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ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
เรื่อง การใช!หลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต!น พุทธศักราช 2554 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2558) 

 คณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติให"กระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินงาน โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 โรงเรียน ให"เป9นโรงเรียนวิทยาศาสตร�
ภูมิภาค มีภารกิจในการ จัดการศึกษา สําหรับผู"มีความสามารถพิเศษด"านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� ท้ัง
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต"น และตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจํา เพ่ือเป9นการกระจายโอกาส
ให"กับผู"มีความสามารถพิเศษ ท่ีกระจาย อยู>ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพ่ือเป9นการเพ่ิมโอกาสให"กับ
นักเรียนกลุ>มด"อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย� 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ท้ัง 12 โรงเรียน โดย
คําแนะนําทางวิชาการจากผู"ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ�
ให"เป9นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค  จึงได"ร>วมกันจัดทําหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาตร�ภูมิภาคนี้ข้ึนมาให"มี
ความเหมาะสมสอดคล"องกับบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคให"มากข้ึน โดยยึดหลักการของการจัด
การศึกษาสําหรับผู"มีความสามารถพิเศษด"านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�เป9นหลัก เรียกหลักสูตรฉบับนี้ว>า  
“ หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต"น พุทธศักราช 2554  (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2558) ” 

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช  ได"นําหลักสูตรดังกล>าว เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ในการประชุมเม่ือวันท่ี 12 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2558  และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได" พิจารณาแล"ว มีมติดังนี้ 

 1)  ให"ใช"หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต"น พุทธศักราช 
2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2558) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท"ายประกาศนี้  โดยให"เริ่มใช"กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 1 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช ต้ังแต>ปF
การศึกษา 2558 เป9นต"นไป 
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 2)  การปรับปรุง ยกเลิก หรือเพ่ิมเติมรายวิชา ท้ังรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
ตลอดจนการปรับปรุง ยกเลิก หรือเพ่ิมเติมกิจกรรมพัฒนาผู"เรียนตามหลักสูตรนี้ จะกระทําได"ก็ต>อเม่ือ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)  ท้ัง 12 โรงเรียน ได"ต้ังกรรมการจัดทํา
ร>วมกัน  และมีผู"ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ�ให"เป9น
โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค เป9นผู"ให"คําแนะนําทางวิชาการ 

 

       ประกาศ ณ วันท่ี 12  พฤษภาคม  2558 
 
 
 
 
 
                   (นายเสถียร  สุคนธ�)                         (นายไพรัช วงศ�นาถกุล) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา                                ผู"อํานวยการ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
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สรุปภารกิจ ป8จจัยความสําเร็จ และสาระสําคัญของหลักสูตร 

1.1 ภารกิจและป8จจัยความสําเร็จ 

ภารกิจสําคัญของกลุ>มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค)  ตามนัยของ
มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 ท่ีอนุมัติให"กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินงาน
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 แห>ง ให"เป9นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค สรุปได"
ดังนี้ 

 ปIจจัยหรือเง่ือนไขท่ีจะทําให"การดําเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�และเปJาหมายของการจัดต้ังโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ประกอบด"วยปIจจัย 3 ประการ ดังนี้  

ประการท่ี 1 มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนมีความเท่ียงและมีความเชื่อถือได" เป9นไป
ตามหลักวิชา นักเรียนท่ีได"รับการคัดเลือกเข"าเรียนตามโครงการนี้เป9นผู" ท่ีมีความสามารถพิเศษด"าน
คณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�อย>างแท"จริง  เป9นเพชรแท" เป9นกลุ>มท่ีมีความสามารถด"านคณิตศาสตร�และ
วิทยาศาสตร�ในระดับ 3% บนของกลุ>มอายุ (มีกระบวนการค"นหาเพชรท่ีมีประสิทธิภาพ)  

ประการท่ี 2  มีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึนเป9นการเฉพาะ
สําหรับ นักเรียนกลุ>มนี้  ซ่ึงเป9นผู"มีความสามารถพิเศษด"านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�  เป9นหลักสูตรท่ี
สนองตอบต>อความ สามารถและความต"องการของนักเรียนเป9นรายบุคคล (Customized Curriculum)  

ช>วยให"นักเรียนค"นพบตนเองว>า มีความถนัดและความสนใจทางด"านไหน  สามารถคิด  ตัดสินใจ  แก"ปIญหา  
ตลอดจนกําหนดเปJาหมายและวางแผนชีวิต  

ท้ังด"านการเรียน  ด"านอาชีพ  และด"านการดํารงชีวิต มีความรู"ความเข"าใจถึงธรรมชาติและลักษณะของ
อาชีพท่ีหลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพท่ีต"องใช"คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเป9นพ้ืนฐาน  ในการ

1 

โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคมีภารกิจในการศึกษาค"นคว"า และดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับผู"มีความสามารถ
พิเศษด"านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�  ท้ังในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต"นและตอนปลาย  ในลักษณะของ
โรงเรียนประจํา  เพ่ือเป9นการกระจายโอกาสให"กับผู"มีความสามารถพิเศษ  ท่ีมีกระจายอยู>ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ  และเพ่ือเป9นการเพ่ิมโอกาสให"กับนักเรียนกลุ>มด"อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย�  ท้ังน้ีเพ่ือพัฒนา
นักเรียนผู"มีความสามารถพิเศษด"านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�เหล>าน้ันไปสู>ความเป9นนักวิจัย  นักประดิษฐ�  
นักคิดค"น ด"านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  ท่ีมีความสามารถระดับสูงเยี่ยม  เทียบเคียงกับนักวิจัย
ชั้นนําของนานาชาติ (world class)  มีจิตวิญญาณมุ>งมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต>อเพื่อนร>วมโลก
และธรรมชาติ  สามารถสร"างองค�ความรู"ด"านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีให"กับประเทศชาติ  และ
สังคมไทยในอนาคต  ช>วยพัฒนาประเทศชาติให"สามารถดํารงอยู>และแข>งขันได"ในประชาคมโลก  เป9นสังคมผู"ผลิต
ท่ีมีมูลค>าเพ่ิมมากข้ึน  สร"างสังคมแห>งภูมิปIญญาและการเรียนรู"  สังคมแห>งคุณภาพและแข>งขันได"  และสังคมท่ี
ยั่งยืนพอเพียง  มีความสมานฉันท�เอ้ืออาทรต>อกัน 
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ปฏิบัติงาน และอาชีพของการเป9นนักวิจัย  นักประดิษฐ� นักคิดค"น  ด"านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี  เป9นหลักสูตรท่ีส>งเสริมให"ผู"เรียนมี อุดมการณ�และคุณลักษณะท้ัง 9 ประการ  ตามอุดมการณ�และ
เปJาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค (สร"างเครื่องมือและกระบวนการเจียรนัย
เพชรท่ีมีประสิทธิภาพ) 

ประการท่ี 3  มีครู  มีการบริหารจัดการ  และมีทรัพยากรสนับสนุนท่ีเหมาะสมเพียงพอ  ครูและ
ผู"บริหารมีความตระหนัก  มีความรู"ความเข"าใจ  มีความเชื่อ  มีศรัทธา  เห็นคุณค>าและความสําคัญของการจัด
การศึกษาสําหรับ  ผู"มีความสามารถพิเศษด"านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�  มีความรู"  มีความสามารถและมี
ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู"เรียนให"ผู"เรียนมีอุดมการณ�และ
คุณลักษณะตามอุดมการณ�และเปJาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคท้ัง 9 ประการ 
(ช>างเจียรนัยเพชรฝFมือเยี่ยม) 

