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ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
เรื่อง การใช2หลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2554 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) 

 คณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติให4กระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินงาน โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 โรงเรียน ให4เป9นโรงเรียนวิทยาศาสตร�
ภูมิภาค มีภารกิจในการ จัดการศึกษา สําหรับผู4มีความสามารถพิเศษด4านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�             
ท้ังในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต4น และตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจํา เพ่ือเป9นการกระจาย
โอกาสให4กับผู4มีความสามารถพิเศษ ท่ีกระจาย อยู>ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพ่ือเป9นการเพ่ิมโอกาส
ให4กับนักเรียนกลุ>มด4อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย� 

 ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตร�
ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ท้ัง 12 โรงเรียน ต้ังแต>ปAการศึกษา 2554 เป9นต4นมา ได4นําหลักสูตร
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ�มาใช4 อย>างไรเม่ือใช4ไปได4ระยะหนึ่งพบว>าบริบทของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ�กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมีความแตกต>างกัน แม4จะมีเปCาหมายในการจัดการศึกษาให4กับผู4มี
ความสามารถพิเศษด4านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�เช>นเดียวกัน   

 โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ท้ัง 12 โรงเรียน โดยคําแนะนํา
ทางวิชาการจากผู4ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ�ให4เป9น
โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค  จึงได4ร>วมกันจัดทําหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาตร�ภูมิภาคนี้ข้ึนใหม>  ให4มีความ
เหมาะสมสอดคล4องกับบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคให4มากข้ึน โดยยังคงยึดหลักการของการจัด
การศึกษาสําหรับผู4มีความสามารถพิเศษด4านคณิตศาสตร�ตามหลักสูตรเดิมเป9นหลัก เรียกหลักสูตรฉบับนี้ว>า  
“ หลักสูตรหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช 2554              
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) ” 

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช  ได4นําหลักสูตรดังกล>าว เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ในการประชุมเม่ือวันท่ี 16 เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ.  2557  และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได4 พิจารณาแล4ว มีมติดังนี้ 

 1)  ให4ใช4หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2557) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท4ายประกาศนี้  โดยให4เริ่มใช4กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปAท่ี 4 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช ต้ังแต>ปAการศึกษา 2557 เป9นต4นไป 
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 2)  การปรับปรุง ยกเลิก หรือเพ่ิมเติมรายวิชา ท้ังรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ตลอดจน
การปรับปรุง ยกเลิก หรือเพ่ิมเติมกิจกรรมพัฒนาผู4เรียนตามหลักสูตรนี้ จะกระทําได4ก็ต>อเม่ือ โรงเรียน
วิทยาศาสตร�ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)  ท้ัง 12 โรงเรียน ได4ต้ังกรรมการจัดทําร>วมกัน       
และมีผู4ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ�ให4เป9นโรงเรียน
วิทยาศาสตร�ภูมิภาค เป9นผู4ให4คําแนะนําทางวิชาการ 

 

           ประกาศ ณ วันท่ี 16  พฤษภาคม  2557 
 
 
 
                       (นายเสถียร  สุคนธ� ) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
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คํานํา 

 คณะรั ฐมนตรี   ในการประชุม เ ม่ือวัน ท่ี  25  พฤศจิกายน 2553 มีม ติ เห็นชอบให4
กระทรวงศึกษาธิการดําเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 โรงเรียนให4เป9นโรงเรียน
วิทยาศาสตร�ภูมิภาค   

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 โรงเรียนดังกล>าวประกอบด4วย 1) โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย 2) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 3) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี   
4) โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย เลย 5) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6) โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 7) โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 8) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
9) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 10) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช                       
11) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และ 12) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล   

 จากมติคณะรัฐมนตรีทําให4โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคหรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 
12 โรงเรียน มีสถานภาพเป9นโรงเรียนท่ีมีภารกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค�และภารกิจเฉพาะตัวท่ีแตกต>างจาก
โรงเรียนท่ัวไป  

 ภารกิจใหม>ของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค หรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 
โรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรีสรุปได4ดังนี้ 

 หลักสูตรเป9นปMจจัยสําคัญปMจจัยหนึ่งต>อความสําเร็จในการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ให4เป9นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล>าว 

 ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนวิทยาศาสตร�
ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬภรณราชวิทยาลัย) ท้ัง 12 โรงเรียน ต้ังแต>ปAการศึกษา 2554 เป9นต4นมา ได4นําหลักสูตร
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ�มาใช4 อย>างไรเม่ือใช4ไปได4ระยะหนึ่งพบว>าบริบทของโรงเรียนมหิดลวิทยา

 โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคมีภารกิจในการศึกษาค4นคว4า และดําเนินการจัด
การศึกษาให4กับผู4มีความสามารถพิเศษด4านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� ท้ังในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต4น และตอนปลาย  ในลักษณะของโรงเรียนประจํา  เพ่ือเป9นการ
กระจายโอกาสให4กับผู4มีความสามารถพิเศษ ท่ีมีกระจายอยู>ในทุกภูมิภาคของประเทศ  
และเพ่ือเป9นการเพ่ิมโอกาสให4กับนักเรียนกลุ>มด4อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย�            
ท้ังนี้เพ่ือพัฒนานักเรียนผู4มีความสามารถพิเศษด4านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�เหล>านั้น
ไปสู>ความเป9นนักวิจัย นักประดิษฐ�  นักคิดค4น ด4านคณิตศาสตร�  วิทยาศาสตร�                      
และเทคโนโลยี ท่ีมีความที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยม  เทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนํา
ของนานาชาติ มีจิตวิญญาณมุ>งมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต>อเพื่อนร>วมโลก
และธรรมชาติ  สามารถสร4างองค�ความรู4ด4านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี
ให4กับประเทศชาติ และสังคมไทยในอนาคต ช>วยพัฒนาประเทศชาติให4สามารถดํารงอยู> 
และแข>งขันได4ในประชาคมโลก  เป9นสังคมผู4ผลิตท่ีมีมูลค>าเพ่ิม มากข้ึน  สร4างสังคมแห>ง
ภูมิปMญญาและการเรียนรู4  สังคมแห>งคุณภาพและแข>งขันได4  และสังคมท่ียั่งยืน พอเพียง  
มีความสมานฉันท�เอ้ืออาทรต>อกัน 
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นุสรณ� กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มีความแตกต>างกัน แม4จะมีเปCาหมายในการจัดการศึกษาให4กับ         
ผู4มีความสามารถพิเศษด4านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� เช>นเดียวกัน 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ท้ัง 12 แห>ง จึงได4ต้ังกรรมการ
จากบุคลากรจากท้ัง 12 โรงเรียน เป9นผู4จัดทําหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาตร�ภูมิภาคข้ึนใหม>ให4มีความเหมาะสม
สอดคล4องกับบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคให4มากข้ึน  โดยยังคงยึดหลักการของการจัดการศึกษา
สําหรับผู4มีความสามารถพิเศษด4านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�ตามหลักสูตรเดิมเป9นหลัก โดยมีผู4ทรงคุณวุฒิ
และอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจฬาภรณราชวิทยาลัยให4เป9นโรงเรียนวิทยาศาสตร�
ภูมิภาค  เป9นผู4ให4คําแนะนําทางวิชาการ และเรียกหลักสูตรฉบับนี้ว>า “ หลักสูตรหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร�ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) ” 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ท้ัง 12 โรงเรียน ขอขอบคุณ 
ผู4ทรงคุณวุฒิ  คณะอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให4เป9น
โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค  ตลอดจนครูอาจารย�ทุกท>าน ท่ีได4ร>วมกันจัดทําหลักสูตรฉบับนี้อย>างทุมเท
เสียสละ อย>างเต็มกําลังความสามารถ และขอขอบคุณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ�ท่ีได4พัฒนาหลักสูตรสําหรับ
ผู4มีความสามารถพิเศษด4านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� ไว4เป9นต4นแบบสามารถนําไปขยายผลใช4ได4อย>างมี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ท้ัง 12 โรงเรียนมีความเชื่อม่ันว>าหลักสูตร
และกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรฉบับนี้ จะช>วยพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคไปสู>
ความเป9นนักวิจัยนักประดิษฐ� นักคิดค4น ด4านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถ
ระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยชั้นนําของนานาชาติ มีจิตวิญญาณมุ>งม่ันพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดี
ต>อเพ่ือนร>วมโลกและธรรมชาติสามารถสร4างองค�ความรู4ด4านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีให4กับ
ประเทศชาติ  และสังคมไทยในอนาคต ช>วยพัฒนาประเทศชาติให4สามารถดํารงอยู>และแข>งขันได4ในประชาคม
โลก  เป9นสังคมผู4ผลิตท่ีมีมูลค>าเพ่ิมมากข้ึน  สร4างสังคมแห>งภูมิปMญญาและการเรียนรู4 สังคมแห>งคุณภาพและ
แข>งขันได4 และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท�เอ้ืออาทรต>อกัน 

 
 
 
       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
       (โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค) 
             16 พฤษภาคม 2557 
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1.  เหตผลและความจําเป9นของการจัดการศึกษาสําหรับผู2มีความสามารถพิเศษ 
    ด2านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป9นสิทธิท่ีเด็กและเยาวชนทุกคนต4องได4รับอย>างต>อเนื่องให4สอดคล4องกับ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจท่ีแตกต>างกันในแต>ละบุคคล รัฐและสังคมพึงจัดการศึกษาสําหรับ         
ผู4มีความสามารถพิเศษเพ่ือให4ทุกคนได4รับการพัฒนาอย>างเต็มศักยภาพในทุกด4าน  โดยไม>ลดทอนและสกัดก้ัน
ความสามารถพิเศษด4านใดด4านหนึ่ง ท้ังนี้โดยมีครอบครัวและสังคมให4การดูแลส>งเสริมให4เป9นคนท่ีสมบูรณ�           
ท้ังด4านสติปMญญาร>างกายจิตใจอารมณ�และสังคมเป9นคนดีมีคุณภาพควบคู>ไปกับความสามารถพิเศษท่ีมีอยู>
ตลอดจนสนับสนุนส>งเสริมให4นําความสามารถพิเศษนั้นๆ ไปพัฒนาองค�ความรู4 ใหม>ๆให4 กับสังคม              
และประเทศชาติ 

แม4ว>าอุดมการณ�ดังกล>าวจะได4เคยปรากฏในเอกสารแนวทางหรือข4อเสนอแนะในการจัดการศึกษา            
ในหลายวาระด4วยกันแต>ในทางปฏิบัติการจัดการศึกษาสําหรับผู4มีความสามารถพิเศษยังไม>ได4รับการจัดอย>าง
กว4างขวางและครอบคลุม   ปMจจุบันเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษส>วนใหญ>ยังได4รับการศึกษา            
ในลักษณะเดียวกันกับเด็กและเยาวชนปกติท่ัวไป  ซ่ึงนอกจากจะไม>สามารถส>งเสริมให4พัฒนาได4อย>างเต็ม
ศักยภาพแล4ว  บางกรณี พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเหล>านี้ท่ีมีความแตกต>างจากเด็กปกติยังไม>เป9นท่ี
ยอมรับของครูและโรงเรียน  บางครั้งมีความรุนแรงถึงข้ันถูกปฏิเสธท่ีจะให4ศึกษาอยู>ในโรงเรียนต>อไป   

จนกระท่ังเม่ือมีการประกาศใช4หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ใน
หลักสูตรดังกล>าวได4มีการกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับกลุ>มเปCาหมายไว4เฉพาะดังนี้ 

 
การจัดการศึกษาบางประเภทสําหรับกลุ>มเปCาหมายเฉพาะ เช>น การศึกษาเฉพาะทาง 

การศึกษาสําหรับผู2 มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับ
ผู4ด4อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         
ไปปรับใช4ได4ตามความเหมาะสมกับสภาพและบริบทของแต>ละกลุ>มเปCาหมาย 

 
กรณีของการจัดการศึกษาให4แก>ผู4มีความสามารถพิเศษด4านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�  มีเหตุผลท่ี

สําคัญมากอีกประการ  คือเป9นการพัฒนากําลังคนท่ีจะทําหน4าท่ีเป9นนักวิจัย นักประดิษฐ� นักคิดค4น  ด4าน
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  ท่ีมีศักยภาพสูงระดับนานาชาติซ่ึงประเทศไทยยังขาดแคลนอยู>มากทําให4           
มีผลงานทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนใช4เองน4อยมาก เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ  ผลท่ีตามมา
คือการเสียค>าใช4จ>ายมหาศาลในการนําวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเข4ามาใช4ในประเทศ 

เพ่ือให4ประเทศชาติสามารถดํารงอยู>และแข>งขันได4ในประชาคมโลก  เป9นสังคมผู4ผลิตท่ีมีมูลค>าเพ่ิมแทน
การเป9นสังคมผู4บริโภค  เป9นสังคมท่ีใช4ปMญญาในการพัฒนาประเทศมากข้ึนแทนการใช4หยาดเหง่ือแรงกาย 
เช>นในปMจจุบัน จึงมีความจําเป9นอย>างสูงสุดและรีบด>วนท่ีสุดท่ีประเทศชาติต4องสร4างนักวิจัย และนักประดิษฐ�
คิดค4นท่ีมีความสามารถสูงในปริมาณท่ีเพียงพอซ่ึงจะต4องสร4างมาต้ังแต>เยาว�วัย 
 ดังนั้นการจัดการศึกษาให4แก>ผู4มีความสามารถพิเศษทางด4านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�จึงไม>ใช>เป9น
เพียงการดําเนินการเพ่ือให4บุคคลได4รับโอกาสตามสิทธิเท>านั้น  แต>ยังเป9นการตอบสนองความต4องการ ของ
ประเทศชาติ  เป9นการสร4างขุมกําลังทางวิชาการในด4านนี้อย>างเป9นรูปธรรม  เยาวชนท่ีมีศักยภาพพิเศษ
เหล>านี้เม่ือได4รับการบ>มเพาะจนเกิดการพัฒนาถึงระดับสูงสุดแล4วภายภาคหน4าก็จะสามารถค4นคิดสิ่งอํานวย
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ประโยชน�ให4แก>สังคมและประเทศชาติได4อย>างมหาศาล เป9นการสร4างสังคมแห>งภูมิปMญญาและการเรียนรู4  
สังคมแห>งคุณภาพและแข>งขันได4  และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียงมีความสมานฉันท�เอ้ืออาทรต>อกัน 

 
 

2.  พระราชบัญญติการศึกษาแห<งชาติกับการจัดการศึกษาสําหรับผู2มีความสามารถพิเศษ 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห>งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก4ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2543          

ได4ระบุสาระเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับผู4มีความสามารถพิเศษไว4ในมาตราต>างๆ ดังนี้ 
มาตรา10  การจัดการศึกษา ต4องจัดให4บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษา           

ข้ันพ้ืนฐานไม>น4อยกว>าสิบสองปAท่ีรัฐต4องจัดให4อย>างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม>เก็บค>าใช4จ>าย 
 การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร>องทางร>างกาย จิตใจ สติปMญญา อารมณ� สังคม             
การสื่อสาร และการเรียนรู4  หรือมีร>างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไม>สามารถพ่ึงตนเองได4 
หรือไม>มีผู4ดูแล หรือด4อยโอกาส ต4องจัดให4บุคคลดังกล>าว  มีสิทธิและโอกาส  ได4รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป9น
พิเศษ          
 การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง  ให4จัดต้ังแต>แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม>เสียค>าใช4จ>าย 
และให4บุคคลดังกล>าวมีสิทธิได4รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช>วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ต2องจัดด2วยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดย
คํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

มาตรา 22 การจัดการศึกษาต4องยึดหลักว>าผู4เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู4และพัฒนาตนเองได4 
และถือว>าผู4เรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต4องส>งเสริมให4ผู4เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู4ให4สถานศึกษาและหน>วยงานท่ีเก่ียวข4องดําเนินการดังต>อไปนี้ 
 (1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให4สอดคล4องกับความสนใจและความถนัดของผู4เรียนโดย

คํานึงถึงความแตกต>างระหว>างบุคคล 
 (2) ฝUกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ� และการประยุกต�ความรู4มาใช4

เพ่ือปCองกันและแก4ไขปMญหา 
 (3) จัดกิจกรรมให4ผู4เรียนได4เรียนรู4จากประสบการณ�จริง ฝUกการปฏิบัติ ให4ทําได4 คิดเป9น ทําเป9น 

รักการอ>านและเกิดการใฝVรู4อย>างต>อเนื่อง 
 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู4ด4านต>าง ๆ อย>างได4สัดส>วนสมดุลกัน รวมท้ัง

ปลูกฝMงคุณธรรม ค>านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค�ไว4ในทุกวิชา 
 (5)  ส>งเสริมสนับสนุนให4ผู4สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล4อม สื่อการเรียน และอํานวย

ความสะดวกเพ่ือให4ผู4เรียนเกิดการเรียนรู4และมีความรอบรู4 รวมท้ังสามารถใช4การวิจัยเป9นส>วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู4 ท้ังนี้ ผู4สอนและผู4เรียนอาจเรียนรู4ไปพร4อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล>ง
วิทยาการประเภทต>าง ๆ 

