120 ชัว่โมชตอ่ปี
เวลาเรียนเพิ่มเตมิ สถานศกึษาก าหนด
เวลาเรียนรวม สถานศกึษาก าหนด

* ต้องค ำนึงถึง
เกณฑ์กำรจบ*

การเรยีนการสอน

วิชาพืน้ฐาน พฒันาผู้ เรียนให้บรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั หรือสชู
กวา่ได้



สาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์

สำระที่ 1 จ ำนวนและพีชคณิต
ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายขอชการแสดชจ านวน 
การด าเนินการขอชจ านวน ผลท่ีเกิดขึน้จากการ
ด าเนินการ สมบตัิขอชการด าเนินการ และการ
น าไปใช้

ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสมัพนัธ์
ฟัชก์ชนั ล าดบัและอนกุรม และน าไปใช้

ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบาย
ความสมัพนัธ์หรือช่วยแก้ปัญหาท่ีก าหนด

สำระที่ 2 กำรวัดและเรขำคณิต

ค 2.1 เข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและ
คาดคะเนขนาดขอชสิ่ชที่ต้อชการวดั และน าไปใช้ 

ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบตัิขอชรูป
เรขาคณิต ความสมัพนัธ์ระหวา่ชรูเรขาคณิตและ
ทฤษฎีบททาชเรขาคณิต และน าไปใช้ 

สำระที่ 3 สถติแิละควำมน่ำจะเป็น

ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทาชสถิติ และใช้ความรู้ทาชสถิติในการแก้ปัญหา

ค 3.2 เข้าใจหลกัการนบัเบือ้ชต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้



ตัวชีว้ัด ม. 4 ตัวชีว้ัด ม. 5 ตัวชีว้ัด ม. 6

น ำตัวชีว้ัดไปจัดรำยวิชำตำมชัน้ปีที่ก ำหนด  
หรือน ำไปจัดภำคเรียนใด /ชัน้ปีใด ตำมควำมเหมำะสม
ของสถำนศึกษำ



พืน้ฐำน เพิ่มเตมิ

สำระที่ 1 จ ำนวนและพชีคณิต สำระจ ำนวนและพชีคณิต
ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายขอชการแสดชจ านวน การด าเนินการขอชจ านวน ผลท่ี
เกิดขึน้จากการด าเนินการ สมบตัิขอชการด าเนินการ และการน าไปใช้

1. เข้าใจความหลากหลายขอชการแสดชจ านวน การด าเนินการขอชจ านวน ผลท่ีเกิดขึน้
จากการด าเนินการ สมบตัิขอชการด าเนินการ และการน าไปใช้

ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสมัพนัธ์ ฟัชก์ชนั ล าดบัและอนกุรม และน าไปใช้ 2. เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสมัพนัธ์ ฟัชก์ชนั ล าดบัและอนกุรม และน าไปใช้

ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสมัพนัธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่ก าหนด 3. ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ เมทริกซ์ และอธิบายความสมัพนัธ์หรือช่วยแก้ปัญหาท่ีก าหนด

สำระที่ 2 กำรวัดและเรขำคณิต สำระกำรวัดและเรขำคณิต

-
ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบตัิขอชรูปเรขาคณิต ความสมัพนัธ์ระหว่าช
รูเรขาคณิตและทฤษฎีบททาชเรขาคณิต และน าไปใช้ 

-

1. เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และน าไปใช้

2. เข้าใจเวกเตอร์ การด าเนินการขอชเวกเตอร์ และน าไปใช้

สำระที่ 3 สถติแิละควำมน่ำจะเป็น สำระสถติแิละควำมน่ำจะเป็น

ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทาชสถิติ และใช้ความรู้ทาชสถิติในการแก้ปัญหา -
ค 3.2 เข้าใจหลกัการนบัเบือ้ชต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 1. เข้าใจหลกัการนบัเบือ้ชต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้

สำระแคลคูลัส
1. เข้าใจลมิติและความต่อเน่ือชขอชฟัชก์ชนัอนพุนัธ์ขอชฟัชก์ชนั และปริพนัธ์ขอชฟัชก์ชนั และการน าไปใช้



พืน้ฐำน เพิ่มเตมิ
สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต สาระจ านวนและพีชคณิต

ค 3.2 เข้าใจหลกัการนบัเบือ้ชต้น ค 3.2 เข้าใจหลกัการนบัเบือ้ชต้น

ตวัชีว้ดั (ม. 4) 
เข้าใจและใช้หลกัการบวกและการคณู การเรียช
สบัเปลี่ยน และการจดัหมู่ ในการแก้ปัญหา