1.2 สาระสําคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต"น พุทธศักราช 2554 (ฉบับ

ปรับปรุง พุทธศักราช 2558) ฉบับนี้  นอกจากจัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนานักเรียนให"มีอุดมการณ� และคุณลักษณะ
ตามอุดมการณ�  และเปJาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคท้ัง 9 ประการแล"ว  ยังได"
จัดทําให"ครอบคลุมสาระการเรียนรู"ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และครอบคลุมสาระของข"อกําหนดการเป9นโรงเรียนมาตรฐาน สากลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอีกด"วย 

การเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต"น พุทธศักราช 
2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2558) ฉบับนี้ นอกจากนักเรียนต"องลงทะเบียนรายวิชาพ้ืนฐาน จํานวน 
66 หน>วยกิต รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>ม 1 จํานวน 21 หน>วยกิต  และเลือกลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>ม 2 
อีกไม>น"อยกว>า 4 หน>วยกิต  และมีผลการเรียนแต>ละรายวิชาไม>น"อยกว>า 2 แล"ว นักเรียนยังต"อง  (1) เข"า
ร>วมกิจกรรมพัฒนาผู"เรียนตามเกณฑ�ข้ันตํ่าท่ีกําหนด (2) ผ>านการประเมินความสามารถด"านการอ>าน คิด
วิเคราะห�และเขียน และ (3) ผ>านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"ในหลักสูตร
ฉบับนี้อีกด"วย 

1.2.1 รายวิชาพ้ืนฐาน ประกอบด"วย 8 กลุ>มสาระการเรียนรู"เช>นเดียวกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนจะได"เรียนเหมือนกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานทุกประการ ท้ังเวลาเรียนและสาระการเรียนรู"   

ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานตามหลักสูตรฉบับนี้ยังได"กําหนดให"ครูผู"สอนต"อง
พิจารณา ศักยภาพในการเรียนรู"ของนักเรียนเป9นรายบุคคลด"วย  หากนักเรียนคนใดมีศักยภาพและอัตรา
การเรียนรู"สูง ก็ถือเป�นหน�าท่ีของผู�สอนท่ีจะต�องเพ่ิมเติมรายละเอียดหรือความลึกซ้ึงของเนื้อหา  
กระบวนการคิด  และฝ(กทักษะต+างๆ ของรายวิชาพ้ืนฐานนั้นๆ ให�เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน
แต+ละคนด�วย  เช>นจัดให"มีการสอนเสริมเป9นรายบุคคลหรือกลุ>มย>อย  มอบหมายงาน จัดหาสื่อและเอกสาร
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ให"นักเรียนศึกษาค"นคว"าด"วยตนเอง ตามศักยภาพของนักเรียนเป9นรายบุคคล  โดยครูทําหน"าท่ีให"คําปรึกษา
และคําแนะนํา 

1.2.2 รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ=ม 1 เป9นรายวิชาท่ีจัดข้ึนให"ตอบสนองและให"สอดคล"องกับอุดมการณ�
และเปJาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ในขณะเดียวกันโรงเรียนวิทยาศาสตร�
ภูมิภาค ยังมีเปJาหมายพัฒนานักเรียนทุกคนให"มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร�ชั้นนําของ
นานาชาติ จึงได"นําแนวคิดมาผนวกลงในหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคนี้ด"วย  โดยกําหนดให"
นักเรียนทุกคนต"องลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>ม 1 ของกลุ>มสาระการเรียนรู" ต>างๆ ดังนี้ 

 

กลุ=มสาระ หน=วยกิต 
ภาษาไทย 1.0 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4.0 
ภาษาต>างประเทศ  
     ภาษาอังกฤษ 
     ภาษาต>างประเทศภาษาท่ี 2 

 
2.0 
1.0 

คณิตศาสตร� 6.0 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0 
วิทยาศาสตร� 6.0 

รวม 21.0 
 

1.2.3 รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ=ม 2 เป9นรายวิชาเลือกเสรีท่ีจัดให"นักเรียนได"เลือกเรียนตามความรัก 
ความถนัดและความสนใจ เพ่ือส>งเสริมให"นักเรียนทุกคนได"พัฒนาตนเองอย>างเต็มศักยภาพ นักเรียนต"อง
เลือกลงทะเบียนเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>ม 2 อีกไม>น"อยกว>า 4 หน>วยกิต จึงจบหลักสูตร 

1.2.4 กิจกรรมพัฒนาผู!เรียน นอกเหนือจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม
ตามเกณฑ�ท่ีกล>าวมาแล"วข"างต"น การจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 3 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�
ภูมิภาค นักเรียนยังต"องเข"าร>วมกิจกรรมพัฒนาผู"เรียนท้ัง 3 ด"านครบตามเกณฑ�ข้ันตํ่าท่ีกําหนดไว"อีกด"วย ได"แก>   

1) กิจกรรมแนะแนว   
2) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู"เรียน  
3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�  
1.2.5 การประเมินความสามารถด!านการอ=าน คิดวิเคราะห�และเขียน และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค� นักเรียนต"องผ>านการประเมินความสามารถด"านการอ>าน คิดวิเคราะห�และเขียน และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค� ตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"ในหลักสูตรฉบับนี้อีกด"วย จึงจะถือว>าจบการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปFท่ี 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 
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ท"ายท่ีสุดโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคมีความเชื่อว>าหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฉบับนี้   จะช>วยพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคไปสู>ความเป9นนักวิจัย นักประดิษฐ� 
นักคิดค"น ด"านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียง
นักวิจัยชั้นนําของนานาชาติ  มีจิตวิญญาณ มุ>งม่ันพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติท่ีดีต>อเพ่ือนร>วมโลกและ
ธรรมชาติ  สามารถสร"างองค�ความรู"ด"านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีให"กับประเทศชาติและ
สังคมไทยในอนาคต ช>วยพัฒนาประเทศชาติให"สามารถดํารงอยู> และแข>งขันได"ในประชาคมโลก  เป9นสังคม
ผู"ผลิตท่ีมีมูลค>าเพ่ิมมากข้ึน  สร"างสังคมแห>งภูมิปIญญาและการเรียนรู"  สังคมแห>งคุณภาพและแข>งขันได"  
และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง  มีความสมานฉันท�เอ้ืออาทรต>อกัน 
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  นิยาม วิสัยทัศน� พันธกิจโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 

2.1 นิยาม 

โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคในท่ีนี้หมายถึงโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคตามมติคณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553  ท่ีอนุมัติให"กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินงานโครงการพัฒนา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 แห>ง ให"เป9นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค  มีภารกิจในการจัด
การศึกษาสําหรับผู"มีความสามารถพิเศษด"านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�  ท้ังในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต"นและตอนปลาย  ในลักษณะของโรงเรียนประจํา  เพ่ือเป9นการกระจายโอกาสให"กับผู"มีความสามารถ
พิเศษท่ีมีกระจายอยู>ในทุกภูมิภาคของประเทศ  และเพ่ือเป9นการเพ่ิมโอกาสให"กับนักเรียนกลุ>มด"อยโอกาส
และขาดแคลนทุนทรัพย� 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 แห>ง ดังกล>าว ได"แก>  1) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 2) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  3) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี            
4) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  5) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   6) โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 7) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  8) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ชลบุรี  9) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  10) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
11) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  และ 12) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล   