 (6) จัดการเรียนรู4ให4เกิดข้ึนได4ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร>วมมือกับบิดา มารดา 
ผู4ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝVาย เพ่ือร>วมกันพัฒนาผู4เรียนตามศักยภาพ 
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มาตรา 28  หลักสูตรการศึกษาระดับต>าง ๆ รวมท้ังหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคลตามมาตรา 10
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต4องมีลักษณะหลากหลาย ท้ังนี้ให4จัดตามความเหมาะสมของแต>ละระดับ 
โดยมุ>งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให4เหมาะสมแก>วัยและศักยภาพ 

มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให4ยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยคํานึงถึง ปริมาณ
สถานศึกษา  จํานวนประชากร  วัฒนธรรม  และความเหมาะสมด4านอ่ืนๆด4วย เว4นแต>การจัดการศึกษา          
ข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายว>าด4วยการอาชีวศึกษา 

ในกรณีเขตพ้ืนท่ีไม>อาจบริหารและจัดการศึกษาได4ตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานดังต>อไปนี้  เพ่ือเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาของเตพ้ืนท่ีการศึกษาก็ได4  

 (1)  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพร>องทางร>างกาย จิตใจ  สติปMญญา
อารมณ�  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู4  หรือมีร>างกายพิการหรือทุพพลภาพ 

 (2)  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
  (3)  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ 

 (4)  การจัดการศึกษาทางไกล  และการจัดการศึกษาท่ีให4บริการในหลายเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให4
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา   มีอํานาจประกาศในพระราชกิจจานุเบกษากําหนด เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  

มาตรา 60  ให4รัฐจัดสรรงบประมาณแผ>นดินให4กับการศึกษาในฐานะท่ีมีความสําคัญสูงสุดต>อการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป9นงบประมาณเพ่ือการศึกษา  ดังนี้ 

 (1)  จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเป9นค>าใช4จ>ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก>ผู4เรียนการศึกษาภาคบังคับ       
และการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดโดยรัฐและเอกชนให4เท>าเทียมกัน 

 (2)  จัดสรรทุนการศึกษาในรูปแบบของกองทุนกู4ยืมให4แก>ผู4เรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได4
น4อยตามความเหมาะสมและความจําเป9น 

 (3)  จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป9นพิเศษให2 เหมาะสม             
และสอดคล2องกับความจําเป9นในการจัดการศึกษาสําหรับผู2เรียนท่ีมีความต2องการเป9นพิเศษแต<ละกลุ<ม
ตามมาตรา 10 วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคส่ี  โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
และความเป9นธรรม ท้ังนี้ให2เป9นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 (4)  จัดสรรงบประมาณเป9นค>าใช4จ>ายดําเนินการ และงบลงทุนให4สถานศึกษาของรัฐตาม
นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแห>งชาติและภารกิจของสถานศึกษา โดยให4มีอิสระในการบริหารงบประมาณ          
และทรัพยากรทางการศึกษา ท้ังนี้ให4คํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  

 (5)  จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปให4สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีเป9น
นิติบุคคลและเป9นสถานศึกษาในกํากับของรัฐหรือองค�การมหาชน 

 (6)  จัดสรรกองทุนกู4ยืมดอกเบ้ียตํ่าให4สถานศึกษาเอกชนเพ่ือให4พ่ึงตนเองได4 
 (7)  จัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
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3.  เง่ือนไขความสําเร็จ 
 

ปMจจัยหรือเง่ือนไขท่ีจะทําให4การดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�และเปCาหมายของการจัดต้ังโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ประกอบด4วยปMจจัย 3  ประการ ดังนี้  

ประการท่ี 1  มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนมีความเท่ียงและมีความเชื่อถือได4 เป9นไป
ตามหลักวิชานักเรียนท่ีได4รับการคัดเลือกเข4าเรียนตามโครงการนี้ เป9นผู4 ท่ีมีความสามารถพิเศษด4าน
คณิตศาสตร�และ วิทยาศาสตร�อย>างแท4จริง เป9นเพชรแท4เป9นกลุ>มท่ีมีความสามารถด4านคณิตศาสตร�         
และวิทยาศาสตร�ในระดับ 3 % บนของกลุ>มอายุ (มีกระบวนการค4นหาเพชรแท4ท่ีมีประสิทธิภาพ) 

ประการท่ี 2  มีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึนเป9นการเฉพาะ
สําหรับนักเรียนกลุ>มนี้ ซ่ึงเป9นผู4มีความสามารถพิเศษด4านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�  เป9นหลักสูตรท่ี
สนองตอบต>อความสามารถและความต4องการ ของนักเรียนเป9นรายบุคคล(Customized Curriculum)  
ช>วยให4นักเรียนค4นพบตนเองว>า มีความถนัดและความสนใจทางด4านไหน สามารถคิด ตัดสินใจ แก4ปMญหา 
ตลอดจนกําหนดเปCาหมายและวางแผนชีวิต ท้ังด4านการเรียน ด4านอาชีพ และด4านการดํารงชีวิต  มีความรู4ความ
เข4าใจถึงธรรมชาติและลักษณะของอาชีพท่ีหลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพท่ีต4องใช4คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�            
และเทคโนโลยี เป9นพ้ืนฐาน ในการปฏิบัติงาน และอาชีพของการเป9นนักวิจัย นักประดิษฐ�  นักคิดค4น                
ด4านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  เป9นหลักสูตรท่ีส>งเสริมให4ผู4เรียนมีอุดมการณ�และคุณลักษณะท้ัง 9 
ประการ ตามอุดมการณ�และเปCาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค (มีเครื่องมือและ
กระบวนการเจียรนัยเพชรท่ีมีประสิทธิภาพ) 

ประการท่ี 3  มีครู มีการบริหารจัดการ และมีทรัพยากรสนับสนุนท่ีเหมาะสมเพียงพอ  ครูและผู4บริหาร          
มีความตระหนัก มีความรู4ความเข4าใจ มีความเชื่อ มีศรัทธา เห็นคุณค>าและความสําคัญของการจัดการศึกษา
สําหรับผู4มีความสามารถพิเศษด4านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� มีความรู4 มีความสามารถ  และมีทักษะ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู4เรียน ให4ผู4เรียนมีอุดมการณ�  และคุณลักษณะตาม
อุดมการณ�และเปCาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคท้ัง 9 ประการ (มีช>างเจียรนัยเพชร
ท่ีมีฝAมือเยี่ยม) 

 

4. วิสัยทัศน�และพันธกิจโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 
 

    4.1 วิสัยทัศน� 
เป9นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ท่ีจัดการศึกษาให4กับผู4มีความสามารถด4านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�

ระดับมัธยมศึกษาให4คุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร�ชั้นนําของนานาชาติ  
   
     4.2 พันธกิจ 

ศึกษาค4นคว4า  วิจัยพัฒนา  และร>วมมือกับหน>วยงานต>างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังใน            
และต>างประเทศ  เพ่ือดําเนินการบริหารและจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนต4นและตอนปลาย 
ท่ีมุ>งเน4นความเป9นเลิศ ด4านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� ในลักษณะของโรงเรียนประจํา สําหรับนักเรียน        
ท่ีมีความสามารถพิเศษด4านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� เพ่ือเป9นการกระจายโอกาสให4กับผู4มีความสามารถ
พิเศษท่ีมีกระจายอยู>ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพ่ือเป9นการเพ่ิมโอกาสให4กับนักเรียนกลุ>มด4อยโอกาส 
และขาดแคลนทุนทรัพย� 
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ท้ังนี้  เพ่ือพัฒนานักเรียนผู4มีความสามารถพิเศษด4านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�เหล>านั้นไปสู> ความ
เป9นนักวิจัย นักประดิษฐ� นักคิดค4น ด4านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี ท่ีมีความสามารถระดับสูง
เยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยชั้นนําของนานาชาติมีจิตวิญญาณมุ>งม่ัน พัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต>อเพื่อน
ร>วมโลกและธรรมชาติ  สามารถสร4างองค�ความรู4ด4าน คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี            
ให4กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช>วยพัฒนาประเทศชาติให4สามารถดํารงอยู>และแข>งขันได4ใน
ประชาคมโลก เป9นสังคมผู4ผลิตท่ีมีมูลค>าเพ่ิมมากข้ึน สร4างสังคมแห>งภูมิปMญญา และการเรียนรู4 สังคมแห>ง
คุณภาพและแข>งขันได4 และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท�เอ้ืออาทรต>อกัน 

 
5.อุดมการณ�และเปEาหมายในการพัฒนานักเรียน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคมีอุดมการณ� และเปCาหมายในการพัฒนานักเรียน โดยมุ>งส>งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให4  : 

 1)  เห็นคุณค>าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนา ท่ีตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีความเป9นผู4นํา 

 2)  มีความรู4ความเข4าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด4านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�อย>าง
ลึกซ้ึง ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร�ชั้นนําของนานาชาติ 

 3)  มีความคิดริเริ่มสร4างสรรค� มีจิตวิญญาณของความเป9นนักวิจัย นักประดิษฐ� นักคิดค4น           
และนักพัฒนาด4านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร�ชั้นนําของนานาชาติ 

 4)  รักการเรียนรู4 รักการอ>าน รักการเขียน รักการค4นคว4าอย>างเป9นระบบ มีความรอบรู4             
รู4รอบ และสามารถบูรณาการความรู4ได4 

 5)  มีความรู 4และทักษะการใช4ภาษาต>างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได4อย>างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ชั้นนํานานาชาติ 

 6)  มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเป9นไทย มีความเข4าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร�ของ
ชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ4านเมืองและท4องถิ่น เป9นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เป9นประมุข   

 7)  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปMญญาไทย 
ตลอดจนอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม มีเจตคติท่ีดีต>อเพ่ือนร>วมโลกและธรรมชาติ 

 8)  มีจิตมุ>งที่จะทําประโยชน�และสร4างสิ่งที่ดีงามให4กับสังคม มีความรับผิดชอบต>อสังคม 
ต4องการ ตอบแทนบ4านเมืองตามความสามารถของตนอย>างต>อเนื่อง 

 9)  มีสุขภาพอนามัยท่ีดี รักการออกกําลังกาย รู4จักดูแลตนเองให4เข4มแข็งท้ังกายและใจ 

ทั ้งนี ้ เ พื ่อพัฒนาไปสู >ความเป9นนักว ิจ ัย นักประดิษฐ�ค ิดค4น ด 4านคณิตศาสตร � ว ิทยาศาสตร�            
และ เทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับสูงเยี ่ยมเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนําของนานาชาติ และมีจิต
วิญญาณ มุ>งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต>อเพื่อนร>วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร4างองค�ความรู4
ด4าน คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี ให4กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช>วยพัฒนา
ประเทศชาติให4สามารถดํารงอยู>และแข>งขันได4ในประชาคมโลก เป9นสังคมผู4ผลิตท่ีมีมูลค>าเพ่ิมมากข้ึน             
สร4างสังคมแห>ง ภูมิปMญญาและการเรียนรู4 สังคมแห>งคุณภาพและแข>งขันได4 และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง          
มีความสมานฉันท�เอ้ืออาทรต>อกัน 
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6. สมรรถนะสําคัญของผู2เรียน 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู4เรียน ตามหลักสูตรฉบับนี้มุ>งเน4นเพ่ือพัฒนา
ผู4เรียนให4มีสมรรถนะหรือความสามารถด4านต>างๆ  ดังต>อไปนี้   

 1)  ความสามารถในการส่ือสาร  มีความสามารถในการรับและส>งสาร มีวัฒนธรรมในการใช4
ภาษา สามารถถ>ายทอดความคิด ความรู4ความเข4าใจ ความรู4สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนข4อมูล
ข>าวสารและประสบการณ� อันจะเป9นประโยชน�ต>อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต>อรองเพ่ือ
ขจัด  และลดปMญหาความขัดแย4งต>างๆ  มีความสามารถในการเลือกรับหรือไม>รับข4อมูลข>าวสารด4วยหลัก
เหตุผล และความถูกต4อง ตลอดจนการเลือกใช4วิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต>อ
ตนเองและสังคม 

 2)  ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห� คิดสังเคราะห� คิดสร4างสรรค�          
คิดอย>างมีวิจารณญาณ และคิดอย>างเป9นระบบ เพ่ือนําไปสู>การสร4างองค�ความรู4หรือสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได4อย>างเหมาะสม 

 3)  ความสามารถในการแก2ปHญหา มีความสามารถในการแก4ปMญหา และเผชิญปMญหาได4อย>าง
ถูกต4อง เหมาะสม บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล หลักคุณธรรมบนข4อมูลสารสนเทศต>างๆ เข4าใจความสัมพันธ�
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ�ต>างๆในสังคม  สามารถแสวงหาความรู4และประยุกต�ความรู4เพ่ือใช4ในการ
ปCองกันและแก4ไขปMญหา มีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต>อตนเองสังคมและ
สิ่งแวดล4อม 

 4)  ความสามารถในการใช2ทักษะชีวิต มีความสามารถในการเรียนรู4ด4วยตนเอง เรียนรู4อย>าง
ต>อเนื่อง มีทักษะในการดํารงชีวิตทักษะการทํางาน และทักษะในการอยู>ร>วมกันในสังคม ทักษะการสร4างเสริม
ความสัมพันธ�อันดีระหว>างบุคคล สามารถจัดการปMญหาและความขัดแย4งต>างๆได4อย>างเหมาะสม สามารถ
ปรับตัวให4ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล4อม และรู4จักหลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรม         
ไม>พึงประสงค�ท่ีจะส>งผลกระทบต>อตนเองและผู4อ่ืน  

 5)  ความสามารถในการใช2เทคโนโลยี มีความสามารถในการเลือกและใช4เทคโนโลยีด4านต>างๆ
อย>างเหมาะสม ท้ังเพ่ือการเรียนรู4 การสื่อสารการทํางาน และการแก4ปMญหาได4อย>างสร4างสรรค�ถูกต4อง
เหมาะสมและมีคุณธรรม 

 6)  ความสามารถในการทํางานเป9นทีม มีความสามารถในการเป9นท้ังผู4นําและผู4ตามท่ีดี รู4จัก
บทบาทและหน4าท่ีของตนเอง สามารถปรับตัวเข4ากับสถานการณ�ใหม>ๆ และสิ่งแวดล4อมใหม>ๆได4 สามารถ
ทํางานร>วมกับผู4อ่ืนได4 รู4จักสังเกตคนรอบข4างและเพ่ือนร>วมงาน รู4จักใช4จุดดีและจุดแข็งของแต>ละคนให4เป9น
ประโยชน� สามารถบริหารความขัดแย4งได4 มีจิตวิทยาในการทํางานร>วมกับคนอ่ืน 

 7)  ความสามารถในการใช2ภาษาอังกฤษ  สามารถใช4ภาษาอังกฤษในการค4นคว4าหาความรู4 
การเรียนการประชุมสัมมนา การเจรจาต>อรองและการทํางานร>วมกับชาวต>างชาติได4อย>างคล>องแคล>ว 
มีประสิทธิภาพสมวัยท้ังด4านการพูดการอ>าน และการเขียน  

 8)  ความสามารถในการใช2กระบวนการทางวิทยาศาสตร� สามารถใช4กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร�เพ่ือหาคําตอบของปMญหาหรือสร4างองค�ความรู4 หรือประดิษฐ�คิดค4นสิ่งต>างๆ ด4านคณิตศาสตร� 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีได4อย>างชํานาญและสร4างสรรค� 
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7. คุณลักษณะอันพึงประสงค� 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคได4กําหนดเปCาหมายในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของนักเรียน
ของโรงเรียนไว4ดังนี้ 

 1)  มีความรักชาติ ศาสน� กษัตริย�  
 2)  มีความภูมิใจในความเป9นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  
 3)  มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ�มุ>งม่ันในการพัฒนาประเทศ 
 4)  มีวินัยและมีความซ่ือสัตย�สุจริต 
 5)  มุ>งม่ันในการทํางานและดํารงชีวิตอยู>อย>างพอเพียง 
 6)  ใฝVเรียน ใฝVรู4 รักการอ>านและการค4นคว4าหาความรู4ด4วยตนเอง 
 7)  เห็นคุณค>าของการเรียนรู4จากการปฏิบัติทดลองจริง 
 8)  เห็นคุณค>าและความสําคัญของการวิจัยและการประดิษฐ�คิดค4น 
 9)  มีจิตใจเปfดกว4าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได4ตามข4อมูลและหลักฐาน

ใหม> ท่ีได4รับ 
 10)  รักและเห็นคุณค>าของการออกกําลังกาย 
 

8. จุดเน2นของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 
 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2557) มีจุดเน4นดังนี้  

 1)  เน4นการพัฒนานักเรียนรอบด4านท้ังพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา 
 2)  สาระการเรียนรู4ในรายวิชาพื้นฐาน เน4นการจัดให4สอดคล4องกับความสามารถของนักเรียน

เป 9นรายบุคคล และให4ครอบคลุมหลักส ูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

 3)  รายวิชาเพิ่มเติม เน4นการจัดให4มีความหลากหลายสอดคล4องกับศักยภาพ ความถนัด          
และความสนใจของนักเรียนเป9นรายบุคคล เปfดโอกาสให4นักเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม                          
จากสถาบันอุดมศึกษาศูนย�วิจัย และสถานประกอบการภายนอกโรงเรียนทั้งในและต>างประเทศได4ตาม
ศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ เปfดโอกาสให4สามารถเทียบโอนความรู4ได4 