ผลการเรียนรู้ (ม. 5)
เข้าใจและใช้หลกัการบวกและการคณู การเรียช
สบัเปลี่ยน และการจดัหมู่ ในการแก้ปัญหา

สาระการเรียนรู้แกนกลาช
•หลกัการบวกและการคณู
•การเรียชสบัเปลี่ยนเชิชเส้นกรณีท่ีสิ่ชขอชแตกตา่ชกนั
ทัช้หมด
•การจดัหมู่กรณีท่ีสิ่ชขอชแตกตา่ชกนัทัช้หมด

สาระการเรียนรู้เพิ่มเตมิ
•หลกัการบวกและการคณู
•การเรียชสบัเปลี่ยนเชิชเส้นกรณีท่ีสิ่ชขอชแตกตา่ชกนั
ทัช้หมด และกรณีท่ีสิ่ชขอชไม่แตกตา่ชกนัทัช้หมด
•การเรียชสบัเปลี่ยนเชิชวชกลมกรณีท่ีสิ่ชขอชแตกตา่ชกนั
ทัช้หมด 
•การจดัหมู่กรณีท่ีสิ่ชขอชแตกตา่ชกนัทัช้หมด
•ทฤษฎีบททวินาม



พืน้ฐำน เพิ่มเตมิ

สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ สำระชีววิทยำ

สำระที่ 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ สำระเคมี
สำระฟิสิกส์

สำระที่ 3 วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ สำระโลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ

สำระที่ 4 เทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์



กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์
สาระท่ี 1 การด ารชชีวิตและครอบครัว สาระท่ี 4 เทคโนโลยี
สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี 1. การออกแบบและเทคโนโลยี
สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. วิทยาการค านวณ
สาระท่ี 4 การอาชีพ



ตัวชีว้ัด ม. 4 ตัวชีว้ัด ม. 5 ตัวชีว้ัด ม. 6

น ำตัวชีว้ัดไปจัดรำยวิชำตำมชัน้ปีที่ก ำหนด  
หรือน ำไปจัดภำคเรียนใด /ชัน้ปีใด ตำมควำมเหมำะสม
ของสถำนศึกษำ



พืน้ฐำน เพิ่มเตมิ

สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ สำระชีววิทยำ

สำระที่ 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ สำระเคมี
สำระฟิสิกส์

สำระที่ 3 วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ สำระโลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ

สำระที่ 4 เทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์



สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน  ว 1.1 (ม. 4)
ตวัชีว้ดั 
2. สืบค้นข้อมลู อภิปรายสาเหต ุและ

ยกตวัอยา่ชการเปลี่ยนแปลชแทนท่ีขอชระบบ
นิเวศ

สาระชีววิทยา
ผลการเรียนรู้ (ม. 6)

5. สืบค้นข้อมลู ยกตวัอยา่ช อธิบาย และ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลชแทนท่ีแบบ
ปฐมภมูิ และการเปลี่ยนแปลชแทนท่ีแบบ
ทตุิยภมูิ

วิทยำศำสตร์พืน้ฐำน วิทยำศำสตร์เพิ่มเตมิ



กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์
สาระท่ี 1 การด ารชชีวิตและครอบครัว สาระท่ี 4 เทคโนโลยี
สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี 1. การออกแบบและเทคโนโลยี
สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. วิทยาการค านวณ
สาระท่ี 4 การอาชีพ



กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กจิกรรม เวลำเรียน

ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สชัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม

สขุศกึษาและพลศกึษา

ศิลปะ

การชานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่าชประเทศ

รวมเวลำเรียน (พืน้ฐำน) 840 ช่ัวโมง/ปี               880 ช่ัวโมง/ปี               รวม 3 ปี 1,640 ช่ัวโมง

 กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 120 ชัว่โมชต่อปี 120 ชัว่โมชต่อปี รวม 3 ปี 360 ชัว่โมช

 รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศกึษาจดั
เพิม่เติมตามความพร้อมและจดุเน้นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

รวมเวลำเรียนทัง้หมด

จดัสรร
เวลาได้
ตามความ
เหมาะสม

จดัสรร
เวลาได้
ตามความ
เหมาะสม

จดัสรร
เวลาได้
ตามความ
เหมาะสม

สถำนศึกษำก ำหนด สถำนศึกษำก ำหนด สถำนศึกษำก ำหนด

สถำนศึกษำก ำหนดสถำนศึกษำก ำหนดสถำนศึกษำก ำหนด

* ประวัตศิำสตร์

- ป.1 – ม.3 จ ำนวน
40 ช่ัวโมงต่อปี
- ม.4-6 รวม 3 ปี

จ ำนวน 80 ช่ัวโมง

** กำรก ำหนดเวลำเรียน

ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์
กำรจบ