2.2 วิสัยทัศน� 

เป9นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด"านคณิตศาสตร�และ
วิทยาศาสตร� ท้ังในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต"นและตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจํา เพ่ือเป9น
การกระจายโอกาสให"กับผู"มีความสามารถพิเศษท่ีมีกระจายอยู>ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพ่ือเป9นการ
เพ่ิมโอกาสให"กับนักเรียนกลุ>มด"อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย�ให"มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร�ชั้นนําของนานาชาติ ผู"เรียนมีจิตวิญญาณของการเป9นนักวิจัยและนักประดิษฐ�คิดค"น มีสุขภาพ
พลานามัยท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู" มีความเป9นไทย มีความมุ>งม่ันพัฒนาประเทศชาติ  มีเจต
คติท่ีดีต>อเพ่ือนร>วมโลกและธรรมชาติ 

 

 

 

2 
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2.3 พันธกิจ 

ศึกษาค"นคว"า วิจัยพัฒนา และร>วมมือกับหน>วยงานต>างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในและ
ต>างประเทศเพ่ือดําเนินการบริหาร และจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนต"นและตอนปลาย ท่ี
มุ>งเน"นความเป9นเลิศด"านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� ในลักษณะของโรงเรียนประจํา  สําหรับนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษด"านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�ในภูมิภาค เพ่ือเป9นการกระจายโอกาสให"กับผู"มี
ความสามารถพิเศษท่ีมีกระจายอยู>ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพ่ือเป9นการเพ่ิมโอกาสให"กับนักเรียน
กลุ>มด"อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย�  

ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนานักเรียนผู"มีความสามารถพิเศษด"านคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�เหล>านั้นไปสู>
ความเป9นนักวิจัย นักประดิษฐ� นักคิดค"น ด"านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  ท่ีมีความสามารถ
ระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยชั้นนําของนานาชาติ (world class) มีจิตวิญญาณมุ>งมั่น พัฒนา
ประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต>อเพื่อนร>วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร"างองค�ความรู"ด"าน คณิตศาสตร� 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  ให"กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต  ช>วยพัฒนาประเทศชาติให"
สามารถ  ดํารงอยู>และแข>งขันได"ในประชาคมโลก  เป9นสังคมผู"ผลิตท่ีมีมูลค>าเพ่ิมมากข้ึน  สร"างสังคมแห>ง
ภูมิปIญญา และการเรียนรู"  สังคมแห>งคุณภาพและแข>งขันได" และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง  มีความสมานฉันท�
เอ้ืออาทรต>อกัน 

 

 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต"น                                  
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2558] 

9 

 

 

อุดมการณ� สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค� 
 

หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคฉบับนี้  ได"ออกแบบเพ่ือ
พัฒนาให" นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคมีอุดมการณ� มีสมรรถนะและมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค�ดังต>อไปนี้ 

3.1 อุดมการณ�และเปEาหมายในการพัฒนานักเรียน  
อุดมการณ�และเปJาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเร ียนวิทยาศาสตร�ภ ูม ิภาคจะใช"

อุดมการณ�และเปJาหมายเดียวกับการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� ดังนี้ 
มุ>งส>งเสริมและพัฒนานักเรียนให"  : 
1) เห็นคุณค>าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา

ท่ีตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีความเป9นผู"นํา 
2) มีความรู"ความเข"าใจเก่ียวกับหลักการพื้นฐานด"านคณิตศาสตร� และวิทยาศาสตร�อย>างลึกซึ้ง  

เทียบมาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน 
3) มีความคิดริเริ่มสร"างสรรค� มีจิตวิญญาณของความเป9นนักวิจัย นักประดิษฐ� นักคิดค"นและ

นักพัฒนาด"านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เทียบมาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน 
4) รักการเรียนรู" รักการอ>าน รักการเขียน รักการค"นคว"าอย>างเป9นระบบ มีความรอบรู" รู"รอบ  

และสามารถบูรณาการความรู"ได" 
5) มีความรู"และทักษะการใช"ภาษาต>างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได"อย>างมีประสิทธิภาพ

เทียบมาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน 
6) มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเป9นไทย มีความเข"าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร�ของชาติ   

มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ"านเมืองและท"องถ่ิน เป9นพลเมืองดี ยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เป9นประมุข 

7) มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปIญญาไทย  
ตลอดจนอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม มีเจตคติท่ีดีต>อเพ่ือนร>วมโลกและธรรมชาติ 

8) มีจิตมุ>งท่ีจะทําประโยชน�และสร"างสิ่งท่ีดีงามให"กับสังคม มีความรับผิดชอบต>อสังคม ต"องการ
ตอบแทนบ"านเมืองตามความสามารถของตนอย>างต>อเนื่อง 

9) มีสุขภาพอนามัยท่ีดี รักการออกกําลังกาย รู"จักดูแลตนเองให"เข"มแข็งท้ังกายและใจ 

ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาไปสู>ความเป9นนักวิจัย  นักประดิษฐ�คิดค"น  ด"านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีท่ีมีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนําของนานาชาติ  และมีจิตวิญญาณ  
มุ>งมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต>อเพื่อนร>วมโลกและธรรมชาติ  สามารถสร"างองค�ความรู"ด"าน
คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  ให"กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต  ช>วยพัฒนา

3 
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ประเทศชาติ ให"สามารถดํารงอยู>และแข>งขันได"ในประชาคมโลก เป9นสังคมผู"ผลิตท่ีมีมูลค>าเพ่ิมมากข้ึน  
สร"างสังคมแห>งภูมิปIญญาและการเรียนรู"  สังคมแห>งคุณภาพและแข>งขันได" และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง  มี
ความสมานฉันท�เอ้ืออาทรต>อกัน 

3.2 สมรรถนะสําคัญของผู!เรียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู"เรียน ตามหลักสูตรฉบับนี้มุ>งเน"นเพ่ือพัฒนา
ผู"เรียน ให"มีสมรรถนะหรือความสามารถด"านต>างๆ  ดังต>อไปนี้ 

1) ความสามารถในการส่ือสาร มีความสามารถในการรับและส>งสาร มีวัฒนธรรมในการใช"ภาษา  
สามารถถ>ายทอดความคิด ความรู"ความเข"าใจ ความรู"สึกและทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนข"อมูล
ข>าวสารและประสบการณ� อันจะเป9นประโยชน�ต>อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต>อรองเพ่ือ
ขจัดและลดปIญหาความขัดแย"งต>างๆ มีความสามารถในการเลือกรับหรือไม>รับข"อมูลข>าวสารด"วยหลัก
เหตุผลและความถูกต"อง  ตลอดจนการเลือกใช"วิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะมี
ต>อตนเองและสังคม 

2) ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห� คิดสังเคราะห� คิดสร"างสรรค� คิด
อย>างมีวิจารณญาณและคิดอย>างเป9นระบบ เพ่ือนําไปสู>การสร"างองค�ความรู"หรือสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได"อย>างเหมาะสม 