 4)  เน4นการพัฒนาทักษะการใช4ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช4เทคโนโลยีสารสนเทศให4มี
ศักยภาพระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร�ชั้นนําของนานาชาติ 

 5)  เน4นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู4เรียนท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
นักเรียนให4มีคุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามอุดมการณ�และเปCาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน 

 6)  เน4นการส>งเสริมการประดิษฐ�คิดค4น ความคิดริเริ่มสร4างสรรค�และการทําโครงงาน 
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9. โครงสร2างหลักสูตร 
 

หล ักส ูตรโรงเร ียนว ิทยาศาสตร �ภ ูม ิภาค ระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนปลายพุทธศ ักราช 2554                  
(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2557) ได4จัดโครงสร4างให4มีลักษณะท่ียืดหยุ>น  มีลักษณะเป9นหลักสูตรรายบุคคล
(Customized Curriculum)  จัดรายวิชาและกิจกรรมท่ีหลากหลายให4นักเรียนได4เลือกตามศักยภาพ             
ความถนัดและความสนใจ 

การจัดรายวิชาและกิจกรรมท่ีหลากหลายให4นักเรียนผู4มีศักยภาพสูงด4านคณิตศาสตร� และวิทยาศาสตร�
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได4เลือกเรียน  มีวัตถุประสงค�หลักสําคัญดังนี้ 

  1)  เพ่ือให4นักเรียนได4มีโอกาสสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง   
  2)  เพ่ือให4นักเรียนได4มีโอกาสพัฒนาตนเองอย>างเต็มศักยภาพในด4านท่ีตนเองรัก ถนัดและสนใจ  
  3)  เพ่ือให4นักเรียนได4เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค>าและเห็นความสําคัญของคณิตศาสตร�

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ท่ีมีต>อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  
  4)  เพ่ือให4นักเรียนได4เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค>า และเห็นความสําคัญของการวิจัย

ทางด4านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ท่ีปMจจุบันประเทศไทยยังมีผู4ประกอบอาชีพทางด4านนี้น4อย
มาก จนทําให4ประเทศไทยต4องพ่ึงพาองค�ความรู4และเทคโนโลยีจากต>างชาติเป9นจํานวนมาก ทําให4ผลิตภัณฑ�
ต>างๆ ของประเทศไทยมีมูลค>าตํ่า เม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ�ต>างๆ ท่ีประเทศไทยต4องสั่งเข4ามาใช4จากต>างชาติ                 
ผลท่ีตามมาคือประเทศชาติยากจนคนไทยจํานวนมากยังมีคุณภาพชีวิตท่ีต่ํากว>าท่ีควรจะเป9น 

โครงสร4างของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 
2554 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2557) ประกอบด4วย 

  1)  สาระการเรียนรู4พ้ืนฐาน  
  2)  สาระการเรียนรู4เพ่ิมเติม ซ่ึงแบ>งเป9น 2 กลุ>ม คือสาระการเรียนรู4เพ่ิมเติมกลุ>ม 1 และสาระ

การเรียนรู4เพ่ิมเติมกลุ>ม 2 และ 
  3)  กิจกรรมพัฒนาผู4เรียนซ่ึงมีสาระและเปCาหมายทํานองเดียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 แต>จัดให4ยืดหยุ>นมีลักษณะเป9นหลักสูตรรายบุคคลมากข้ึน  
     9.1 สาระการเรียนรู2พ้ืนฐาน (ดําเนินการปรับแก4ในหัวข4ออ่ืน) 

สาระการเรียนรู4พ้ืนฐานประกอบด4วยรายวิชาต>างๆ  ในกลุ>มสาระการเรียนรู4 8 กลุ>มสาระการเรียนรู4 
ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนจะได4เรียนเหมือนกับ
หลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐานท้ังเวลาเรียน และสาระการเรียนรู4 

ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน  ครูผู4สอนต4องพิจารณาศักยภาพในการเรียนรู4                
ของนักเรียนเป9นรายบุคคลด4วย  หากนักเรียนคนใดมีศักยภาพและอัตราการเรียนรู4ท่ีสูงกว>านักเรียนท่ัว ๆ ไป  
ให�เป�นหน�าท่ีของผู�สอนท่ีจะเพ่ิมเติมรายละเอียดและความลึกซ้ึงของเนื้อหา  เพ่ิมเติมกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดและการฝ)กทักษะต+างๆของสาระการเรียนรู�พ้ืนฐานนั้นๆ ได�ตามความเหมาะสม อาจมีการ
ส>งเสริมเป9นรายบุคคลหรือกลุ>มย>อย มีการมอบหมายงาน สื่อ หรือเอกสารให4นักเรียนศึกษาค4นคว4าด4วยตนเอง
โดยครูทําหน4าท่ีให4คําปรึกษาและคําแนะนํา 

นักเรียนต4องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานรวมท้ังสิ้น 41 หน>วยกิต โดยแยกเป9นกลุ>มสาระการเรียนรู4
ต>างๆ ดังนี้ 
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ตาราง 1 จํานวนหน>วยกิตของสาระการเรียนรู4พ้ืนฐานของกลุ>มสาระการเรียนรู4ต>างๆ 
 
กลุ<มสาระการเรียนรู2 หน<วยกิต กลุ<มสาระการเรียนรู2 หน<วยกิต 

ภาษาไทย  6.0 สุขศึกษาและพลศึกษา 3.0 
คณิตศาสตร�   6.0 ศิลปะ  3.0 
วิทยาศาสตร�  6.0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3.0 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  8.0 ภาษาต>างประเทศ 6.0 

 

 
     9.2 สาระการเรียนรู2เพ่ิมเติมกลุ<ม 1 

  รายวิชาในสาระการเรียนรู4เพ่ิมเติมกลุ>ม 1 ประกอบด4วยรายวิชาต>างๆท่ีออกแบบและจัดให4สอดคล4อง
กับการเป9นโรงเรียนวิทยาศาตร�ภูมิภาค ซ่ึงเป9นโรงเรียนท่ีมีจุดมุ>งหมายเฉพาะดังกล>าวมาแล4วข4างต4น นักเรียน
ทุกคนต4องเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>ม 1 จํานาน 42.0 หน>วยกิต แยกตามกลุ>มสาระการเรียนรู4ต>างๆ ดังนี้ 

 1)  กลุ>มสาระการเรียนรู4คณิตศาสตร� จํานวน 8.0 หน>วยกิต 
 2)  กลุ>มสาระการเรียนรู4วิทยาศาสตร� จํานวน 23.0 หน>วยกิต ประกอบด4วย  
  2.1)  รายวิชาในสาขาฟfสิกส� จํานวน 6.5 หน>วยกิต 
  2.2)  รายวิชาในสาขาเคมี จํานวน 5.5 หน>วยกิต 
  2.3)  รายวิชาในสาขาชีววิทยา จํานวน 5.5 หน>วยกิต 
  2.4)  รายวิชาการสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร� จํานวน 1.5 หน>วยกิต 
  2.5)  รายวิชาความคิดสร4างสรรค�และนวัตกรรมจํานวน 1.0 หน>วยกิต 
  2.6)  รายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร� จํานวน 1.0 หน>วยกิต 
  2.7)  รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร� จํานวน 2.0 หน>วยกิต 
 3)  กลุ>มสาระการเรียนรู4สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 3.0 หน>วยกิต 

ประกอบด4วย 
  3.1)  รายวิชาอาเซียนศึกษา (ASEAN Education) จํานวน 1.0 หน>วยกิต เพ่ือเตรียมตัว

นักเรียนเข4าสู>ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
  3.2)  รายวิชาหน4าท่ีพลเมือง (Civil Duty) จํานวน 2.0 หน>วยกิต 
 4)  กลุ>มสาระการเรียนรู4การงานอาชีพและเทคโนโลยีจํานวน 1.0 หน>วยกิต 
 5)  กลุ>มสาระการเรียนรู4ภาษาต>างประเทศ จํานวน 7.5 หน>วยกิต ประกอบด4วย 
  5.1) รายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน  6.0 หน>วยกิต และ 
  5.2) ภาษาต>างประเทศภาษาท่ีสอง เช>น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน ญ่ีปุVนหรือภาษา

อาเซียนจํานวน 1.5 หน>วยกิต (นักเรียนท่ีสนใจสามารถเลือกเรียนเพ่ิมเติมได4ในกลุ>มรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>ม 2) 
 6)  วิชาทักษะชีวิต จํานวน 1.5 หน>วยกิตจัดเป9นรูปกิจกรรมตลอด 3 ปA โดยไม>ได4จัดเวลาเรียน

ให4ไว4ในตารางเรียนปกติ นักเรียนต4องลงทะเบียนเรียน 6 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 0.25 หน>วยกิต การ
ประเมินผลจะประเมินผลรวมของการเรียนท้ัง 6 ภาคเรียน 
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     9.3 สาระการเรียนรู2เพ่ิมเติมกลุ<ม 2 
  รายวิชาในสาระการเรียนรู4เพ่ิมเติมกลุ>ม 2 เป9นรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีจัดให4นักเรียนได4เลือกเรียนตาม

ความรัก ความถนัด และ ความสนใจ ส>งเสริมให4นักเรียนทุกคนได4พัฒนาตนเองอย>างเต็มศักยภาพ นักเรียน
ต4องเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม กลุ>ม 2 ไม>น4อยกว>า 4 หน>วยกิต 
     9.4 ลักษณะพิเศษของการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา 

  การจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาอาจจัดเปfดเป9นรายวิชาศึกษาค4นคว4าอิสระ (Independent 
Study) ภายใต4การกํากับดูแลของครูเจ4าของวิชา หรือในรูปของการเข4าค>ายเรียนรู4 (Mini Course) ในช>วง
ระยะเวลาหนึ่ง (เช>น 2 – 5 วัน) โดยไม>มีการเรียนในตารางเรียนปกติ หรือจัดในรูปแบบผสมผสาน คือ              
เรียนในตารางเรียนปกติจํานวนหนึ่ง แล4วไปเข4าค>ายเรียนรู4อีกช>วงระยะเวลาหนึ่งก็ได4 
     9.5 กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน   

  นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมตามเกณฑ�ท่ีกล>าวมาแล4วข4างต4น             
การจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปAท่ี 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายพุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2557)  นักเรียนยังต4องเข4าร>วมกิจกรรมพัฒนาผู4เรียนตาม
เกณฑ�ข้ันตํ่าท่ีกําหนดอีกด4วย  

  กิจกรรมพัฒนาผู4 เรียนแบ>งออกเป9น 3 กิจกรรมย>อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะผู4เรียน และ 3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� ดังต>อไปนี้ 

 9.5.1  กิจกรรมแนะแนว  เป9นกิจกรรมท่ีมีจุดมุ>งหมายเพ่ือส>งเสริมและพัฒนาผู4เรียนให4รู4จักตนเอง 
สามารถปรับตนเองได4อย>างเหมาะสมในทุกด4าน สามารถคิดแก4ปMญหา  สามารถตัดสินใจ  กําหนดเปCาหมาย              
และวางแผนชีวิต ท้ังด4านการดํารงชีวิต ด4านการเรียนและด4านอาชีพ มีความรู4และมีความเข4าใจถึงลักษณะต>างๆ 
ของอาชีพท่ีหลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพท่ีต4องใช4คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยีเป9นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพ  และอาชีพของการเป9นนักวิจัยและนักประดิษฐ�คิดค4นด4านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�                    
และเทคโนโลยี  นอกจากนี้กิจกรรมแนะแนวยังช>วยให4ครูรู4จักและเข4าใจนักเรียน ท้ังยังเป9นกิจกรรมท่ีช>วยเหลือ
และให4คําปรึกษาแก>ผู4ปกครองเพ่ือให4มีส>วนร>วมในการพัฒนาผู4เรียนอีกด4วย 

 นักเรียนต4องเข4าร>วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวอย>างตํ่า ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด จึงจะจบการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปAท่ี 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 

       9.5.2  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู2เรียน เป9นกิจกรรมท่ีมุ>งพัฒนาผู4เรียนให4เป9นผู4รู2กว2าง รู2รอบ  
(Well-rounded Person)  เป9นผู4มีระเบียบวินัย  เป9นผู4นําและผู4ตามท่ีดี  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะในการ
ทํางานร>วมกับผู4อ่ืน  รู4จักแก4ปMญหา มีการตัดสินใจท่ีเหมาะสมอย>างมีเหตุผล สามารถปรับตัวพักอยู>ร>วมกันใน
หอพักของโรงเรียน มีทักษะชีวิตของการเป9นนักเรียนประจํา โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เน4นให4ผู4เรียนได4ปฏิบัติ
ภารกิจด4วยตนเองในทุกข้ันตอน ต้ังแต>การวางแผนและการเตรียมการการดําเนินงานตามแผน  และการประเมิน               
และปรับปรุงแผนการดําเนินงาน เน4นการทํางานร>วมกันเป9นกลุ>ม สอดคล4องเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู4เรียน  
และบริบทของสถานศึกษา และท4องถ่ิน รวมถึงการจัดกิจกรรมท่ีมุ>งสร4างจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเป9น
ไทย มีความเข4าใจและภูมิใจใน ประวัติศาสตร�ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ4านเมือง
และท4องถ่ิน เป9นพลเมืองดี ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย�เป9นประมุข 
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ� ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปMญญาไทย ตลอดจน
อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม มีเจตคติท่ีดีต>อเพื่อนร>วมโลก และธรรมชาติ รู4รักษ�สิ่งแวดล4อม
มีนิสัย รักการออกกําลังกาย รู4จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให4เข4มแข็งท้ังกายและใจ 
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 นักเรียนต4องเข4าร>วมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู4เรียนอย>างตํ่าตามเกณฑ�ท่ีกําหนด  จึงจะจบ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปAท่ี 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 

 9.5.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� เป9นกิจกรรมท่ีส>งเสริมให4ผู4เรียนสามารถนํา
ความรู4ไปใช4บริการสังคม บําเพ็ญประโยชน�ต>อโรงเรียน ชุมชน และท4องถ่ิน ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร          
เพ่ือแสดงถึงความเสียสละต>อสังคม มีจิตสาธารณะ รู4จักการช>วยเหลือแบ>งปMนกัน มีความเอ้ืออาทร มีความ
สมานฉันท�มีจิตมุ>งที่จะทําประโยชน�และสร4างสิ่งที่ดีงามให4กับสังคม มีความรับผิดชอบต>อสังคม ต4องการ
ตอบแทนบ4านเมืองตามความสามารถของตนอย>างต>อเนื่อง เป9นท้ังผู4ให4และผู4รับท่ีดี 

 การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมสร4างสรรค�สังคม และกิจกรรมสาธารณประโยชน�ต>างๆ     
จะเน4นการจัดท่ีให4ผู4เรียนได4มีบทบาทท้ังการเป9นผู4สร4างสรรค�และการเป9นผู4ลงมือปฏิบัติ และการบริการต>อ
สาธารณะด4วยตัวของนักเรียนเอง  

 นักเรียนต4องเข4าร>วมปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�อย>างตํ่าตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 
จึงจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปAท่ี 6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค  

 
10.  สรุปจํานวนหน<วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

การเรียนตามหลักสูตรระดับมัธยมตอนปลายของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค นักเรียนต4อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมของกลุ>มสาระการเรียนรู4ต>างๆ ดังนี้ 
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ตาราง 2   สรุปหน>วยกิตรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

กลุ<มสาระการเรียนรู2 
รายวิชา
พ้ืนฐาน 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ<ม 1 กลุ<ม 2 

1. ภาษาไทย 6.0 - 

เลือกลงทะเบียนเรยีน
ไม>น4อยกว>า  4.0 หน>วยกิต  
จากรายวิชาเลือกของกลุ>ม
สาระการเรียนรู4ต>าง ๆ  
รวมถึงรายวิชาการเรียน
ล>วงหน4า (AP)  ตามศักยภาพ  
ความถนัด  และความสนใจ 

2. คณิตศาสตร� 6.0 8.0 
3. วิทยาศาสตร� 6.0 23.0 
 -  เคมี 1.5 5.5 
 -  ชีววิทยา 1.5 5.5 
 -  ฟfสิกส� 1.5 6.5 
 -  วิทยาศาสตร�โลกและอวกาศ 1.5 - 
 -  การสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร� - 1.5 
 - ความคิดสร4างสรรค�และนวัตกรรม - 1.0 
 -  สัมมนาทางวิทยาศาสตร� - 1.0 
 -  โครงงานวิทยาศาสตร� - 2.0 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8.0 3.0 
 -  อาเซียนศึกษา - 1.0 
 -  หน4าท่ีพลเมือง - 2.0 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 3.0 - 
6. ศิลปะ 3.0 - 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3.0 1.0 
 -  คอมพิวเตอร� 1.5 1.0 
 -  เทคโนโลย ี 1.5 - 
8. ภาษาต>างประเทศ 6.0 7.5 
 -  ภาษาอังกฤษ 6.0 6.0 
 -  ภาษาต>างประเทศท่ี 2 (เลือก 1 ภาษา ) - 1.5 
ทักษะชีวิต - 1.5 

รวม 
41.0 44.0 ไม<น2อยกว<า 4.0 

ไม<น2อยกว<า 89.0 
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จํานวนหน>วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>มสาระการเรียนรู4ต>างๆ ท่ีจะจัดให4นักเรียน
ได4เรียนในแต>ละภาคเป9นดังนี้ 