3) ความสามารถในการแก!ป8ญหา มีความสามารถในการแก"ปIญหาและเผชิญปIญหาได"อย>าง
ถูกต"องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล หลักคุณธรรม บนข"อมูลสารสนเทศต>างๆ เข"าใจความสัมพันธ�
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ�ต>างๆ ในสังคม สามารถแสวงหาความรู" และประยุกต�ความรู"เพ่ือใช"ใน
การปJองกันและแก"ไขปIญหา มีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต>อตนเอง  
สังคมและสิ่งแวดล"อม 

4) ความสามารถในการใช!ทักษะชีวิต มีความสามารถในการเรียนรู"ด"วยตนเอง เรียนรู"อย>าง
ต>อเนื่อง มีทักษะในการดํารงชีวิต ทักษะการทํางาน และทักษะในการอยู>ร>วมกันในสังคม ทักษะการสร"าง
เสริมความสัมพันธ�อันดีระหว>างบุคคล  สามารถจัดการปIญหาและความขัดแย"งต>างๆ ได"อย>างเหมาะสม  
สามารถปรับตัวให"ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล"อม และรู"จักหลีกเลี่ยงการแสดง
พฤติกรรมไม>พึงประสงค�ท่ีจะส>งผลกระทบต>อตนเองและผู"อ่ืน  

5) ความสามารถในการใช!เทคโนโลยี มีความสามารถในการเลือกและใช"เทคโนโลยีด"านต>างๆ 
อย>างเหมาะสม ท้ังเพ่ือการเรียนรู" การสื่อสาร การทํางานและการแก"ปIญหาได"อย>างสร"างสรรค� ถูกต"อง 
เหมาะสมและมีคุณธรรม 
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6) ความสามารถในการทํางานเปFนทีม มีความสามารถในการเป9นท้ังผู"นําและผู"ตามท่ีดี รู"จัก
บทบาทและหน"าท่ีของตนเอง สามารถปรับตัวเข"ากับสถานการณ�ใหม>ๆ และสิ่งแวดล"อมใหม>ๆ ได"  สามารถ
ทํางานร>วมกับผู"อ่ืนได" รู"จักสังเกตคนรอบข"างและเพ่ือนร>วมงาน รู"จักใช"จุดดีและจุดแข็งของแต>ละคนให"เป9น
ประโยชน�ได"  สามารถบริหารความขัดแย"งได" มีจิตวิทยาในการทํางานร>วมกับคนอ่ืน 

7) ความสามารถในการใช!ภาษาอังกฤษ สามารถใช"ภาษาอังกฤษในการค"นคว"าหาความรู"       
การเรียน การประชุมสัมมนา การเจรจาต>อรองและการทํางานร>วมกับชาวต>างชาติได"อย>างคล>องแคล>ว      
มีประสิทธิภาพสมวัย ท้ังด"านการพูด การอ>าน และการเขียน  

8) ความสามารถในการใช!กระบวนการทางวิทยาศาสตร� สามารถใช"กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร� เพ่ือหาคําตอบของปIญหาหรือสร"างองค�ความรู" หรือประดิษฐ�คิดค"นสิ่งต>างๆ ด"านคณิตศาสตร� 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีได"อย>างชํานาญและสร"างสรรค� 

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค� 

โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคได"กําหนดเปJาหมายในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของ
นักเรียนของโรงเรียนไว"ดังนี้ 

1)  มีความรักชาติ ศาสน� กษัตริย�  
2)  มีความภูมิใจในความเป9นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  
3)  มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ�มุ>งม่ันในการพัฒนาประเทศ 
4)  มีวินัยและมีความซ่ือสัตย�สุจริต   
5)  มุ>งม่ันในการทํางานและดํารงชีวิตอยู>อย>างพอเพียง 
6)  ใฝeเรียน ใฝeรู" รักการอ>านและการค"นคว"าหาความรู"ด"วยตนเอง 
7)  เห็นคุณค>าของการเรียนรู"จากการปฏิบัติทดลองจริง 
8)  เห็นคุณค>าและความสําคัญของการวิจัยและการประดิษฐ�คิดค"น 
9)  มีจิตใจเปfดกว"าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได"ตามข"อมูล                                     
    และหลักฐานใหม>ท่ีได"รับ 
10) รักและเห็นคุณค>าของการออกกําลังกาย 
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จุดเน!นของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 
 
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต"น พุทธศักราช 2554 (ฉบับ

ปรับปรุง พุทธศักราช 2558) ฉบับนี้  มีจุดเน"นในการจัดทําดังนี้  
1) เน"นการพัฒนานักเรียนรอบด"านท้ังพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา 
2) สาระการเรียนรู"ในรายวิชาพื้นฐาน เน"นการจัดให"สอดคล"องกับความสามารถของนักเรียนเป9น

รายบุคคล และให"ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของ กระทรวง 
ศึกษาธิการ  

3) รายวิชาเพิ่มเติม เน"นการจัดให"มีความหลากหลายสอดคล"องกับศักยภาพ ความถนัดและ
ความสนใจของนักเรียนเป9นรายบุคคล เปfดโอกาสให"นักเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจาก
สถาบันอุดมศึกษา ศูนย�วิจัย และสถานประกอบการภายนอกโรงเรียนทั้งในและต>างประเทศได"ตาม
ศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ เปfดโอกาสให"สามารถเทียบโอนความรู"ได" 

4) เน"นการพัฒนาทักษะการใช"ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศให"มี
ศักยภาพระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ชั้นนําของนานาชาติ 

5) เน"นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู"เรียนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนา
นักเรียนให"มีคุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามอุดมการณ�และเปJาหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน 

6) เน"นการส>งเสริมการประดิษฐ�คิดค"น ความคิดริเริ่มสร"างสรรค�และการทําโครงงาน  
 

4 
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โครงสร!างหลักสูตร 

 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต"น พุทธศักราช 2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2558) จัดโครงสร"างให"มีลักษณะท่ียืดหยุ>น มีลักษณะเป9นหลักสูตรรายบุคคล 
(Customized Curriculum) จัดรายวิชาและกิจกรรมท่ีหลากหลายให"นักเรียนได"เลือกตามศักยภาพ ความ
ถนัดและความสนใจ 

การจัดรายวิชาและกิจกรรมท่ีหลากหลายให"นักเรียนผู" มีศักยภาพสูงด"านคณิตศาสตร�และ
วิทยาศาสตร�ระดับมัธยมศึกษาตอนต"นได"เลือกเรียน มีวัตถุประสงค�หลักสําคัญดังนี้ 

1)  เพ่ือให"นักเรียนได"มีโอกาสสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง   
2)  เพ่ือให"นักเรียนได"มีโอกาสพัฒนาตนเองอย>างเต็มศักยภาพในด"านท่ีตนเองรัก ถนัดและสนใจ  
3)  เพ่ือให"นักเรียนได"เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค>าและเห็นความสําคัญของคณิตศาสตร� 

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ท่ีมีต>อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  
4)  เพ่ือให"นักเรียนได"เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค>า และเห็นความสําคัญของการวิจัยทางด"าน

คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ท่ีปIจจุบันประเทศไทยยังมีผู"ประกอบอาชีพทางด"านนี้น"อยมาก  
จนทําให"ประเทศไทยต"องพ่ึงพาองค�ความรู"และเทคโนโลยีจากต>างชาติเป9นจํานวนมาก ทําให"ผลิตภัณฑ�ต>างๆ 
ของประเทศไทยมีมูลค>าตํ่า เม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ�ต>างๆ ท่ีประเทศไทยต"องสั่งเข"ามาใช"จากต>างชาติ  ผลท่ี
ตามมาคือประเทศชาติยากจนคนไทยจํานวนมากยังมีคุณภาพชีวิตท่ีต่ํากว>าท่ีควรจะเป9น 

โครงสร"างของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต"นของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค  ประกอบด"วย
สาระการเรียนรู"พ้ืนฐาน  สาระการเรียนรู"เพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู"เรียน ทํานองเดียวกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 แต>จัดให"ยืดหยุ>นมีลักษณะเป9นหลักสูตรรายบุคคลมากข้ึน  

5.1 สาระการเรียนรู!พ้ืนฐาน  

สาระการเรียนรู"พ้ืนฐานประกอบด"วย 8 กลุ>มสาระการเรียนรู"  เช>นเดียวกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  นักเรียนจะได"เรียนเหมือนกับหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐานท้ัง
เวลาเรียนและสาระการเรียนรู"  นักเรียนต"องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานรวมท้ังสิ้น 66 หน>วยกิต  โดย
แยกเป9นกลุ>มสาระการเรียนรู"ต>างๆ ดังนี้ 
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ตาราง 1  จํานวนหน>วยกิตของสาระการเรียนรู"พ้ืนฐานของกลุ>มสาระการเรียนรู"ต>างๆ 

กลุ=มสาระการเรียนรู! หน=วยกิต กลุ=มสาระการเรียนรู! หน=วยกิต 

ภาษาไทย  9.0 สุขศึกษาและพลศึกษา 6.0 
คณิตศาสตร�   9.0 ศิลปะ  6.0 
วิทยาศาสตร�  9.0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6.0 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  12.0 ภาษาต>างประเทศ  9.0 
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน ครูผู"สอนต"องพิจารณาศักยภาพในการเรียนรู"ของ

นักเรียนเป9นรายบุคคลด"วย  หากนักเรียนคนใดมีศักยภาพและอัตราการเรียนรู"ท่ีสูงกว>านักเรียนท่ัวๆ ไป  
ให�เป�นหน�าท่ีของผู�สอนท่ีจะเพ่ิมเติมรายละเอียดและความลึกซ้ึงของเนื้อหา กระบวนการคิด และฝ(ก
ทักษะต+างๆ ของสาระการเรียนรู�พ้ืนฐานนั้นๆ ได�ตามความเหมาะสม  อาจมีการส>งเสริมเป9นรายบุคคล
หรือกลุ>มย>อย มอบหมายงาน  สื่อ  เอกสารให"นักเรียนศึกษาค"นคว"าด"วยตนเอง โดยครูทําหน"าท่ีให"การ
ปรึกษาและคําแนะนํา 

 

5.2 สาระการเรียนรู!เพ่ิมเติมกลุ=ม 1    
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>ม 1 หมายถึง รายวิชาท่ีจัดให"สอดคล"องกับการเป9นโรงเรียนวิทยาศาสตร�

ภูมิภาค ซ่ึงเป9นโรงเรียนท่ีมีจุดมุ>งหมายเฉพาะดังกล>าวมาแล"วข"างต"น  ในขณะเดียวกันโรงเรียนวิทยาศาสตร�
ยังมีเปJาหมายพัฒนานักเรียนทุกคนให"มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร�ชั้นนําของนานาชาติ  
จึงได"นําแนวคิดนี้มาเป9นส>วนหนึ่งของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคนี้ด"วย  นักเรียนทุกคนต"องเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>ม 1 จํานวน 21.0 หน>วยกิต แยกตามกลุ>มสาระการเรียนรู"ต>างๆ ดังนี้ 

1)  กลุ>มสาระการเรียนรู"ภาษาไทยจํานวน 1.0 หน>วยกิต เป9นรายวิชาท่ีจะช>วยส>งเสริม พัฒนาและ
ฝgกทักษะ ให"นักเรียนสามารถเขียนเรียงความ เขียนสารคดี เขียนบทความทางวิชาการ เขียนเอกสาร
วิชาการ ตลอดจนเขียนรายงานการวิจัยได"อย>างมีคุณภาพมากข้ึน เสริมแนวคิดและอุดมการณ�ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร�ภูมิภาค รายวิชานี้ใช"ชื่อว>า การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing) 

2)  กลุ>มสาระการเรียนรู"คณิตศาสตร� จํานวน 6.0 หน>วยกิต เป9นรายวิชาท่ีจัดข้ึนให"ตอบสนองและ
สอดคล"องกับจุดเน"นและอุดมการณ�ของการเป9นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 

3)  กลุ>มสาระการเรียนรู"วิทยาศาสตร� จํานวน 6.0 หน>วยกิต เป9นรายวิชาท่ีจัดข้ึนให"ตอบสนองและ
สอดคล"องกับจุดเน"นและอุดมการณ�ของการเป9นท้ังโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ประกอบด"วย  
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3.1) รายวิชาการสืบเสาะอย>างวิทยาศาสตร� 1.5 หน>วยกิต เป9นรายวิชาท่ีเป9นไปตามจุดเน"นและ
อุดมการณ�ของการเป9นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 

3.2) รายวิชาเริ่มต"นกับโครงงาน 1.5 หน>วยกิต เป9นรายวิชาท่ีเป9นไปตามจุดเน"นและอุดมการณ�
ของการเป9นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 

3.3) รายวิชาโครงงาน 1 จํานวน 1.0 หน>วยกิต เป9นรายวิชาท่ีเป9นไปตามจุดเน"นและอุดมการณ�
ของการเป9นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 

3.4) รายวิชาโครงงาน 2 จํานวน 1.0 หน>วยกิต เป9นรายวิชาท่ีเป9นไปตามจุดเน"นและอุดมการณ�
ของการเป9นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 

3.5) รายวิชาการสื่อสารและการนําเสนอ จํานวน 1.0 หน>วยกิต เป9นรายวิชาท่ีเป9นไปตาม
จุดเน"นและอุดมการณ�ของการเป9นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 

4) กลุ>มสาระการเรียนรู"สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 4.0 หน>วยกิต เป9นรายวิชาท่ี
จัดข้ึนให" เพ่ือเตรียมตัวนักเรียนเข"าสู>ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก รายวิชานี้ชื่อว>า อาเซียนศึกษา 
(ASEAN Education) จํานวน 1.0 หน>วยกิต และรายวิชาหน!าท่ีพลเมือง ภาคเรียนละ 0.5 หน>วยกิต 
รวมจํานวน 3.0 หน>วยกิต ตามจุดเน"นของรัฐบาล 

5) กลุ>มสาระการเรียนรู" การงานอาชีพและเทคโนโลยีจํานวน 1.0 หน>วยกิต เป9นรายวิชาท่ีจัดข้ึนให"
ตอบสนองและสอดคล"องกับจุดเน"นและอุดมการณ�ของการเป9นโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 

6) กลุ>มสาระการเรียนรู"ภาษาต>างประเทศ จํานวน 3.0 หน>วยกิต เป9นรายวิชาภาษาอังกฤษ 2.0 
หน>วยกิต และภาษาต>างประเทศภาษาท่ีสอง เช>น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน ญ่ีปุeน หรือภาษาอาเซียน 
จํานวน 1.0 หน>วยกิต (นักเรียนท่ีสนใจสามารถเลือกเรียนเพ่ิมเติมได"อีกในกลุ>มรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>ม 2) 
รายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ>มนี้เป9นรายวิชาท่ีจัดข้ึนให"ตอบสนองและสอดคล"องกับจุดเน"นและอุดมการณ�ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 