ตาราง 3 ตัวอย>างการจัดหน>วยกิตการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมของแต>ละภาคเรียน 

กลุ<มสาระการเรียนรู2 
หน<วยกิตในภาคเรียนต<างๆ 

รวม ม.4 ม.5 ม.6 
ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 

รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ<มท่ี 1        
1. ภาษาไทย 1.0* 1.0* 1.0* 1.0* 1.0* 1.0* 6.0 

2. คณิตศาสตร� 1.5*+1.5* 1.5*+1.5* 1.5+1.5 1.5+1.5 2.0 - 14.0 
3. วิทยาศาสตร� 
   3.1 ฟfสิกส� 
   3.2 เคม ี
   3.3 ชีววิทยา 
   3.4 วิทยาศาสตร�โลก 
   3.5 ดาราศาสตร�และอวกาศ 
   3.6 การสืบเสาะและธรรมชาตทิาง 
        วิทยาศาสตร� 
   3.7 ความคิดสร4างสรรค�และ 
         นวัตกรรม 
   3.8 สัมมนาทางวิทยาศาสตร� 
   3.9 โครงงานวิทยาศาสตร� 

 
1.5* 
1.5* 
1.5* 

- 
0.5* 

 
1.5 

 
- 
- 

 
1.5 
1.5 
1.5 
- 
- 
 
- 
 
 

1.0 
0.5 

 
1.5 
1.5 
1.0 
- 
- 
 
- 
 

1.0 
- 

0.5 

 
1.5 
1.5 
1.5 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

1.0 

 
2.0 
1.0 
1.5 
0.5* 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
- 
- 

0.5* 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

29.0 
8.0 
7.0 
7.0 
1.0 
0.5 

 
1.5 

 
1.0 
1.0 
2.0 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0.5* 0.5*+0.5 1.0*+0.5* 1.0*+0.5*
+0.5 

1.0*+1.0* 
+1.0*+0.5 

1.0*+1.0
+0.5 

11.0 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 0.5* 3.0 
6. ศิลปะ - - 0.5* 0.5* 0.5* 1.0*+0.5* 3.0 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
   7.1 คอมพิวเตอร� 
   7.2 การออกแบบและเทคโนโลยี 

 
1.0* 

- 

 
1.0 
1.5* 

 
0.5* 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

4.0 
2.5 
1.5 

8. ภาษาต>างประเทศ 
   8.1 ภาษาอังกฤษ 
   8.2 ภาษาต>างประเทศท่ี2 (เลือก                

1 ภาษา) 

 
2.0* 

- 

 
2.0* 

- 

 
2.0* 
1.5 

 
2.0 
- 

 
2.0 
- 

 
2.0 
- 

13.5 
12.0 
1.5 

ทักษะชีวิต 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.5 
รวมหน<วยกิตรายวิชาพ้ืนฐานและ 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ<ม 1 
14.75 16.25 16.25 14.75 14.75 8.25 85.0 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ<ม 2 เลือกเรียนไม<น2อยกว<า 4.0 หน<วยกิต 4.0 
รวมท้ังสิ้นไม<น2อยกว<า 89.0 

 
หมายเหตุ:รายวิชาท่ีมีเครื่องหมาย * หมายถึงรายวิชาพ้ืนฐาน 
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ตาราง 4 โครงสร2างหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 4 
ชั้นมธัยมศึกษาปOท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 1) ชั้นมธัยมศึกษาปOท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 2) 
รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ 

ท30101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1 1.0 40 ท30102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2 1.0 40 
ค30101 คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน 1.5 60 ค30103 ความรู4พ้ืนฐานสําหรับแคลคูลสั 2 1.5 60 
ค30102 ความรู4พ้ืนฐานสําหรับแคลคูลัส 1 1.5 60 ค30104 ความรู4พ้ืนฐานสําหรับแคลคูลสั 3 1.5 60 
ว30101 ฟfสิกส�พ้ืนฐาน 1.5 60 ส30107 คุณธรรมเพ่ือชีวิต 0.5 20 
ว30131 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60 พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 
ว30161 พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 1.5 60 อ30105 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5 2.0 80 
ว30102 ดาราศาสตร�พ้ืนฐาน 0.5 20 ง30161 การออกแบบและเทคโนโลย ี 1.5 60 
ส30101 ศาสนศึกษา 0.5 20 รวม 8.5 340 
พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20    
ง30101 เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
           การเขียนโปรแกรมข้ันต4น 

1.0 40 รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ<ม 1 นก. คาบ 
ว30201 กลศาสตร� 1.5 60 

อ30104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน4 2.0 80 ว30231 ปริมาณสารสัมพันธ� และสถานะ 
           ของสาร 

1.5 60 
รวม 13.0 520 
   ว30261 พันธุศาสตร� และวิวัฒนาการ 1.5 60 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ<ม 1 นก. คาบ ว30292 สัมมนาทางวิทยาศาสตร� 1.0 40 
ว30291 การสืบเสาะและธรรมชาติทาง 

1.5 60 
ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร� 0.5 20 

           วิทยาศาสตร� ง30201 การเขียนโปรแกรมข้ันประยุกต� 1.0 40 
ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10 ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10 
รวม 1.75 70 ส30203 หน4าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 
รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ<ม 1 14.75 590 รวม 7.75 310 
   รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ<ม1 16.25 650 
      
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ<ม 2 นก. คาบ รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ<ม 2 นก. คาบ 
เลือกลงทะเบียน 0.5-1.5  เลือกลงทะเบียน 0.5-1.5  
รวม 0.5-1.5  รวม 0.5-1.5  
กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน นก. คาบ กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน นก. คาบ 
กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 
ชุมนุม - 20 ชุมนุม - 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� - นอกตาราง กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� - นอกตาราง 
กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง 

รวม - 40 รวม - 40 
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ตาราง 5  โครงสร2างหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 5 
ชั้นมธัยมศึกษาปOท่ี 5 (ภาคเรียนท่ี 1) ชั้นมธัยมศึกษาปOท่ี 5 (ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ  รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ 
ท30103 วรรณวินิจ  1.0 40  ท30104 พัฒนาทักษะภาษาไทย  1.0 40 
ส30103 ภูมิศาสตร� 1.0 40  ส30104 เศรษฐศาสตร� 1.0 40 
ส30108 ประวัติศาสตร�ไทย 1 0.5 20  ส30109 ประวัติศาสตร�ไทย 2 0.5 20 
พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20  พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 
ศ30101 ดนตรีปฏิบัต ิ 0.5 20  ศ30102 สุนทรียนาฏศิลปz 0.5 20 
ง30102 การสื่อสารข4อมลูและ 
           เครือข>ายคอมพิวเตอร� 

0.5 20 
 รวม 3.5 140 

   
อ30106 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 2.0 80     
รวม 6.0 240     
       
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ<ม 1 นก. คาบ  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ<ม 1 นก. คาบ 
ค30201 ความรู4พ้ืนฐานสําหรับแคลคูลัส 4 1.5 60  ค30203 สถิติเบ้ืองต4น 1.5 60 
ค30202 แคลคูลสัเบ้ืองต4น 1.5 60  ค30204 ความน>าจะเป9นเบ้ืองต4น 1.5 60 
ว30202 สมบัติกายภาพของสาร 
           อุณหพลศาสตร�และคลื่นเสียง 

1.5 60 
 ว30203 ไฟฟCาและแม>เหล็ก 1.5 60 
 ว30233 อินทรีย�เคมีและสารชีวโมเลกุล 1.5 60 

ว30232 จลนศาสตร�เคมีและสมดลุเคม ี 1.5 60  ว30263 กายวิภาคศาสตร�และสรีรวิทยาของ
สัตว� 

1.5 60 

ว30264 กายวิภาคศาสตร�และสรีรวิทยาของพืช 1.0 40  ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร�  1.0 40 
ว30293 ความคิดสร4างสรรค�และ 
           นวัตกรรม 

1.0 40 
 อ30204 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1 2.0 80 

ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร� 0.5 20  ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10 
ภาษาต<างประเทศท่ี 2 1.5 60  ส30204 หน4าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10 รวม  11.25 450 
รวม 10.25 410  รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ<ม1 14.75 590 
รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ<ม 1 16.25 650     
       
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ<ม 2 นก. คาบ  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ<ม 2 นก. คาบ 
เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5   เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5  
รวม 0.5-1.5   รวม 0.5-1.5  
กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน นก. คาบ  กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน นก. คาบ 
กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�  - นอกตาราง  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�  - นอกตาราง 
กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง  กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง 

รวม - 40  รวม - 40 
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ตาราง 6 โครงสร2างหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 6 
ชั้นมธัยมศึกษาปOท่ี 6 (ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมธัยมศึกษาปOท่ี 6 (ภาคเรียนท่ี 2) 

รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ  รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ 
ท30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจําวัน  1.0 40  ท30106 วรรณคดีกับชีวิต 1.0 40 
ว30191 วิทยาศาสตร�โลก 1 0.5 20  ว30192 วิทยาศาสตร�โลก 2 0.5 20 
ส30102 หน4าท่ีพลเมือง 1.0 40  ส30106 ประวัติศาสตร�สมัยใหม> 1.0 40 
ส30105 อารยธรรมโลก 1.0 40  พ30106 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 
ส30110 ประวัติศาสตร�ไทย 3 1.0 40  ศ30104 สังคีตนิยม 0.5 20 
พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20  ศ30105 สุนทรียศาสตร�กับการดาํรงชีวิต 1.0 40 
ศ30103 ทัศนศิลปz 0.5 20  รวม 4.5 180 
รวม 5.5 220     
       
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ<ม 1 นก. คาบ  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ<ม 1 นก. คาบ 
ค30205  พีชคณิตเชิงเส4น 1 2.0 80  อ30206 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3 2.0 80 
ว30204 คลื่นแม>เหล็กไฟฟCาและ 
ฟfสิกส�ยุคใหม> 

2.0 80 
 

ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10 

ว30234 ไฟฟCาเคมีและอนินทรีย�เคมี 1.0 40  ส30202 อาเซียนศึกษา 1.0 40 
ว30262 ความหลากหลายทางชีวภาพ 1.5 60  ส30206 หน4าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
อ30205 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2 2.0 80  รวม 3.75 150 
ส30201 ทักษะชีวิต 0.25 10  รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ<ม 1 8.25 330 
ส30205 หน4าท่ีพลเมือง 3 0.5 20     
รวม 9.25 370     
รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ<ม 1 14.75 590     
       
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ<ม 2 นก. คาบ  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ<ม 2 นก. คาบ 
เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5   เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5  
รวม 0.5-1.5   รวม 0.5-1.5  
       
กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน นก. คาบ  กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน นก. คาบ 
กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�  - นอกตาราง  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�  - นอกตาราง 

กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง  กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง 

รวม - 40  รวม - 40 
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11.  เกณฑ�การจบการศึกษา 
 

นักเรียนต4องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต>างๆ และมีผลการเรียนแต>ละรายวิชาไม>ตํ่ากว>า 2.00
ตลอดจนผ>านการประเมินคุณลักษณะและเข4าร>วมกิจกรรมต>างๆ ดังต>อไปนี้จึงถือว>าจบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปAท่ี 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคพุทธศักราช 2554(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2557) 

 1.  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  จํานวน 41.0 หน>วยกิต  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>ม 1 จํานวน 
44.0 หน>วยกิต  และเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>ม 2  จํานวนไม>ต่ํากว>า 4.0 หน>วยกิต           
ตามศักยภาพ  ความถนัด  และความสนใจ  รวมท้ังสิ้นไม>ต่ํากว>า  89.0 หน>วยกิต และมีผลการเรียนแต>ละ
รายวิชาไม>ต่ํากว>า  2.00 

 2.  ผ>านการประเมินความสามารถด4านการอ>าน คิดวิเคราะห�และเขียนตามเกณฑ�ท่ีโรงเรียน
กําหนด ตามรายละเอียดในเอกสารหน4า 27 

 3.  ผ>านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามเกณฑ�ท่ีโรงเรียนกําหนด ตามรายละเอียดใน
เอกสารหน4า 27 

 4.  เข4าร>วมกิจกรรมพัฒนาผู4เรียนท่ีหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ ตามเกณฑ�ข้ันตํ่า
ท่ีกําหนด ตามรายละเอียดในเอกสารหน4า 27 

 5.  การปฏิบัติท่ีนอกเหนือจากเกณฑ�ดังกล>าว ให4เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของแต>ละโรงเรียนพิจารณาเป9นรายๆไป 

 
 

12.  เกณฑ�ข้ันต่ําของกิจกรรมพัฒนาผู2เรียน 
 
นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมตามเกณฑ�ท่ีกล>าวมาแล4วข4างต4น การจบ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปAท่ี 6 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคพุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2557) นักเรียนต4องเข4าร>วมกิจกรรมพัฒนาผู4เรียนตามเกณฑ�ข้ันตํ่าท่ีกําหนดอีกด4วย  

กิจกรรมพัฒนาผู4เรียนแบ>งออกเป9น 3 กิจกรรมย>อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะผู4เรียน และ 3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� นักเรียนต4องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา
ผู4เรียนตามเกณฑ�ข้ันตํ่า ดังนี้ 
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     12.1  กิจกรรมแนะแนว  นกัเรียนต4องเข4าร>วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวตามรายละเอียดในตาราง 7 

ตาราง 7  กิจกรรมแนะแนวท่ีนักเรียนต4องปฏิบัติใน 3 ปA 

กิจกรรม จํานวนข้ันต่ําท่ีนักเรียนต2องปฏิบัติ 
  1.1 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
      1.1.1 ด4านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และ เทคโนโลยี 
      1.1.2 ด4านสังคมศึกษา ภาษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
              และโบราณคดี 

 
6 ครั้ง  (ครั้งละไม>น4อยกว>า 3 ชั่วโมง) 
3 ครั้ง  (ครั้งละไม>น4อยว>า 3 ชั่วโมง) 

  1.2 การฟMงบรรยาย / หรือกิจกรรมอ่ืน 
      1.2.1 ด4านคณิตศาสตร�  วิทยาศาสตร� และ เทคโนโลยี 
      1.2.2 ด4านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทาง   
              อารมณ� 
      1.2.3 ด4านสังคมศึกษา ภาษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
              และดนตรี 
  1.2.4 ด4านการศึกษาต>อและอาชีพ 

 
6 ครั้ง  (ครั้งละไม>น4อยกว>า 1 ชั่วโมง30 นาที) 
3 ครั้ง  (ครั้งละไม>น4อยกว>า 1 ชั่วโมง30 นาที) 
3 ครั้ง  (ครั้งละไม>น4อยกว>า 1 ชั่วโมง30 นาที) 
3 ครั้ง  (ครั้งละไม>น4อยกว>า 1 ชั่วโมง30 นาที) 

  1.3 อ>านหนังสือจากรายการท่ีโรงเรียน กําหนดให4 50 ชื่อเรื่อง 
  1.4 พบครูท่ีปรึกษาประจําชั้นหลังเข4าแถวเคารพธงชาติ ไม>น4อยกว>าร4อยละ 80 ของวันเปfดเรียน 

 
 

     12.2  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู2เรียน  นักเรียนต4องเข4าร>วมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู4เรียน
ตามรายละเอียดในตาราง 8  

ตาราง 8  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู4เรียนท่ีนักเรียนต4องปฏิบัติใน 3 ปA 

กิจกรรม จํานวนข้ันต่ําท่ีนักเรียนต2องปฏิบัติ 
 1. ค>ายวิชาการ  1 ครั้ง  (ครั้งละไม>น4อยกว>า 3 วัน) 
 2. ค>ายปฏิบัติธรรม  1 ครั้ง  (ครั้งละไม>น4อยกว>า 3 วัน) 
 3. กิจกรรมชุมนุม  6 ชุมนุม 
 4. การออกกําลังกายและเล>นกีฬา  ไม>น4อยกว>า 240 ครั้งครั้งละไม>น4อยกว>า 45 นาที/วัน 
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     12.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� นักเรียนต4องเข4าร>วมปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน�ตามรายละเอียดในตาราง 9 

ตาราง 9  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�ท่ีนักเรียนต4องปฏิบัติใน 3 ปA 

กิจกรรม จํานวนข้ันต่ําท่ีต2องปฏิบัติใน 3 ปO 
1.  กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน�ให4กับโรงเรียน 
2.  กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน�ต>อชุมชนและสังคม 
3.  กิจกรรมการนําความรู4ไปใช4บริการสังคม 

 
    ไม>น4อยกว>า 80 ชั่วโมง 

 
หมายเหตุ :  นักเรียนต4องเข4าร>วมกิจกรรมครบท้ัง 3 กิจกรรมและมีจํานวนชั่วโมงครบตามจํานวนท่ี

กําหนด 
 

13.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู2ของนักเรียน 
 

จุดมุ>งหมายสําคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู4 คือ การมุ>งหาคําตอบว>าผู4เรียนมีความก4าวหน4า 
ท้ังด4านความรู4 ความเข4าใจ ทักษะ กระบวนการคิด มีคุณธรรมและค>านิยมอันพึงประสงค�อันเป9นผลเนื่องจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม>เพียงใดการวัดและประเมินผลต4องใช4วิธีการท่ีหลากหลายเน4นการปฏิบัติ
ให4สอดคล4องและเหมาะสมกับสาระและตัวชี้วัด/ผลการเรียน นอกจากการสอบกลางภาค  และปลายภาคท้ัง
ข4อเขียนและภาคปฏิบัติแล4ว กระบวนการวัดและประเมินผลยังต4องดําเนินการอย>างต>อเนื่องควบคู>ไปกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยตลอด โดยประเมินจากพฤติกรรมท่ัวไป พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรม
ระหว>างการเข4าร>วมกิจกรรม พฤติกรรมระหว>างการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินจากผลงาน แฟCมสะสมงาน
และอ่ืนๆ 