 

5.3 สาระการเรียนรู!เพ่ิมเติมกลุ=ม 2  

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>ม 2 เป9นรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีจัดให"นักเรียนได"เลือกเรียนตามความรัก  ความถนัด
และความสนใจ  ส>งเสริมให"นักเรียนทุกคนได"พัฒนาตนเองอย>างเต็มศักยภาพ นักเรียนต"องเลือกเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>ม 2  ไม>น"อยกว>า 4.0 หน>วยกิต 

 

5.4 ลักษณะพิเศษของการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา 

การจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาอาจจัดเป9นรายวิชาศึกษาค"นคว"าอิสระ (Independent 
Study)  ภายใต"การกํากับดูแลของครูเจ"าของวิชาหรือในรูปของการเข"าค>ายเรียนรู" (Mini Course)  ในช>วง
ระยะเวลาหนึ่ง (เช>น 2-5 วัน)  โดยไม>มีการเรียนในตารางเรียนปกติหรือจัดในรูปแบบผสมผสาน คือ เรียน
ในตารางเรียนปกติจํานวนหนึ่ง  แล"วไปเข"าค>ายเรียนรู"อีกช>วงระยะเวลาหนึ่งก็ได"   
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5.5 กิจกรรมพัฒนาผู!เรียน   
นอกเหนือจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมตามเกณฑ�ท่ีกล>าวมาแล"ว

ข"างต"นการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 3 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค นักเรียนยังต"องเข"า
ร>วมกิจกรรม พัฒนาผู"เรียนตามเกณฑ�ข้ันตํ่าท่ีกําหนดอีกด"วย  

กิจกรรมพัฒนาผู"เรียนแบ>งออกเป9น 3 กิจกรรมย>อย  คือ  1) กิจกรรมแนะแนว  2) กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะผู"เรียน  และ 3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� ดังต>อไปนี้ 

5.5.1 กิจกรรมแนะแนว  เป9นกิจกรรมท่ีมีจุดมุ>งหมายเพ่ือส>งเสริมและพัฒนาผู"เรียนให"รู"จักตนเอง  
สามารถปรับตนเองได"อย>างเหมาะสมในทุกด"าน  สามารถคิดแก"ปIญหา  สามารถตัดสินใจ  กําหนดเปJาหมายและ
วางแผนชีวิต  ท้ังด"านการดํารงค�ชีวิต ด"านการเรียนและด"านอาชีพ  มีความรู"และมีความเข"าใจถึงลักษณะต>างๆ 
ของอาชีพท่ีหลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพท่ีต"องใช"คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยีเป9นพ้ืนฐานในการ 
ประกอบอาชีพ  และอาชีพของการเป9นนักวิจัยและนักประดิษฐ�คิดค"นด"านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี  นอกจากนี้กิจกรรมแนะแนวยังช>วยให"ครูรู"จักนักเรียนและเข"าใจนักเรียน  ท้ังยังเป9นกิจกรรมท่ี
ช>วยเหลือและให"คําปรึกษา  แก>ผู"ปกครองเพ่ือให"มีส>วนร>วมในการพัฒนาผู"เรียนอีกด"วย 

นักเรียนต"องเข"าร>วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวอย>างตํ่าตามเกณฑ�ท่ีกําหนด  จึงจะจบการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 3  ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 

5.5.2 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู!เรียน  เป9นกิจกรรมท่ีมุ>งพัฒนาผู"เรียนให"เป9นผู" รู!กว!าง  รู!รอบ 
(Well-rounded Person)  เป9นผู"มีระเบียบวินัย  เป9นผู"นําและผู"ตามท่ีดี  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะในการ
ทํางานร>วมกับผู"อ่ืน  รู"จักแก"ปIญหา  มีการตัดสินใจท่ีเหมาะสมอย>างมีเหตุผล  สามารถปรับตัว  พักอยู>ร>วมกันใน
หอพักของโรงเรียน   มีทักษะชีวิตของการเป9นนักเรียนประจํา  โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย  เน"นให"ผู"เรียนได"
ปฏิบัติด"วยตนเองในทุกข้ันตอนต้ังแต>การวางแผนและการเตรียมการ  การดําเนินงานตามแผน  และการ
ประเมินและปรับปรุงแผนการดําเนินงาน  เน"นการทํางานร>วมกันเป9นกลุ>ม  สอดคล"องเหมาะสมกับวุฒิภาวะของ
ผู"เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท"องถ่ิน  รวมถึงการจัดกิจกรรมท่ีมุ>งสร"างจิตสํานึกในเกียรติภูมิของ
ความเป9นไทย  มีความเข"าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร�ของชาติ  มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติ
บ"านเมืองและท"องถ่ิน  เป9นพลเมืองดี  ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�
เป9นประมุข  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�ภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทยและภูมิปIญญาไทย  
ตลอดจนอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม มีเจตคติที่ดีต>อเพื่อนร>วมโลกและธรรมชาติ รู"รักษ�
สิ่งแวดล"อม มีนิสัยรักการออกกําลังกาย รู"จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให"เข"มแข็งท้ังกายและใจ  

นักเรียนต"องเข"าร>วมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู"เรียนอย>างตํ่าตามเกณฑ�ท่ีกําหนด จึงจะจบ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค  
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5.5.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� เป9นกิจกรรมท่ีส>งเสริมให"ผู"เรียนสามารถนําความรู"
ไปใช"บริการสังคม บําเพ็ญประโยชน�ต>อโรงเรียน ชุมชนและท"องถ่ิน ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  
เพ่ือแสดงถึงความเสียสละต>อสังคม มีจิตสาธารณะ รู"จักการช>วยเหลือแบ>งปIนกัน มีความเอ้ืออาทร มีความ
สมานฉันท� มีจิตมุ>งท่ีจะทําประโยชน�และสร"างสิ่งท่ีดีงามให"กับสังคม มีความรับผิดชอบต>อสังคม ต"องการ
ตอบแทนบ"านเมืองตามความสามารถของตนอย>างต>อเนื่อง เป9นทั้งผู"ให"และผู"รับที่ดี การจัดกิจกรรมอาสา
พัฒนา กิจกรรมสร"างสรรค�สังคม   

กิจกรรมสาธารณประโยชน�ต>างๆ จะเน"นการจัดท่ีให"ผู"เรียนได"มีบทบาทท้ังการเป9นผู"สร"างสรรค� การ
เป9นผู"ลงมือปฏิบัติ และการบริการต>อสาธารณะ ด"วยตัวของนักเรียนเอง  

นักเรียนต"องเข"าร>วมปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�อย>างตํ่าตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 
จึงจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 3  ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค  
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จํานวนหน=วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

การเรียนตามหลักสูตรระดับมัธยมตอนต"นของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค นักเรียนต"อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมของกลุ>มสาระการเรียนรู"ต>างๆ ดังนี้ 

ตาราง 2  หน>วยกิตรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ=มสาระการเรียนรู! รายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา 

เพ่ิมกลุ=ม 1 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ=ม 2 

1. ภาษาไทย 9.0 1.0 เลือกเรียนจากกลุ>มสาระการเรียนรู"ใดๆ 
ตามศักยภาพความถนัดและความสนใจ
อีกไม>น"อยกว>า  4.0 หน>วยกิต  

 
 
 

2. คณิตศาสตร� 9.0 6.0 
3. วิทยาศาสตร� 9.0 6.0 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและ 
   วัฒนธรรม 

12.0 4.0 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 6.0 - 
6. ศิลปะ 6.0 - 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 6.0 1.0 
8. ภาษาต>างประเทศ 
 - ภาษาอังกฤษ 
 - ภาษาต>างประเทศภาษาที่ 2  

 
9.0 

 
2.0 
1.0 

รวม 
66.0 21.0 ไม=น!อยกว=า  4.0 

ไม=น!อยกว=า 91.0 
 
 

6 
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      ตัวอย=างจํานวนหน=วยกิตท่ีจัดให!นักเรียนเรียนในแต=ละภาคเรียน 
 

จํานวนหน>วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>มสาระการเรียนรู"ต>างๆ  ท่ีจะจัดให"
นักเรียน เรียนในแต>ละภาคอาจเป9นดังนี้ 

ตาราง 3 ตัวอย>างการจัดหน>วยกิตการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมของแต>ละภาคเรียน  

กลุ=มสาระการเรียนรู! 
ม.1  ม.2  ม.3 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. ภาษาไทย 
- รายวิชาพื้นฐาน 
- รายวิชาเพิ่มเติมกลุ>ม 1 (การเขียนเชิงวิชาการ) 

 
1.5 
- 

 
1.5 
- 

 
1.5 
1.0 

 
1.5 
- 

 
1.5 
- 

 
1.5 
- 

 
9.0 
1.0 

2. คณิตศาสตร� 
- รายวิชาพื้นฐาน 
- รายวิชาเพิ่มเติมกลุ>ม 1 

 
1.5   
1.0  

 
1.5  
1.0 

 
1.5 
1.0 

 
1.5 
1.0 

 
1.5 
1.0 

 
1.5 
1.0 

 
9.0 
6.0 

3. วิทยาศาสตร� 
- รายวิชาพื้นฐาน 
- รายวิชาเพิ่มเติมกลุ>ม 1 
  : การสืบเสาะอย>างวิทยาศาสตร� 
  : เร่ิมต"นกับโครงงาน 
  : โครงงาน 1 
  : โครงงาน 2 
  : การส่ือสารและการนําเสนอ 

 
1.5 

 
1.5 
- 
- 
- 
- 

 
1.5 

 
- 

1.5 
- 
- 
- 

 
1.5 

 
- 
- 

1.0 
- 
- 

 
1.5 

 
- 
- 
- 

1.0 
- 

 
1.5 

 
- 
- 
- 
- 

1.0 

 
1.5 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
9.0 

 
1.5 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- รายวิชาพื้นฐาน    : สังคมศึกษา 
     : พุทธศาสนา 
     : ประวัติศาสตร� 
- รายวิชาเพิ่มเติมกลุ>ม 1 : อาเซียนศึกษา 
    : หน"าท่ีพลเมือง 

 
1.0 
0.5 
0.5 
- 

0.5 

 
1.0 
0.5 
0.5 
- 

0.5 

 
1.0 
0.5 
0.5 
- 

0.5 

 
1.0 
0.5 
0.5 
- 

0.5 

 
1.0 
0.5 
0.5 
- 

0.5 

 
0.5+0.5 

0.5 
0.5 
1.0 
0.5 

 
6.0 
3.0 
3.0 
1.0 
3.0 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
- รายวิชาพื้นฐาน : สุขศึกษา+พลานามัย 

 
0.5+0.5 

 
0.5+0.5 

 
0.5+0.5 

 
0.5+0.5 

 
0.5+0.5 

 
0.5+0.5 

 
6.0 

6. ศิลปะ 
- รายวิชาพื้นฐาน 

 
1.0 

 
0.5+0.5 

 
1.0 

 
0.5+0.5 

 
1.0 

 
0.5+0.5 

 
6.0 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
- รายวิชาพื้นฐาน 
- รายวิชาเพิ่มเติมกลุ>ม 1 

 
1.0 
1.0 

 
1.0 
- 

 
1.0 
- 

 
1.0 
- 

 
1.0 
- 

 
1.0 
- 

 
6.0 
1.0 

8. ภาษาต=างประเทศ 
- รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
- รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกลุ>ม 1 
- รายวิชาภาษาต>างประเทศท่ี 2 เพิ่มเติมกลุ>ม 1 

 
1.5 
- 
- 

 
1.5 
- 
- 

 
1.5 
- 
- 

 
1.5 
0.5 
1.0 

 
1.5 
0.5 
- 

 
1.5 
1.0 
- 

 
9.0 
2.0 
1.0 

รวม รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ>ม 1 15.0 14.0 14.5 15.0 14.0 14.5 87.0 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ=ม 2 เลือกลงทะเบียนไม>น"อยกว>า 4.0 หน>วยกิต 4.0 

รวมไม=น!อยกว=า  91.0 

7 
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ตาราง 4 โครงสร!างหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาป[ที่ 1 
 

ชั้นมัธยมศึกษาป[ท่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมัธยมศึกษาป[ท่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 2) 
รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ  รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ 

ท21101  ภาษาไทย 1 (หลักการใช"ภาษาไทย 1) 1.5 60  ท21102  ภาษาไทย 2 (วรรณคดีวิจักษ� 1) 1.5 60 
ค21101  คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน 1 1.5 60  ค21102  คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน 2  1.5 60 
ว21101  วิทยาศาสตร� 1 1.5 60  ว21102  วิทยาศาสตร� 2 1.5 60 
ส21101  สังคมศึกษา 1 1.0 40  ส21104  สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส21102  พระพุทธศาสนา 1 

0.5 20 
 ส21105  พระพุทธศาสนา 2 

0.5 20 
ส21107  อิสลามศึกษา 1  ส21108  อิสลามศึกษา 2 
ส21103  ประวัติศาสตร�ไทย 1 0.5 20  ส21106  ประวัติศาสตร�ไทย 2 0.5 20 
พ21101  สุขศึกษา 1 0.5 20  พ21103  สุขศึกษา 2 0.5 20 
พ21102  พลศึกษา 1 0.5 20  พ21104  พลศึกษา 2  0.5 20 
ศ21101  ทัศนศิลปr 1 1.0 40  ศ21102  ดนตรี 1  0.5 20 
ง21101  เทคโนโลยีสารสนเทศ  1.0 40  ศ21103  นาฏศิลปr 1 0.5 20 
อ21101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  1.5 60  ง21102  งานอาชีพ 1  1.0 40 

รวม 11.0 440  อ21102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.5 60 
    รวม 11.0 440 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ=ม 1 นก. คาบ     
ค20201  คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 1  1.0 40  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ=ม 1 นก. คาบ 
ว20201  การสืบเสาะอย>างวิทยาศาสตร� 1.5 60  ค20202  คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 2 1.0 40 
ง20201  การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0 40  ว20202  เริ่มต"นกับโครงงาน  1.5 60 
ส21201  หน"าท่ีพลเมือง 1 0.5 20  ส21202  หน"าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 

รวม 4.0 160  รวม 3.0 120 
รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ=ม 1 15.0 600  รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ=ม 1 14.0 560 

       
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  

       
กิจกรรมพัฒนาผู!เรียน นก. คาบ  กิจกรรมพัฒนาผู!เรียน นก. คาบ 

กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี - 20  ลูกเสือ/เนตรนารี - 20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�  
- นอก