ผู4ใช4ผลการวัดและประเมินผลการเรียนท่ีสําคัญคือ ตัวผู4เรียน ครูผู4สอน และพ>อแม>ผู4ปกครอง ดังนั้นท้ัง
ผู4 เรียน  ครูผู4สอน และพ>อแม>ผู4ปกครองจึงควรต4องมีส>วนร>วมในการกําหนดเปCาหมาย วิธีการ และ
กระบวนการประเมินผลการเรียนรู4ต>างๆ ท่ีจะสะท4อนภาพผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด4วย   

ผลจากการวัดและประเมินผลจะทําให4ผู4เรียนทราบระดับความก4าวหน4าในความสําเร็จของตน              
เป9นข4อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาตนเอง  ครูผู4สอนจะเข4าใจความต4องการของผู4เรียนแต>ละคนแต>ละกลุ>ม          
และสามารถให4ระดับคะแนนหรือจัดกลุ>มผู4เรียน รวมท้ังประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน
ขณะท่ีพ>อแม>ผู4ปกครองจะได4ทราบระดับความสามารถของผู4เรียนท่ีเป9นบุตรหลานของตนเอง 

หลักเกณฑ�การวัดและประเมินผลการเรียนรู4ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค มีรายละเอียด
ดังนี้ 
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     13.1  การวัดและประเมินผลการเรียนรู2รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

   1)  เครื่องมือท่ีใช4วัดและประเมินผล จะต4องใช4ให4หลากหลายสอดคล4องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู4
กําหนดไว4 โดยท่ัวไปจะต4องมีการประเมินกลางภาคปลายภาค การประเมินจากผลงาน การประเมินจากแฟCม
สะสมงาน การสอบปากเปล>า การสัมภาษณ� การสอบปฏิบัติรวมถึงการประเมินโดยใช4แบบสังเกตและแบบ
บันทึกต>างๆ แล4วปรับผลการประเมินจากเครื่องมือและวิธีการประเมินรูปแบบต>างๆ ให4เป9นคะแนน โดยให4
ปรับคะแนนเต็มให4เป9น 100 

 2)  การให4ระดับผลการเรียนของแต>ละรายวิชาจะใช4วิธีอิงเกณฑ�หรืออิงตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู4 โดยจะ
ให4ระดับผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบและการประเมินดังนี้ 

  
   ตาราง 10  การให4ระดับผลการเรียน 
 

ช<วงคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 
80-100 4.0 ผลการเรียนระดับดีเยี่ยม 
75-79 3.5 ผลการเรียนระดับดีมาก 
70-74 3.0 ผลการเรียนระดับดี 
65-69 2.5 ผลการเรียนระดับค>อนข4างดี 
60-64 2.0 ผลการเรียนระดับพอใช4 
55-59 1.5 ผลการเรียนระดับค>อนข4างตํ่า 
50-54 1.0 ผลการเรียนระดับตํ่า 
0-49 0.0 ผลการเรียนระดับตํ่ามาก 

 
3)  นักเรียนต4องมีเวลาเรียนไม>น4อยกว>าร4อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบกลางภาค 

หรือปลายภาค ถ4านักเรียนคนใดมีเวลาเรียนไม>ถึงร4อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดนักเรียนต4องปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ิมเติมตามท่ีครูผู4สอนกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ัง แล4วขอสอบ
กลางภาคหรือปลายภาคใหม> 

4)  นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเป9น “0” “1” หรือ “1.5”จะต4องทํากิจกรรมหรือ
เรียนเสริมตามท่ีครูผู4สอนกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ังจากนั้นจึงสอบแก4ตัว 
การสอบแก4ตัวจะได4ระดับผลการเรียนสูงสุดไม>เกิน “2” ถ4านักเรียนสอบแก4ตัว 2 ครั้งแล4วยังได4ระดับผลการ
เรียน“0” “1” หรือ “1.5”อยู>อีกให4นักเรียนลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชานั้นๆ  

5)   นักเรียนท่ีขาดส>งผลงานหรือส>งงานยังไม>ครบตามท่ีได4รับมอบหมายจากครูผู4สอนให4ได4ผลการเรียน 
“ร” และเม่ือส>งงานครบเรียบร4อยแล4วครูผู4สอนจึงให4ระดับผลการเรียนได4 

6)  นักเรียนท่ีไม>สามารถมาสอบหรือทํากิจกรรมประเมินผลตามกําหนดเวลาเพราะปVวยหรือมีเหตุ
สุดวิสัยอ่ืน ให4ยื่นคําร4องต>อคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ังเพ่ือขอสอบหรือทํากิจกรรมประเมินผลใหม> 

7)  รายวิชาใดท่ีผู4เรียนมีหลักฐานเด>นชัดแสดงให4เห็นว>ามีความรู4ความสามารถตามข4อกําหนด              
ของรายวิชานั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ังนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียน 
โดยไม>ต4องเข4าชั้นเรียนตามปกติได4 แต>ต4องเข4ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียน ในบางกรณีนักเรียน
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อาจนําผลงานท่ีแสดงว>านักเรียนได4มีความรู4ความสามารถตามข4อกําหนดของรายวิชานั้นๆเสนอคณะกรรมการ
ท่ีโรงเรียนแต>งต้ังเพ่ือพิจารณาให4ระดับคะแนน โดยไม>ต4องเข4ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียนก็ได4  

8)  นักเรียนสามารถขอลงทะเบียนเรียนใหม>รายวิชาในสาขาวิชาต>างๆ ได4 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ัง  การประเมินผลรายวิชาท่ีเรียนใหม>ให4เป9นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
ประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนปกติ 

9)  ในแต>ละภาคเรียนนักเรียนต4องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม ตามท่ี
โรงเรียนกําหนด ในกรณีท่ีมีความจําเป9นนักเรียนไม>สามารถเรียนได4ตลอดภาคเรียน นักเรียนสามารถขอระงับ
การเรียนและนักเรียนต4องลงทะเบียนเรียนใหม>ตามกําหนดเวลาและวิธีการท่ีแต>ละโรงเรียนเห็นสมควร  
      
     13.2  การประเมินความสามารถด2านการอ<าน คิดวิเคราะห� และเขียน 
 1)  หลังจากนักเรียนเข4าศึกษาในโรงเรียนไปแล4วไม>น4อยกว>า 2 ภาคเรียนและไม>เกิน 4 ภาคเรียน
โรงเรียนจะเป9นผู4มอบหมายให4ครูผู4สอนนักเรียนคนนั้นๆ ในขณะนั้นไม>น4อยกว>า 5 คนเป9นผู4ประเมิน
ความสามารถในการอ>าน การคิดวิเคราะห� และการเขียนของผู4เรียนเป9นรายบุคคลโดยใช4เครื่องมือและวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ังเป9นผู4กําหนดโดยใช4มาตราประเมิน 5 ระดับ (1, 2, 3, 4 และ 5 เม่ือ 1 
หมายถึงความสามารถตํ่า และ 5 หมายถึงความสามารถดีเยี่ยม)  

นักเรียนจะต4องได4รับผลการประเมินความสามารถดังนี้  ผลการประเมินตํ่ากว>า 3.00 ถือว>าไม>ผ>านการ
ประเมิน ผลการประเมิน 3.00-3.74 ผ>านเกณฑ�การประเมิน ผลการประเมิน 3.75-4.49 ผ>านการประเมิน
ระดับดี ผลการประเมิน 4.50 ข้ึนไป ผ>านการประเมินระดับดีเยี่ยม  

2)  ในกรณีท่ีประเมินแล4วไม>ผ>าน  คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ัง เป9นผู4กําหนดแนวทาง หรือกิจกรรม 
ให4นักเรียนนําไปปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงแก4ไข  คณะกรรมการดังกล>าวจะเป9นผู4ติดตามและประเมินผลนักเรียน  
เม่ือประเมินผ>านแล4วจึงเสนอให4โรงเรียนปรับแก4ผลการประเมินจาก“ไม>ผ>าน” เป9น “ผ>าน” 
     13.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค� 

1)  คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ังจะเป9นผู4กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค�ด4านต>างๆเพ่ือใช4ในการ
ประเมิน และจัดทําเครื่องมือท่ีใช4ในการประเมินข้ึนโดยใช4มาตราประเมิน 5 ระดับ  (1, 2, 3, 4 และ 5 เม่ือ 1 
หมายถึง ตํ่าหรือไม>ดี และ 5  หมายถึง สูงหรือดีเยี่ยม)  ในแต>ละภาคเรียนโรงเรียนจะมอบหมายให4ครูผู4สอนไม>
น4อยกว>า 5 คนเป9นผู4ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของนักเรียนแต>ละคนโดยใช4เครื่องมือดังกล>าว  

นักเรียนจะต4องได4รับผลการประเมินความสามารถดังนี้  ผลการประเมินตํ่ากว>า 3.00 ถือว>าไม>ผ>านการ
ประเมิน ผลการประเมิน 3.00-3.74 ผ>านเกณฑ�การประเมิน ผลการประเมิน 3.75-4.49 ผ>านการประเมิน
ระดับดี ผลการประเมิน 4.50 ข้ึนไป ผ>านการประเมินระดับดีเยี่ยม 

2)  ในกรณีท่ีประเมินแล4วไม>ผ>าน ให4คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ังเป9นผู4กําหนดแนวทางหรือ
กิจกรรมให4นักเรียนนําไปปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงแก4ไขคณะกรรมการดังกล>าวจะเป9นผู4ติดตามและประเมินผล
นักเรียนต>อไป เม่ือประเมินผ>านแล4ว จึงให4โรงเรียนปรับแก4ผลการประเมินจาก “ไม>ผ>าน” เป9น “ผ>าน” 
     13.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู2เรียน   

1)  คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ังจะเป9นผู4จัดทําแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู4เรียนแจก
ให4กับนักเรียนแต>ละคนสําหรับใช4บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู4เรียนของตนเอง ในภาคเรียนนั้น ๆ   
เม่ือนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู4เรียนแล4วให4บันทึกลงในแบบบันทึกดังกล>าวแล4วให4ครูท่ีปรึกษาหรือครู
ผู4รับผิดชอบการจัดกิจกรรมนั้นๆ ลงนามรับรอง 
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2)  เม่ือสิ้นภาคเรียนให4ครูท่ีปรึกษารวบรวมแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมดังกล>าวส>งงานทะเบียนเพ่ือ
บันทึกเป9นข4อมูลนักเรียนจะต4องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู4เรียนตามเกณฑ�ข้ันตํ่าท่ีโรงเรียนกําหนดจึงจะถือว>า 
จบการศึกษาตามหลักสูตร กรณีท่ีนักเรียนยังปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู4เรียนไม>ครบถ4วนตามเกณฑ�ข้ันตํ่า
คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ัง  เป9นผู4กําหนดกิจกรรมให4นักเรียนปฏิบัติเพ่ิมเติมจนผ>านเกณฑ�ข้ันตํ่าท่ี
กําหนด 

 

14. การเทียบโอนผลการเรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ของกระทรวงศึกษาธิการ ได4กําหนดให4

โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได4 โดยการนําความรู4ทักษะและประสบการณ�ท่ีได4จากการศึกษาใน
รูปแบบต>างๆ หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป9นผลการเรียนของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับ
ท่ีกําลังศึกษาอยู>  

การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรุงปรุง พุทธศักราช 2557) สามารถดําเนินการได4ดังต>อไปนี้ 
ท้ังนี้ให4เป9นไปตามระเบียบท่ีแต>ละโรงเรียนกําหนดโดย 

 1)  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาซ่ึงจะให4ข4อมูลท่ีแสดงความรู4  ความสามารถของผู4 เรียน  
ในด4านต>างๆ 

 2)  พิจารณาจากความรู4และประสบการณ�ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ� ฯลฯ 
 3)  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติได4จริง  
 

15. ความหมายของรหัสวิชา 
 

รหัสวิชาประกอบไปด4วยพยัญชนะหนึ่งตัวนําหน4า ตามด4วยตัวเลขจํานวน  5 หลัก มีความหมายดังนี้ 
พยัญชนะ พยัญชนะแต>ละตัวแทนชื่อของกลุ>มสาระการเรียนรู4  ดังนี้ 
 ท หมายถึง กลุ>มสาระการเรียนรู4ภาษาไทย 
 ส หมายถึง กลุ>มสาระการเรียนรู4สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ศ หมายถึง กลุ>มสาระการเรียนรู4ศิลปะ 
 พ หมายถึง กลุ>มสาระการเรียนรู4สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ค หมายถึง กลุ>มสาระการเรียนรู4คณิตศาสตร� 
 ง หมายถึง กลุ>มสาระการเรียนรู4การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ว หมายถึง กลุ>มสาระการเรียนรู4วิทยาศาสตร�     
 อ หมายถึง กลุ>มสาระการเรียนรู4ภาษาต>างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 จ หมายถึง กลุ>มสาระการเรียนรู4ภาษาต>างประเทศ (ภาษาจีน) 
 ญ หมายถึง กลุ>มสาระการเรียนรู4ภาษาต>างประเทศ (ภาษาญ่ีปุVน) 
 ย หมายถึง กลุ>มสาระการเรียนรู4ภาษาต>างประเทศ (ภาษาเยอรมัน) 
 ฝ หมายถึง กลุ>มสาระการเรียนรู4ภาษาต>างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
 ร หมายถึง กลุ>มสาระการเรียนรู4ภาษาต>างประเทศ (ภาษารัสเซีย) 
 ต   หมายถึง     กลุ>มสาระการเรียนรู4ภาษาต>างประเทศ ( ภาษาอ่ืน ๆ ท่ีพยัญชนะซํ้ากับ

รหัสวิชาภาษาต>างประเทศภาษาท่ี 2  ท่ีมีอยู>เดิม)  
(ให4ดําเนินการพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง) 
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เลขหลักท่ี 1  แทนระดับการศึกษา  โดยเลข 3  หมายถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เลขหลักท่ี 2  แทนชั้นปAท่ีรายวิชานั้น ๆ จะเปfดสอน  
 1  หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปfดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปAท่ี 4  
 2  หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปfดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปAท่ี 5 
 3  หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปfดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปAท่ี 6 
 0 หมายถึง  รายวิชาท่ีจะเปfดสอนในระดับชั้นใดก็ได4 
 
เลขหลักท่ี 3 แทนประเภทของรายวิชา ดังนี้ 
 1 หมายถึง รายวิชาพ้ืนฐาน 
 2 หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม 
เลขหลักท่ี 4 และ 5  แทนลําดับท่ีของรายวิชาท่ีเปfดสอนในแต>ละกลุ>มสาระการเรียนรู4 
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16. รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน<วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

ตาราง 11  รหัสวิชา ชื่อรายวชิาและหน>วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร� 
ภูมิภาค พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) 

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
1.  กลุ<มสาระการเรียนรู2ภาษาไทย   
1.1  ท30101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 1  
       THA30101 Thai Language for Communication 1  

1.0 

1.2  ท30102 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 2  
      THA30102 Thai Language for Communication 2 

1.0 

1.3  ท30103 วรรณวินิจ  
      THA30103  An Approach to Literary Works  

1.0 

 1.4 ท30104 พัฒนาทักษะภาษาไทย  
      THA30104 Thai Skill Development  

1.0 
 

1.5  ท30105 หลักภาษาไทยในชีวิตประจําวัน  
      THA30105 Thai Grammar in Daily Life  

1.0 
 

1.6  ท30106 วรรณคดีกับชีวิต  
      THA30106  Literature and Life 

1.0 
 

2.  กลุ<มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร�   
2.1  ค30101 คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน  
      MATH30101 Fundamental Mathematics  

1.5 
 

2.2  ค30102 ความรู4พ้ืนฐานสําหรับแคลคูลัส 1  
      MATH30102 Pre-calculus 1  

1.5 

2.3  ค30103 ความรู4พ้ืนฐานสําหรับแคลคูลัส 2  
      MATH30103 Pre-calculus 2  

1.5 
 

2.4  ค30104 ความรู4พ้ืนฐานสําหรับแคลคูลัส 3  
      MATH30104 Pre-calculus 3  

1.5 

3.  กลุ<มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร�  
3.1  ว30101 ฟfสิกส�พ้ืนฐาน  
      SCI30101 Fundamentals of Physics  

1.5 
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ตาราง 11 (ต<อ)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
3.  กลุ<มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร� (ต<อ)  
3.2  ว30102 ดาราศาสตร�พ้ืนฐาน  
      SCI30102  Fundamentals of Astronomy 

0.5 

3.3  ว30131 เคมีพื้นฐาน  
      SCI30131  Fundamental Chemistry  

1.5 

3.4  ว30161 พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  
      SCI30161 Principle of Life  

1.5 

3.5  ว30191 วิทยาศาสตร�โลก 1  
      SCI30191 Earth Science 1  

0.5 

3.6  ว30192 วิทยาศาสตร�โลก 2  
      SCI30192 Earth Science 2  

0.5 

4.  กลุ<มสาระการเรียนรู2สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
4.1  ส30101 ศาสนศึกษา  
      SOC30101  Religious Study  

0.5 
 

4.2  ส30102 หน4าท่ีพลเมือง  
      SOC30102 Civil Duty  

1.0 

4.3  ส3010  ภูมิศาสตร�  
      SOC30103 Geography 

1.0 
 

4.4 ส30104 เศรษฐศาสตร�  
     SOC30104 Economics  

1.0 

4.5  ส30105 อารยธรรมโลก  
      SOC30105 World Civilization  

1.0 

4.6  ส30106 ประวัติศาสตร�สมัยใหม>  
      SOC30106 Modern History  

1.0 
 

4.7  ส30107 คุณธรรมเพ่ือชีวิต  
     S OC30107 Moral for Life  

0.5 

4.8  ส30108 ประวัติศาสตร�ไทย1 
      SOC30108 Thai History 1 

0.5 
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ตาราง 11 (ต<อ)  

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
4.  กลุ<มสาระการเรียนรู2สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (ต<อ)  
4.9  ส30109 ประวัติศาสตร�ไทย2 
      SOC30108 Thai History 2 

0.5 

4.10  ส30110  ประวัติศาสตร�ไทย3 
      SOC30110 Thai History 3 

1.0 

5.  กลุ<มสาระการเรียนรู2สุขศึกษาและพลศึกษา  
5.1  พ30101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1  
      HPE30101 Health and Physical Education 1 

0.5 

5.2  พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2  
      HPE30102 Health and Physical Education 2 

0.5 

5.3  พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  
      HPE30103 Health and Physical Education 3  

0.5 

5.4  พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4  
      HPE30104 Health and Physical Education 4  

0.5 

5.5  พ30105 สุขศึกษาและพลศึกษา 5  
      HPE30105 Health and Physical Education 5  

0.5 
 

5.6  พ30106   สุขศึกษาและพลศึกษา 6  
      HPE30106 Health and Physical Education 6  

0.5 

6.   กลุ<มสาระการเรียนรู2ศิลปะ   
6.1  ศ30101 ดนตรีปฏิบัติ  
      ART30101 Music Performance  

0.5 

6.2  ศ30102 สุนทรียนาฏศิลปz 
      ART30102 Appreciation of Thai Dance  

0.5 

6.3  ศ30103 ทัศนศิลปz  
      ART30103 Visual Arts  

0.5 

6.4  ศ30104 สังคีตนิยม  
      ART30104 Music Appreciation 

0.5 
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ตาราง 11 (ต<อ) 
  

หมายเหตุ : เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานของโรงเรียนวิทยาศาสตร� 
                      ภูมิภาค ได4แบ>งนักเรียนออกเป9น 3 กลุ>ม  ตามความสามารถของผู4เรียนโดย 

กลุ>มท่ี 1  รายวิชา  8.1 อ30101  8.2 อ30102  และ 8.3 อ30103 เหมาะสําหรับนักเรียนระดับพ้ืนฐาน 
                      ระดับต4น (Basic) 

 

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
6.5  ศ30105 สุนทรียศาสตร�กบัการดํารงชีวิต  
      ART30105 Aesthetics and Life  

1.0 
 

7.  กลุ<มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
7.1  ง30101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมขั้นต4น  
      TECH30101 Introductionto Information echnology and Programming  

1.0 

7.2  ง30102 การส่ือสารข4อมูล และเครือข>ายคอมพิวเตอร�  
      TECH30102 Introduction to Data Communications and Computer Networks  

0.5 
 

7.3  ง30161 การออกแบบและเทคโนโลยี  
      TECH30161 Design and Technology  

1.5 

8.   กลุ<มสาระการเรียนรู2ภาษาต<างประเทศ     
8.1  อ30101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1   
      ENG30101 Foundation English 1  

2.0 

8.2  อ30102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  
      ENG30102 Foundation English 2  

2.0 
 

8.3  อ30103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  
      ENG30103 Foundation English 3  

2.0 
 

8.4  อ30104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4  
      ENG30104 Foundation English 4  

2.0 
 

8.5  อ30105 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5  
      ENG30105 Foundation English 5 

2.0 
 

8.6  อ30106 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6  
      ENG30106 Foundation English 6  

2.0 
 

8.7  อ30107 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 7  
      ENG30107 Foundation English 7  

2.0 
 

8.8  อ30108 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 8  
      ENG30108 Foundation English 8 

2.0 
 

8.9  อ30109 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 9  
      ENG30109 Foundation English 9  

2.0 
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กลุ>มท่ี 2  รายวิชา  8.4  อ30104  8.5 อ30105  และ 8.6 อ30106  เหมาะสําหรับนักเรียนระดับพ้ืนฐาน 
                      ระดับกลาง (Intermediate) 

กลุ>มท่ี 3  รายวิชา  8.7  อ30107  8.8 อ30108  และ 8.9 อ30109  เหมาะสําหรับนักเรียนระดับพ้ืนฐาน 
                      ระดับสูง (Advance) 

 
17.  รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน<วยกิตของรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ<ม 1 

ตาราง 12  รหัสวิชา ชื่อรายวชิาและหน>วยกิตของรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>ม 1 ตามหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร�ภูมิภาคพุทธศักราช 2554(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) 

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
1.  กลุ<มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร �  
1.1  ค30201 ความรู4พ้ืนฐานสําหรับแคลคูลัส 4  
      MATH30201  Pre-calculus 4  

1.5 

1.2  ค30202 แคลคูลัสเบื้องต4น  
      MATH30202  Elementary Calculus 

1.5 

1.3  ค30203 สถิติเบ้ืองต4น  
      MATH30203  Introduction to Statistics  

1.5 

1.4  ค30204 ความน>าจะเป9นเบื้องต4น  
      MATH30204  Introduction to Probability 

1.5 

1.5  ค30205 พีชคณิตเชิงเส4น 1  
      MATH30205  Linear Algebra 1  

2.0 

2.  กลุ<มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร�  
2.1  ว30291 การสืบเสาะและธรรมทางวิทยาศาสตร�  
      SCI30291  Scientific Inquiry and the Nature of Science  

1.5 

2.2  ว30292 สัมมนาทางวิทยาศาสตร�  
      SCI30292 Science Seminar 

1.0 

2.3  ว30293 ความคิดสร4างสรรค�และนวัตกรรม  
      SCI30293 Creativity and Innovation 

1.0 

2.4  ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร�  
      SCI30294 Science Project 

2.0 

• ฟfสิกส�  
2.5  ว30201 กลศาสตร�  
      SCI30201 Mechanics 

1.5 

2.6  ว30202 สมบัติกายภาพของสสาร อุณหพลศาสตร�และคล่ืนเสียง 
      SCI30202 Physical Properties of Matter, Thermodynamics and Sound Waves 

1.5 
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ตาราง 12 (ต<อ)  

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
2.  กลุ<มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร � (ต<อ)  
2.7  ว30203 ไฟฟCาและแม>เหล็ก  
      SCI30203 Electricity and Magnetism 

1.5 
 

2.8  ว30204 คล่ืนแม>เหล็กไฟฟCาและฟfสิกส�ยุคใหม>  
      SCI30204 Electromagnetic Waves and Modern Physics 

2.0 

• เคมี  
2.9  ว30231 ปริมาณสารสัมพันธ� และสถานะของสาร  
      SCI30231Stoichiometry and States of Matter  

1.5 

2.10 ว30232จลนศาสตร�เคมีและสมดุลเคมี  
       SCI30232  Chemical Kinetics and Equilibrium 

1.5 

2.11 ว30233 อินทรีย�เคมีและสารชีวโมเลกุล  
       SCI30233 Organic Chemistry and Biomolecules 

1.5 

2.12 ว30234 ไฟฟCาเคมีและอนินทรีย�เคม ี  
       SCI30234 Electrochemistry and Inorganic Chemistry  

1.0 
 

• ชีววิทยา  
2.13 ว30261 พันธุศาสตร� และวิวัฒนาการ  
       SCI30261 Genetics and Evolution 

1.5 

2.14 ว30262 ความหลากหลายทางชีวภาพ  
       SCI30262 Biodiversity 

1.5 

2.15 ว30263 กายวิภาคศาสตร�และสรีรวิทยาของสัตว�  
       SCI30263 Animal Anatomy and Physiology  

1.5 
 

2.16 ว30264 กายวิภาคศาสตร�และสรีรวิทยาของพืช  
       SCI30264 Plant Anatomy and Physiology  

1.0 
 

3.  กลุ<มสาระการเรียนรู2สังคมศึกษาและวัฒนธรรม  
3.1  ส30201 ทักษะชีวิต  
      SOC30201 Life Skills  

1.5 

3.2  ส30202 อาเซียนศึกษา  
      SOC30202  ASEAN Education 

1.0 

3.3  ส30203 หน4าท่ีพลเมือง 1  
      SOC30203  Civil Duty 1 

0.5 

3.4  ส30204 หน4าท่ีพลเมือง 2  
      SOC30204  Civil Duty 1 

0.5 

3.5  ส30205 หน4าท่ีพลเมือง 3  
      SOC30205  Civil Duty 1 

0.5 
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ตาราง 12 (ต<อ)  

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
3.6  ส30206 หน4าท่ีพลเมือง 4  
      SOC30206  Civil Duty 1 

0.5 

4.  กลุ<มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
4.1  ง30201 การเขียนโปรแกรมขั้นประยุกต�  
      TECH30201 Advanced Programming  

1.0 

5.  กลุ<มสาระการเรียนรู2ภาษาต<างประเทศ (เลือกเรียน 1 วชิาจากรายวิชาต>อไปนี้)  
• ภาษาอังกฤษ   
5.1  อ30201 ภาษาอังกฤษรอบรู41  
      ENG30201 Thematic English 1  

2.0 

5.2  อ30202 ภาษาอังกฤษรอบรู42  
      ENG30202 Thematic English 2 

2.0 

5.3  อ30203 ภาษาอังกฤษรอบรู43  
      ENG30203 Thematic English 3 

2.0 

5.4  อ30204 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1  
      ENG30204 Academic English 1  

2.0 

5.5  อ30205 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2  
      ENG30205 Academic English 2  

2.0 

5.6  อ30206 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3  
      ENG30206 Academic English 3 

2.0 

5.7  อ30207 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1  
      ENG30207 English for Specific Purposes 1 

2.0 

5.8  อ30208 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2  
      ENG30208 English for Specific Purposes 2 

2.0 

5.9  อ30209 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 3  
      ENG30209 English for Specific Purposes 3 

2.0 

• ภาษาต>างประเทศภาษาท่ี 2 (เลือกเรียน 1 รายวชิาจากรายวชิาต>อไปนี้)  
5.10 จ30201 สนทนาภาษาจีน 1  
       CHI30201 Chinese Conversation 1  

1.5 

5.11 ญ30201 ภาษาญ่ีปุVนขั้นต4น 1  
       JAP30201  Basic Japanese 1  

1.5 
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ตาราง 12 (ต<อ)  

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
5.12 ย30201   ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน  
       GER30201  German in Everyday Life  

1.5 

5.13 ฝ30201   ภาษาฝรั่งเศสน>ารู4 1  
       FRE30201  Foundation French 1  

1.5 
 

5.14 ร30201   ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1  
       RUS30201  Basic Russian 1  

1.5 

5.15 ต30201 ภาษาเกาหลีข้ันต4น 
       KOR30201 Basic Korean  

1.5 

โรงเรียนสามารถเปRดเพ่ิมเติมได2ตามความพร2อมของแต<ละโรงเรียน  

 
หมายเหตุ   
 1)  เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม กลุ>ม1 ของโรงเรียน

วิทยาศาสตร�ภูมิภาค ได4แบ>งนักเรียนออกเป9น 3 กลุ>ม ตามความสามารถของผู4เรียนโดย 
         กลุ>มท่ี 1 รายวิชา  5.1 อ30201  5.2 อ30202  และ 5.3 อ30203  เหมาะสําหรับนกัเรียน

ระดับพ้ืนฐาน ระดับต4น (Basic) 
         กลุ>มท่ี 2 รายวิชา  5.4 อ30204  5.5 อ30205  และ 5.6 อ30206  เหมาะสําหรับนกัเรียน 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับกลาง (Intermidiate) 
         กลุ>มท่ี 3 รายวิชา  5.7 อ30207  5.8 อ30208  และ 5.9 อ30209  เหมาะสําหรับนกัเรียน 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับสูง (Advance) 

       2)  รายวิชาภาษาต>างประเทศ ภาษาท่ี 2 โรงเรียนสามารถเปfดเพ่ิมเติมได4ตามความพร4อมของแต>
ละโรงเรียน 
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18. รหัสวิชา ช่ือรายวิชา และหน<วยกิตของรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ<ม 2 

 ตาราง 13  รหัสวิชา ชื่อรายวชิา และหน>วยกิตของรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>ม 2 ตามหลักสูตรโรงเรียน 
วิทยาศาสตร�ภูมิภาค พุทธศักราช 2554  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) 

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
1.  กลุ<มสาระการเรียนรู2ภาษาไทย   
1.1  ท30201 สัมมนาภาษาไทย  
      THA30201 Thai Seminar  

1.0 

1.2  ท30202 วรรณกรรมปMจจุบัน  
      THA30202 Modern Literary Works 

1.0 

1.3  ท30203 วรรณกรรมท4องถ่ิน  
      THA30203 Folklore Studies  

1.0 

1.4  ท30204   การอ>านตีความ  
      THA30204 Interpretative Reading 

1.0 

1.5  ท30205 การอ>านทํานองเสนาะ  
      THA30205 Rhyme Reading 

1.0 

1.6  ท30206 การเขียนเรือ่งสั้น  
      THA30206 Short Story Writing  

1.0 

1.7  ท30207 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก 
      THA30207 Children’s Literature Writing 

1.0 

1.8  ท30208   การเขียนร4อยกรอง  
      THA30208  Verse Writing  

1.0 

1.9  ท30209 การเขียนสารคดี  
      THA30209 Feature Writing  

1.0 

1.10 ท30210 ทักษะการส่ือสารเฉพาะกิจ  
       THA30210 Thai Language Communicative Skills for Specific Purpose  

1.0 

2.   กลุ<มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร�   
2.1  ค30206 พีชคณิตเชิงเส4น 2  
      MATH30206 Linear Algebra 2  

2.0 

2.2  ค30207 แคลคูลัสข้ันสูง (AP)  
      MATH30207 Advanced Calculus (AP)  

2.0 
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ตาราง 13  (ต<อ) 

 

 

 

 

 

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
2.   กลุ<มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร�(ต<อ)  
2.3  ค30208 แคลคูลัสของฟMงก�ชันหลายตัวแปร  
      MATH30208 Calculus of Several Variables  

2.0 

2.4  ค30209 ตรรกศาสตร�และการพิสูจน�  
      MATH30209 Logic and Proofs  

0.5 

2.5  ค30210 การแก4ปMญหาทางทฤษฎีจํานวน1  
      MATH30210 Problem Solving in Number Theory 1  

0.5 

2.6  ค30211 การแก4ปMญหาทางทฤษฎีจํานวน2  
      MATH30211 Problem Solving in Number Theory 2  

0.5 

2.7  ค30212 การแก4ปMญหาทางเรขาคณิต 1  
      MATH30212 Problem Solving in Geometry 1  

0.5 

2.8  ค30213 การแก4ปMญหาทางเรขาคณิต 2  
      MATH30213 Problem Solving in Geometry 2  

0.5 

2.9  ค30214 การแก4ปMญหาทางคอมบินาทอริก1  
      MATH30214 Problem Solving in Combinatorics 1  

0.5 

2.10 ค30215 การแก4ปMญหาทางคอมบินาทอริก2  
      MATH30215 Problem Solving in Combinatorics 2  

0.5 

2.11 ค30216 การแก4ปMญหาทางพีชคณิต 1  
      MATH30216 Problem Solving in Algebra 1  

0.5 

2.12 ค30217 การแก4ปMญหาทางพีชคณิต 2  
      MATH30217 Problem Solving in Algebra 2  

0.5 

2.13 ค30218 การแก4ปMญหาทางอสมการและสมการเชิงฟMงก�ชัน  
      MATH30218 Problem Solving in Inequalities and Functional Equations  

1.0 

2.14  ค30219 เรขาคณิตวิยุต  
      MATH30219 Discrete Geometry  

1.0 

2.15 ค30220 ทฤษฎีกราฟ  
      MATH30220 Graph Theory  

1.5 
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ตาราง 13  (ต<อ) 

 

 

 

 

 

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
2.  กลุ<มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร�  (ต<อ)  
2.16 ค30221 สมการเชิงอนุพันธ�เบ้ืองต4น  
      MATH30221 Elementary Differential Equations 

1.5 

2.17 ค30222 สถิติเพ่ือการวิจัยเบ้ืองต4น  
      MATH30222 Statistics for Basic Research 

1.0 

3.  กลุ<มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร�  
• ฟfสิกส�  
3.1  ว30205 ฟfสิกส�ท่ัวไป 1 (AP)  
      SCI30205 General Physics 1 (AP) 

1.5 

3.2  ว30206 ปฏิบัติการฟfสิกส� 1 (AP)  
      SCI30206 Physics Laboratory 1 (AP) 

1.5 

3.3  ว30207 ฟfสิกส�ท่ัวไป 2 (AP)  
      SCI30207 General Physics 2 (AP)  

1.5 

3.4  ว30208 ปฏิบัติการฟfสิกส� 2 (AP)  
      SCI30208 Physics Laboratory 2 (AP)  

1.5 

3.5  ว30209 คณิตศาสตร�สําหรับฟfสิกส�  
      SCI30209 Mathematics for Physics  

1.0 

3.6  ว30210 กลศาสตร�ยุคเก>า  
      SCI30210 Classical Mechanics  

1.0 

3.7  ว30211 กลศาสตร�ควอนตัมเบื้องต4น  
      SCI30211 Introduction to Quantum Mechanics  

1.0 

3.8  ว30212 ฟfสิกส�สถานะของแข็งเบื้องต4น  
      SCI30212 Introduction to Solid State Physics 

1.0 

3.9  ว30213 อิเล็กทรอนิกส�เบื้องต4น  
      SCI30213  Introduction to Electronics  

1.0 

3.10 ว30214 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย�  
      SCI30214 Solar Energy Technology  

1.0 
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ตาราง 13  (ต<อ)  

 

 

 

 

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
3.  กลุ<มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร�  (ต<อ)  
3.11 ว30215 แม>เหล็กไฟฟCาและการประยุกต�  
      SCI30215 Application of Electromagnetism  

1.0 

3.12 ว30216 นิวเคลียร�ในชีวิตประจําวัน  
      SCI30216 Nuclear in Everyday Life  

1.0 

3.13 ว30217 ปฏิบัติการดาราศาสตร�พ้ืนฐาน  
      SCI30217 Fundamentals of Astronomy Laboratory 

1.0 

3.14 ว30218  ดาราศาสตร�ขั้นสูง  
      SCI30218 Advanced Astronomy 

2.0 

3.15 ว30219  ปฏิบัติการดาราศาสตร�ขั้นสูง  
      SCI30219 Advanced Astronomy Laboratory 

1.5 

• เคมี  
3.16 ว30235  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 (AP)  
      SCI30235 General Chemistry Laboratory 1 (AP)  

1.0 

3.17 ว30236  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 (AP)  
      SCI30236 General Chemistry Laboratory 2 (AP)  

1.0 

3.18 ว30237  เคมีอินทรีย�ขั้นสูง 1  
      SCI30237 Advanced Organic Chemistry 1 

1.0 

3.19 ว30238  เคมีอินทรีย�ขั้นสูง 2  
      SCI30238 Advanced Organic Chemistry 2  

1.0 

3.20 ว30239  ผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ  
      SCI30239 Natural Products  

1.0 

3.21 ว30240  นาโนเทคโนโลยี  
      SCI30240 Nanotechnology 

1.0 

3.22 ว30241  จริยธรรมทางวิทยาศาสตร�  
      SCI30241 Scientific Ethics 

1.0 

3.23 ว30242  การวิเคราะห�เชิงเคร่ืองมือ  
      SCI30242 Instrumental Analysis 1  

1.0 
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ตาราง 13  (ต<อ) 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
3.  กลุ<มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร�  (ต<อ)  
3.24 ว30243  ชีวเคมี  
      SCI30243 Biochemistry 

1.0 

3.25 ว30244  เทคนิคพ้ืนฐานในปฏิบัติการเคมี  
      SCI30244 Basic Techniques in Chemistry 

1.0 

3.26 ว30245  เคมีอุตสาหกรรมในท4องถิ่น  
      SCI30245 Industrial Chemistry 

1.0 

3.27 ว30246  เคมีในอาหารถิ่น  
      SCI30246 Food Chemistry 

1.0 

3.28 ว30247  เซรามิกส�  
      SCI30247 Ceramics 

1.0 

• ชีววิทยา (ต>อ)  
3.29 ว30265 ชีววิทยา 1 (AP)  
      SCI30265 Biology 1 (AP)  

1.5 

3.30 ว30266 ชีววิทยา 2 (AP)  
      SCI30266 Biology 2 (AP)  

1.5 

3.31 ว30267 ชีววิทยาของเซลล�  
      SCI30267 Cell Biology  

1.0 

3.32 ว30268 พันธุศาสตร�โมเลกุล  
      SCI30268 Molecular Genetics 

1.0 

3.33 ว30269 อนุกรมวิธานพืช  
      SCI30269 Plant Taxonomy  

1.0 

3.34 ว30270 อนุกรมวิธานสัตว�  
      SCI30270 Animal Taxonomy 

1.0 

3.35ว 30271 จุลชีววิทยา  
      SCI3027 Microbiology 

1.0 

3.36 ว30272 สัตว�ไม>มีกระดูกสันหลัง  
      SCI30272 Invertebrate Zoology 

1.0 
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ตาราง 13  (ต<อ)  
 

 

 

 

 

 

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
3.  กลุ<มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร�  (ต<อ)  
3.37 ว30273 สัตว�มีกระดูกสันหลัง  
      SCI30273 Vertebrate Zoology 

1.0 

3.38 ว30274  กีฏวิทยา 
      SCI30274 Entomology 

1.0 

3.39 ว30275 สังขวิทยา  
      SCI30275 Malacology  

1.0 

3.40 ว30276 มีนวิทยา  
      SCI30276 Ichthyology 

1.0 

3.41 ว30277 สรีรวิทยาพีช  
      SCI30277 Plant Physiology  

1.0 

3.42 ว30278 พฤติกรรมสัตว�  
      SCI30278 Animal Behavior  

1.0 

3.43 ว30279 ชีววิทยาสภาวะแวดล4อม  
      SCI30279 Environmental Biology  

1.0 

3.44 ว30280 เทคโนโลยีชีวภาพ 
      SCI30280  Biotechnology 

1.0 

3.45 ว30281 วิทยาศาสตร�การอาหาร  
      SCI30281 Food Science 

1.0 

3.46 ว30282 นิติวิทยาศาสตร� 
      SCI30282 Forensic Science  

1.0 

3.47 ว30283 เทคนิคพ้ืนฐานสําหรับงานวิจัยทางชีววิทยา  
      SCI30283 Basic Technology for Biology Researc 

1.0 

3.48 ว30284 การวิจัยชีววิทยาทางน้ํา  
      SCI30284 Aquatic Biology Research  

1.0 

3.49 ว30285  ปMญหาพิเศษทางชีววิทยา  
      SCI30285 Special Problem in Biology  

1.0 
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ตาราง 13  (ต<อ)  

 

 

 

 

 

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
3.  กลุ<มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร�  (ต<อ)  
• วิทยาศาสตร�  
3.50 ว30295 สิทธิบัตรทางปMญญา  
      SCI30295 The Study  of Patents 

1.0 

3.51 ว30296 ปรัชญาวิทยาศาสตร�  
      SCI30296 Sciencetific  Philosophy 

1.0 

4.   กลุ<มสาระการเรียนรู2สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
4.1  ส30203 สัมมนาประวัติศาสตร�  
      SOC30203 Seminar of History  

1.0 

4.2  ส430204 การปกครองส>วนท4องถ่ิน 
      SOC30204 Local Administration 

1.0 

4.3  ส30205 ทวารวดีศึกษา  
      SOC30205Dvaravati Study  

1.0 

4.4  ส30206 อยุธยาศึกษา  
      SOC30206 Ayutthaya Study  

1.0 

4.5  ส30207 รัตนโกสนิทร�ศึกษา  
      SOC30207 Rattanakosin Study 

1.0 

4.6  ส30208 เศรษฐศาสตร�การเงิน  
      SOC30208 Economics of Money and Banking  

1.0 

4.7  ส30209 ปรัชญาชีวิต  
      SOC30209 Philosophy of Life  

1.0 

4.8  ส30210 มนุษยสัมพันธ�  
      SOC30210 Human Relationship 

1.0 

4.9  ส30211 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�  
      SOC30211 Geographic Information System  

1.0 

4.10 ส30212 การรับรู4ระยะไกล  
      SOC30212 Remote Sensing  

1.0 
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ตาราง 13  (ต<อ) 

 

 

 

 

 

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
5.  กลุ<มสาระการเรียนรู2สุขศึกษาและพลศึกษา   
5.1  พ30201 บาสเกตบอล  
      HPE30201 Basketball  

1.0 

5.2  พ30202 แฮนด�บอล  
      HPE30202 Handball  

1.0 

5.3  พ30203 มวยสากล  
      HPE30203 Boxing 

1.0 

5.4  พ30204 ศิลปะมวยไทย  
      HPE30204 Thai Boxing  

1.0 

5.5  พ30205 ลีลาศ  
      HPE30205 Social Dance  

1.0 

5.6  พ30206 เทเบิลเทนนสิ  
      HPE30206  Table Tennis  

1.0 

5.7  พ30207 แบดมินตัน  
      HPE30207 Badminton 

1.0 

5.8  พ30208 สควอช  
      HPE30208 Squash 

1.0 

5.9  พ30209 การฝUกด4วยน้ําหนัก  
      HPE30209 Weight Training  

1.0 

5.10 พ30210 ว>ายน้ํา 
      HPE30210 Swimming  

1.0 

6.  กลุ<มสาระการเรียนรู2ศิลปะ   
6.1  ศ30201 ภูมิปMญญาไทย: บ4านทรงไทย  
      ART30201 Thai Wisdom: Traditional Thai House  

0.5 

6.2  ศ30202 ภูมิปMญญาไทย: อาหารไทย  
      ART30202 Thai Wisdom: Traditional Thai Food  

1.0 

6.3  ศ30203 ภูมิปMญญาไทย: ส่ิงประดิษฐ�ไทย  
      ART30203 Thai Wisdom: Thai Innovation  

1.0 
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ตาราง 13  (ต<อ)  

 

 

 

 

 

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
6.  กลุ<มสาระการเรียนรู2ศิลปะ  (ต<อ)  
6.4  ศ30204 การละคร  
      ART30204 Drama  

1.0 

6.5  ศ30205 พ้ืนฐานทฤษฎีดนตรี  
      ART30205 Music Theory  

0.5 

6.6  ศ30206 หบีเพลงเปVา  
      ART30206 Harmonica  

1.0 

6.7  ศ30207 พ้ืนฐานศิลปะปฏิบัติ  
      ART30207 Basic Art Studio 

1.0 

6.8  ศ30208 พ้ืนฐานการออกแบบ  
      ART30208 Basic Design  

1.0 

6.9  ศ30209 จิตรกรรมสร4างสรรค�  
      ART30209 Creative Painting  

1.0 

6.10 ศ30210 ศิลปะภาพพิมพ�สร4างสรรค�  
      ART30210 Creative Graphic Arts 

1.0 

6.11 ศ30211 ประติมากรรมสร4างสรรค�  
      ART30211 Creative Sculpture 

1.0 

6.12 ศ30212 ศิลปะไทยร>วมสมัย  
      ART30212 Thai Art Contemporary 

1.0 

6.13 ศ30213 ออกแบบผลิตภัณฑ� 
      ART30213 Product Design  

1.0 

7.  กลุ<มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
7.1  ง30202 คณิตศาสตร�ดีสครีต (AP)  
      TECH30202 Discrete Mathematics (AP)  

1.5 

7.2  ง30203 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  
      TECH30203 Web Programming  

1.0 

7.3  ง30204 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 1 
      TECH30204 Visual Programming 1  

1.0 
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ตาราง 13  (ต<อ)  

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
7.  กลุ<มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ต<อ)  
7.4  ง30205 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2 
      TECH30205 Visual Programming 2  

1.0 

7.5  ง30206 โครงสร4างข4อมูล  
      TECH30206  Data Structures  

1.0 

7.6  ง30207 การออกแบบวิเคราะห�อัลกอริทึม  
      TECH30207 Design and Analysis of Algorithms 

1.5 

7.7  ง30208 ระบบฐานข4อมูลเบื้องต4น  
      TECH30208 Introduction to Database Systems  

1.0 

7.8  ง30209 ระบบหุ>นยนต�พ้ืนฐาน  
      TECH30209 Fundamentals of Robotic Systems  

1.0 

7.9  ง30210 คอมพิวเตอร�เพ่ือการออกแบบ  
      TECH30210 Computer Aided Design  

1.5 

7.10 ง30211 คอมพิวเตอร�เพ่ือการออกแบบและสร4างต4นแบบ  
      TECH30211 Computer Aided Design and Manufacturing  

1.0 

7.11 ง30212 เมคาทรอนิกส�  
      TECH30212  Mechatronics  

1.5 

7.12 ง30213 เซรามิกส�เบื้องต4น 
      TECH30213 Fundamentals of Ceramics 

1.5 

8.   กลุ<มสาระการเรียนรู2ภาษาต<างประเทศ  
•  ภาษาอังกฤษ  
8.1  อ30210 การพูดในท่ีประชุมชน  
      ENG30210 Public Speaking  

1.5 

8.2  อ30211 การอ>านเชิงวิเคราะห�  
      ENG30211 Critical Reading  

1.5 

8.3  อ30212 การเขียนเชิงสร4างสรรค�  
      ENG30212 Creative Writing  

1.5 
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ตาราง 13(ต<อ) 

 

 

 

 

 

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
8.  กลุ<มสาระการเรียนรู2ภาษาต<างประเทศ(ต<อ)  
8.4  อ30213 การแปลเบื้องต4น  
      ENG30213 Basic Translation  

1.5 

8.5  อ30214 ภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาต>อต>างประเทศ 1  
      ENG30214 English for Specific Purpose 1  

1.5 

8.6  อ30215 ภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาต>อต>างประเทศ 2  
      ENG30215 English for Specific Purpose 2  

1.5 

8.7  อ30216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ SAT  
      ENG30216 English for SAT Preparation 

1.5 

• ภาษาจีน  
8.8  จ30201 สนทนาภาษาจีน 1  
      CHI30201 Conversation Chinese 1  

1.5 

8.9  จ30202 สนทนาภาษาจีน 2  
      CHI30202 Conversation Chinese 2  

1.5 

8.10 จ30203 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน1  
      CHI30203 Chinese in Everyday Life 1  

1.5 

8.11 จ30204 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน2  
      CHI30204 Chinese in Everyday Life 2  

1.5 

8.12 จ30205 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร� 1  
      CHI30205 Chinese for Science Study 1  

1.0 

8.13 จ30206 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร� 2  
      CHI40206 Chinese for Science Study 2 

1.0 

• ภาษาญี่ปุVน  
8.14 ญ30201 ภาษาญี่ปุVนขั้นต4น 1  
      JAP30201 Basic Japanese 1  

1.5 

8.15 ญ30202 ภาษาญี่ปุVนขั้นต4น 2  
      JAP30202 Basic Japanese 2  

1.5 
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ตาราง 13(ต<อ) 

 

 

 

 

 

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
8.  กลุ<มสาระการเรียนรู2ภาษาต<างประเทศ(ต<อ)  
8.16 ญ30203 ภาษาญี่ปุVนระดับกลาง 1  
      JAP30203 Intermediate Japanese 1  

1.5 

8.17 ญ30204 ภาษาญี่ปุVนระดับกลาง 2  
      JAP30204 Intermediate Japanese 2  

1.5 

• ภาษาเยอรมัน  
8.18 ย30201 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน  
      GER30201 German in Everyday - life  

1.5 

8.19 ย30202 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร  
      GER30202 Communicative German  

1.5 

8.20 ย30203 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน  
      GER30203 German Language and Culture  

1.5 

8.21 ย30204 ภาษาเยอรมันร>วมสมัย  
      GER30204 Contemporary German 

1.5 

• ภาษาฝร่ังเศส  
8.22 ฝ30201 ภาษาฝร่ังเศสน>ารู4 1 
      FRE30201 Foundation French 1  

1.5 

8.23 ฝ30202 ภาษาฝร่ังเศสน>ารู4 2  
      FRE30202 Foundation French 2  

1.5 

8.24 ฝ30203 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1  
      FRE30203 Communicative French 1  

1.5 

8.25 ฝ30204 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 2  
      FRE30204 Communicative French 2  

1.5 

8.26 ฝ30205 ภาษาฝร่ังเศสสู>โลกวิทยาการ 1  
      FRE30205 French for Science and Technology 1  

1.0 

8.27 ฝ40206 ภาษาฝร่ังเศสสู>โลกวิทยาการ 2  
      FRE30206  French for Science and Technology 2 

1.0 
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ตาราง 13(ต<อ) 

หมายเหตุ   
   รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>ม 2 โรงเรียนสามารถเปfดเพ่ิมเติมได4ตามความพร4อมของแต>ละโรงเรียนโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 
 

  

กลุ<มสาระการเรียนรู2/รหัสวิชา/รายวิชา หน<วยกิต 
8.  กลุ<มสาระการเรียนรู2ภาษาต<างประเทศ(ต<อ)  
• ภาษารัสเซีย   
3.28 ร30201 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1  
      RUS30201 Basic Russian 1  

1.5 

3.29 ร30202 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 2  
      RUS30202 Basic Russian 2  

1.5 

3.30 ร30203 ภาษารัสเซียระดับกลาง 1  
      RUS30203 Intermediate Russian 1  

1.5 

3.31 ร30204 ภาษารัสเซียระดับกลาง 2 
      RUS30204 Intermediate Russian 2  

1.5 

• ภาษาเกาหลี  
3.32 ต30201 ภาษาเกาหลีข้ันต4น 
      KOR30201 Basic Korean 

1.5 

3.33 ต30202 ภาษาเกาหลีระดับกลาง  
      KOR30202 Intermediate Korean 

1.5 
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19. รายช่ือคณะทํางาน 

19.1 คณะกรรมการอํานวยการ 
1) นายไพรัช  วงศ�นาถกุล   ผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
2) นายสุรยุทธ  หนูเก้ือ   ผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
3) นายการันต�  จันทรานันต�  ผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
4) นายชาตรี  ประดุจชนม�   ผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
5) นายสุวิทย�  ซ่ือตรง   ผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
6) นายพงษ�พิศักด์ิ เก4าเอ้ียน  ผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
7) นายทินกร  นนทการ   ผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
8) นายธรรมวิทย�  ธรรมพิธี   ผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
9) นายวิโรจน�  นาคคงคํา   ผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
10) นายประชุม  พันธุ�พงศ�   ผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
11) นายชูรัฐ ระหว>างบ4าน   ผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
12) นายสมร  ปาโท    ผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
13) ว>าท่ีร4อยตรีสิทธิชัย  พุ>มบ4านเซ>า รองผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
14) นายเชาว� วารีรัตน�   รองผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
15) นายปรีชา  ไพรินทร�   รองผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
16) นายประสาน  สุคําภา   รองผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
17) นางสาวนรินธร  สีห�จักร  รองผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
18) นายอดิเรก  สัญญะเข่ือน  รองผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
19) นางสมร  กุลสิงห�   รองผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
20) นายระพล  สภารัตน�   รองผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
21) นายสมพร  ทิศเมือง   รองผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
22) นางอรทัย  ล่ําสัน   รองผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
23) นายทนงเกียรติ  พลไชยา  รองผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
24) นายสมทรง ฝM�งชลจิตร   รองผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

 
19.2 คณะกรรมการกลุ<มสาระการเรียนรู2ภาษาไทย 
1) นายมนตรี   คงแก4ว  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ 
2) นายทวีศักด์ิ   แตงร>ม  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก      รองประธานฯ 
3) นางสาวสุนิตดา  กล>อมแสง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ 
4) นางสาวจุฑาธิป   เปลาเล ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  กรรมการ 
5) นางสาวสรัญทร  ปกคํานวล ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  กรรมการ 
6) นายวรวัฒน�  วัฒนธีรางกูร ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย�  กรรมการ 
7) นางเยาวลักษณ�   ศรีภักดี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
8) นายสมโชค สิขาจารย�  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  กรรมการ 
9) นางสาวสิทธิลักษณ�  ทิวทัศน� ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  กรรมการ 
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10) นางสาวหทัยทิพย�  สุกใส ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  กรรมการ 
11) นางศิริรัตน�  บุญเต็ม  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
12) นางสาวกัญญารัตน�  บุญไชย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  กรรมการ 
13) นางกุหลาบ   สําราญสุข ครู โรงเรียนจุฬาภรณาชวิทยาลัย ชลบุร ี กรรมการและเลขานุการ 

 
19.3  คณะกรรมการกลุ<มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร� 
1) นายสมชาย   สันติวิริยะธรรม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  ประธานกรรมการ 
2) นายถาวร   พันธนียะ  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานฯ 
3) นายชัยสิทธิ์   พงษ�พัฒน  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ 
4) นางสายใจ  ประเสริฐสุข  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  กรรมการ 
5) นายศิริชัย  สงวนสิทธิ์อนันต� ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ 
6) นายอนัน  จันทรัตน�  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  กรรมการ 
7) นายทรงศักด์ิ  หม่ันถนอม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  กรรมการ 
8) นางสาวพรปวีณ�   ตาลจรุง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
9) นางสาวชัชฎาภรณ�  ประจันพล ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย�  กรรมการ 
10) นายจักรกฤช  เลื่อนกฐิน ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี  กรรมการ 
11) นางสาวชลันดา  ระมี  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  กรรมการ 
12) นางสาววัฒนา   แก>นเมือง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี กรรมการและเลขานุการ 

 
19.4  คณะกรรมการกลุ<มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร�  สาขาฟRสิกส� 
1) นางณัฐภัสสร   เหล>าเนตร� ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ประธานกรรมการ 
2) นางสาวสินีนาฏ   ธรรมชาติ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล           รองประธานฯ 
3) นายพงษ�ธวัช เตชประภาสวัสด์ิ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี  กรรมการ 
4) นายสมศักด์ิ  กัญจนกาญจน� ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ 
5) นายนวมินตร�  วงศ�ไชย  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  กรรมการ 
6) นายวัชรวิชย�  สิรภัทรวีรกุล ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ 
7) นายมนัส  สิทธิโชคธรรม  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  กรรมการ 
8) นางนุชจนี  เบญมาตย�  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
9) นางสาวสุภาวรรณ  สวนพลอย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ 
10) นายจักรกฤช  เลื่อนกฐิน ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี  กรรมการ 
11) นางสาวอาภาศรี  ชุ>มชื่น ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง       กรรมการและเลขานุการ 

 
19.5 คณะกรรมการกลุ<มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร�  สาขาชีววิทยา 
1) นางสุดคะนึง  คุ4มเกตุ  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ประธานกรรมการ 
2) นางคุณากร  จิตตางกูร  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย           รองประธานฯ 
3) นายณัฐพล  กลุ>นพุฒ  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  กรรมการ 
4) นางวัลยา  เลื่อนกฐิน  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี  กรรมการ 
5) นางสาวศุภลักษณ�  ห4วยหงส�ทอง  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ 
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6) นางพัชรา  พงศ�มานะวุฒิ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  กรรมการ 
7) นายวิชัย  ราชธาน ี  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ 
8) นางอรทัย  ส่ําสัน   ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  กรรมการ 
9) นางสาวบุษรินทร�  จิตเส4ง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล       กรรมการและเลขานุการ 

 
19.6  คณะกรรมการกลุ<มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร�  สาขาดาราศาสตร� วิทยาศาสตร�โลก 
และอวกาศ 
1) นายสุพรม  ปMททุม  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประธานกรรมการ 
2) นายกิตติเดช  อ>อนละมัย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี           รองประธานฯ 
3) นายศรสนั่น  นนที  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  กรรมการ 
4) นางตรีชฎา  ถาวรมาศ  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  กรรมการ 
5) นางยินดี  ชนวล   ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  กรรมการ 
6) นางสาวพรพิมล  เชาระกํา ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย�  กรรมการ 
7) นางสาวพัชรี   ด>านนอก  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี     กรรมการและเลขานุการ 

 
19.7  คณะกรรมการกลุ<มสาระการเรียนรู2สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาขาสังคมศึกษา 
1) นางเทียนทอง  บุญอ้ิง  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย�  ประธานกรรมการ 
2) นางอรุณี  สวยคง   ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร         รองประธานฯ 
3) นางปุพา  ชูเนตร   ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  กรรมการ 
4) นางเพ็ญศรี  สมบูรณ�  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี  กรรมการ 
5) นางกัลยา  ปMญญา  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  กรรมการ 
6) นายสกลภัทรวัฒน�  มัญชวินทร� ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  กรรมการ 
7) นายธีรภัทร  คงกัลปz  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ 
8) นางมยุรี  มูลสวัสด์ิ  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  กรรมการ 
9) นางดวงใจ  พรหมมา  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ 
10) นางสาวขนิษฐา  ธรรมรัง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  กรรมการ 
11) นางกิริยา  ภูเงิน  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี       กรรมการและเลขานุการ 
 
19.8  คณะกรรมการกลุ<มสาระการเรียนรู2สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาขาอาเซียนศึกษา 
และพระพุทธศาสนา 
1) นายพิทักษ�   เชิญทอง  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ 
2) นายชัยนันท�  จินะพรม  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย    รองประธานฯ 
3) นางจินดา  ทองอ>อน  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  กรรมการ 
4) นางวรรณทา  เจริญสุข  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  กรรมการ 
5) นายอุไทย   โกยชัย  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  กรรมการ 
6) นางสาวลําเนา  เจียมแต4  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ 
7) นายเจษฎา   สังข�ประเสริฐ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ 
8) นางสาววิลาวัลย�  สุคําภา ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
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9) นายสุรินทร�   ผุดผ>อง  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  กรรมการ 
10) นางสาวประไพพรรณ  ศุกระศร  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี กรรมการ 
11) นางสาวพัชรดา   สระทองดี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  กรรมการ 
12) นายพพรรธน�   มณีรัตน� ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย�        กรรมการ 
13) นายสุลตรณ�  หลังเกตุ  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล    กรรมการและเลขานุการ 
 
19.9  คณะกรรมการกลุ<มสาระการเรียนรู2สุขศึกษาและพลศึกษา 
1) นายอาทิตย�   บุญผ>องศรี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  ประธานกรรมการ 
2) นายชาตรี  ทัพธัมโนสังก�  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานฯ 
3) นายสมใจ  โยงราช  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  กรรมการ 
4) นายพละชัย  ประสาทศรี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี  กรรมการ 
5) นายภาณุพงษ�  ชาญศรี  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย�  กรรมการ 
6) นางอภิวันท�  เจี้ยมดี  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  กรรมการ 
7) นางศุภลักษณ�   ปูVซ้ึง  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ 
8) นางสุภัคชญา   สินพูน  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
9) นายชวลิต   สกุลทอง  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  กรรมการ 
10) นายกําพล  นรชาญ  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ 
11) นายสุรศักด์ิ  เส็มหมาน ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  กรรมการ 
12) นายพพรรธน�   มณีรัตน� ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย       กรรมการและเลขานุการ 
13) นายสกุลศิริ   รามศิริ  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย     กรรมการและผู4ช>วยเลขานุการ 

 
19.10  คณะกรรมการกลุ<มสาระการเรียนรู2ศิลปะ 
1) นายสุพล  สิ่วไธสง  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย�  ประธานกรรมการ 
2) นายสุชิน  เทียมศรี  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รองประธานฯ 
3) นายปกครอง  ธีระกุล  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  กรรมการ 
4) นางสาวสุภารัตน�  ศรีคง  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี  กรรมการ 
5) นายสมใจ  ภัติศิริ   ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  กรรมการ 
6) นายอนันตพงษ�  จันทรกุล ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  กรรมการ 
7) นางสาวนทิตา  สุทะปMญญา ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ 
8) นายทศพร  กระจ>างฤทธิ์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  กรรมการ 
9) นางจุฑาวิณี  เคนบุปผาชาติ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
10) นางวีณา  ทองขาว  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ 
11) นายจิรธัช   อรุณรัตน�    ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  กรรมการ 
12) นายเกียรติไกร   ทนันชัย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย       กรรมการและเลขานุการ 
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19.11  คณะกรรมการกลุ<มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาขาการออกแบบ 
เทคโนโลยีและการอาชีพ 
1) นายธีระวัฒน�  ไชยศรี  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ประธานกรรมการ 
2) นายคมกริต  โต�ะชาลี  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี           รองประธานฯ 
3) นายรังสรรณ�   วันนา  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
4) นายเนตรณรงค�  ขวัญสุย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  กรรมการ 
5) นางสุชารัตน�  จันทร�ดี  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ 
6) นายพีระ  บุญฉลาด  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย�  กรรมการ 
7) นายประเสริฐ  สุดโสก  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี        กรรมการ 
8) นายสมยศ  แซ>เจา  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  กรรมการ 
9) นางอวยพร   ปรีชานุกูล  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ 
10) นางสาวสุวิมล  ภักดีโชติ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง       กรรมการและเลขานุการ 
 
19.12  คณะกรรมการกลุ<มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาขาคอมพิวเตอร� 
1) นายวิชิต  วงษ�ทอง  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ 
2) นายวิเชียร  ดอนแรม  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี           รองประธานฯ 
3) นายธวัชชัย  จันทร�บุตรสา ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  กรรมการ 
4) นายวิชัย  บัวเนี่ยว  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  กรรมการ 
5) นายเฉลิม  ขวัญดํา  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  กรรมการ 
6) นางสุนีย�  ยามี   ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  กรรมการ 
7) นางสาวกฤติยา  ราชสีห�  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี        กรรมการ 
8) นายสราวุธ  ทนยิ้ม  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  กรรมการ 
9) นายพุทธพร  อินอ>อน  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ 
10) นายพชรวัฒน�  ศรีสุราช ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
11) นางสาวยุพาภรณ�  ลิ้มสงวน ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ 
10) นายพยุงศักด์ิ  โพธิ์ไทร  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย�       กรรมการและเลขานุการ 
 
19.13  คณะกรรมการกลุ<มสาระการเรียนรู2ภาษาต<างประเทศ 
1) นางเครือวัลย�  ศักด์ิแก4ว  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  ประธานกรรมการ 
2) นางหทัยรัก  อังกาบศรี  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี          รองประธานฯ 
3) นางสาวสิริณ   จํานรรจ�สิริ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
4) นางอรษา  กมล   ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี  กรรมการ 
5) นางศิริรัตน�  พรหมอินทร� ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ 
6) นายเชิดศักด์ิ   หยีหรึม  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  กรรมการ 
7) นางสาววิรัลพัชร  บุตรจันทร� ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย        กรรมการ 
8) นางสาวกาญจนา   ขุนเจริญ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  กรรมการ 
9) นายสมชาย   ผลชัย  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ 
10) นางสร4อยทิพย�  แก4วหน>อ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  กรรมการ 
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11) นางสาวกรุณา  จันทร�งาม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  กรรมการ 
12) นางชุมภูนุช  บุญนาค  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ 
13) นางสาวสมถวิล  วงศ�ประณุท ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย�     กรรมการและเลขานุการ 
 
19.14  คณะกรรมการกลุ<มสาระการเรียนรู2กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน 
1) นายระพล   สภารัตน�  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ประธานกรรมการ 
2) นายดิลก   ลีลาประภัสสร ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี          รองประธานฯ 
3) นางมะลิวรรณ   จงปMตนา ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย�  กรรมการ 
4) นายสุทธิพจน�   อุดมเจริญศักด์ิ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  กรรมการ 
5) นางสุกัญญา  กล>อมเกลี้ยง ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ 
6) นายสงกรานต�  บุตตะวงศ� ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  กรรมการ 
7) นางสาวมยุเรศ  ตรีเพรี  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ 
8) นางมริสา  อริยะวงศ�  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ 
9) นายศักด์ินรินทร�  จันทร�นาค ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  กรรมการ 
10) นางสาวณัฐรินทร�  บํารุงตา ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
11) นายถวิล  เกตุถาวร  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  กรรมการ 
12) นางอ4อยใจ   วิชัยศิริ  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  กรรมการ 
13) นางสาวรุ>งทิพย�  นิโรจน� ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย     กรรมการและเลขานุการ 
 
19.15  คณะกรรมการจัดทําคําอธิบายรายวิชา รายวิชาความคิดสร2างสรรค�และนวัตกรรม, สัมมนาทาง
วิทยาศาสตร� และโครงงานวิทยาศาสตร�  
1) ดร.ธงชัย ชิวปรชีา     ประธานอนุกรรมวิชาการ และผู4ทรงคุณวุฒิ     ประธานท่ีปรึกษา 
2) นายสุวิทย�  ซ่ือตรง        ผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  ท่ีปรึกษา 
3) นายทินกร  นนทการ    ผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  ท่ีปรึกษา 
4) นายสรยุทธ�  หนูเก้ือ       ผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล     ท่ีปรึกษา 
5) ว>าท่ี ร.ต.สิทธิชัย พุ>มบ4านเซ>า   รองผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ท่ีปรึกษา 
     พิษณุโลก        
6) นายสมทรง ฝM�งชลจิตร           รองผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ท่ีปรึกษา 
     นครศรีธรรมราช        
7) ดร.ปรีชา  ไพรินทร�               รองผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท่ีปรึกษา 
     ชลบุร ี       
8) นายสมพร ทิศเมือง   รองผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท่ีปรึกษา 
     สตูล       
9) นางสมร  กุลสิงห�                 รองผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท่ีปรึกษา 
     บุรีรัมย�       
10) นางสาวนรินทร สีห�จักร      รองผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท่ีปรึกษา 
     เพชรบุรี       
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11) นางอรทัย  ล่ําสัน               รองผู4อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท่ีปรึกษา 
     ลพบุรี       
12) นายทนงเกียรติ พลไชยา       ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  กรรมการ 
13) นางตรีชฎา ถาวรมาศ   ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  กรรมการ 
14) นายไกรศรี ภิรมย�   ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
15) นายศาสตรา พรหมอารักษ� ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  กรรมการ 
16) นายมนัส สิทธิโชคธรรม  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  กรรมการ 
17) นางสาวพัชรีย� ด>านนอก         ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  กรรมการ 
18) นางใจภรณ�  อรรถศิริธิติวุฒิ  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  กรรมการ 
19) นายประยงค� ปfยะนารถ   ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  กรรมการ 
20) นางสาวหวานใจ  โบบทอง    ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี  กรรมการ 
21) นายเขตรัตน�  จันทะศรี   ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุร ี  กรรมการ 
22) นายพงษ�ธวัช เตชประภาสวัสด์ิ  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุร ี  กรรมการ 
23) นายเริงณรงค� กงแก4ว   ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี  กรรมการ 
24) นางสาวสุพัตรา ยี่สุ>นทอง    ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  กรรมการ 
25) นางสาวพรปวีณ� ทนสูงเนิน  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุร ี  กรรมการ 
26) นางรัชนี รักอยู>          ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  กรรมการ 
27) นายจักรกฤช เลื่อนกฐิน  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี  กรรมการ 
 