ตาราง 
 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�  
- นอก

ตาราง 

กิจกรรมทางวิชาการ 
- นอก

ตาราง 
 

กิจกรรมทางวิชาการ 
- นอก

ตาราง 
รวม - 60  รวม - 60 
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ตาราง 5 โครงสร!างหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาป[ที่ 2 
 

ชั้นมัธยมศึกษาป[ท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมัธยมศึกษาป[ท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 2) 
รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ  รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ 

ท22101  ภาษาไทย 3 (หลักการใช"ภาษาไทย 2) 1.5 60  ท22102  ภาษาไทย 4 (วรรณคดีวิจักษ� 2) 1.5 60 
ค22101  คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน 3 1.5 60  ค22102  คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน 4  1.5 60 
ว22101  วิทยาศาสตร� 3 1.5 60  ว22102  วิทยาศาสตร� 4 1.5 60 
ส22101  สังคมศึกษา 3 1.0 40  ส22104  สังคมศึกษา 4 1.0 40 
ส22102  พระพุทธศาสนา 3 

0.5 20 
 ส22105  พระพุทธศาสนา 4 

0.5 20 
ส22107  อิสลามศึกษา 3  ส22108  อิสลามศึกษา 4 
ส22103  ประวัติศาสตร�ไทย 3 0.5 20  ส22106  ประวัติศาสตร�ไทย 4 0.5 20 
พ22101  สุขศึกษา 3 0.5 20  พ22103  สุขศึกษา 4 0.5 20 
พ22102  พลศึกษา 3 0.5 20  พ22104  พลศึกษา 4 0.5 20 
ศ22101  ดนตรี 2 1.0 40  ศ22102  นาฏศิลปr 2 0.5 20 
ง22102  งานอาชีพ 2   1.0 40  ศ22103  ทัศนศิลปr 2 0.5 20 

อ22101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.5 60 
 ง22101  การส่ือสารข"อมูลและเครือข>าย 

            คอมพิวเตอร� 
1.0 40 

รวม 11.0 440  อ22102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 60 
    รวม 11.0 440 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ=ม 1 นก. คาบ  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ=ม 1 นก. คาบ 
ท20201  การเขียนเชิงวิชาการ 1.0 40  ค20204  คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 4 1.0 40 
ค20203  คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 3  1.0 40  ว20204  โครงงาน 2 1.0 40 
ว20203  โครงงาน 1 1.0 40  อ20201  ภาษาอังกฤษฟIงพูด 1 0.5 20 
ส22201 หน"าท่ีพลเมือง 3 0.5 20  ภาษาต=างประเทศท่ี 2 1.0 40 

รวม 3.5 140  ส22202 หน"าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ=ม 1 14.5 580  รวม 4.0 160 

    รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ=ม 1 15.0 600 
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  

กิจกรรมพัฒนาผู!เรียน นก. คาบ  กิจกรรมพัฒนาผู!เรียน นก. คาบ 
กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
ชุมนุม - 20  ชุมนุม - 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี - 20  ลูกเสือ/เนตรนารี - 20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�  
- นอก

ตาราง 
 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�  
- นอก

ตาราง 

กิจกรรมทางวิชาการ 
- นอก

ตาราง 
 

กิจกรรมทางวิชาการ 
- นอก

ตาราง 
รวม - 60  รวม - 60 
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ตาราง 6 โครงสร!างหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาป[ที่ 3 
 

ชั้นมัธยมศึกษาป[ท่ี 3 (ภาคเรียนท่ี 1)  ชั้นมัธยมศึกษาป[ท่ี 3 (ภาคเรียนท่ี 2) 
รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ  รายวิชาพ้ืนฐาน นก. คาบ 

ท23101  ภาษาไทย 5 (หลักการใช"ภาษาไทย 3) 1.5 60  ท23102  ภาษาไทย 6 (วรรณคดีกับชีวิต) 1.5 60 

ค23101  คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน 5 1.5 60  ค23102  คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน 6  1.5 60 

ว23101  วิทยาศาสตร� 5 1.5 60  ว23102  วิทยาศาสตร� 6 1.5 60 

ส23101  สังคมศึกษา 5 1.0 40  ส23104  สังคมศึกษา 6 0.5 20 

ส23102  พระพุทธศาสนา 5 
0.5 20 

 ส23105  สังคมศึกษา 7 0.5 20 

ส23108  อิสลามศึกษา 5  ส23106  พระพุทธศาสนา 6 
0.5 20 

ส23103  ประวัติศาสตร�ไทย 5 0.5 20  ส23109  อิสลามศึกษา 6 

พ23101  สุขศึกษา 5 0.5 20  ส23107  ประวัติศาสตร�ไทย 6 0.5 20 

พ23102  พลศึกษา 5 0.5 20  พ23103  สุขศึกษา 6 0.5 20 

ศ23101  นาฏศิลปr 3 1.0 40  พ23104  พลศึกษา 6 0.5 20 

ง23101  การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต"น  1.0 40  ศ23102  ทัศนศิลปr 3 0.5 20 

อ23101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5  1.5 60  ศ23103  ดนตรี 3 0.5 20 

รวม 11.0 440  ง23102  งานอาชีพ 3   1.0 40 
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ=ม 1 นก. คาบ  อ23102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 1.5 60 

ค20205  คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 5  1.0 40  รวม 11.0 440 
ว20205  การส่ือสารและการนําเสนอ 1.0 40  รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ=ม 1 นก. คาบ 
อ20202  ภาษาอังกฤษรอบรู"   0.5 20  ค20206  คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 6 1.0 40 
ส23201 หน"าท่ีพลเมือง 5 0.5 20  ส23202 หน"าท่ีพลเมือง 6 0.5 20 

รวม 3.0 120  ส20201  อาเซียนศึกษา 1.0 40 
รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ=ม 1 14.0 560  อ20203  การเขียนภาษาอังกฤษเชิง 

            สร"างสรรค� 
1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ=ม 2 นก. คาบ  รวม 3.5 140 
เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5   รวมพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ=ม 1 14.5 580 

รวม 0.5-1.5   รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ=ม 2 นก. คาบ 
กิจกรรมพัฒนาผู!เรียน นก. คาบ  เลือกลงทะเบียน  0.5-1.5  

กิจกรรมแนะแนว - 20  รวม 0.5-1.5  
ชุมนุม - 20  กิจกรรมพัฒนาผู!เรียน นก. คาบ 
ลูกเสือ/เนตรนารี - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�  
- นอก

ตาราง 
 ชุมนุม - 20 

กิจกรรมทางวิชาการ 
- นอก

ตาราง 
 ลูกเสือ/เนตรนารี - 

20 

    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�  - นอกตาราง 
รวม - 60  กิจกรรมทางวิชาการ - นอกตาราง 

    กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  นอกตาราง 
    รวม - 60 
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เกณฑ�การสําเร็จการศึกษา 
 

การจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต"น ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 
พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2558) นักเรียนต"องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต>างๆ  และมี
ผลการเรียนแต>ละรายวิชาไม>ตํ่ากว>า 2 ตลอดจนผ>านการประเมินคุณลักษณะและเข"าร>วมกิจกรรมต>างๆ 
ดังนี้ 

1)  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานจํานวน 66.0 หน>วยกิต รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>ม 1 จํานวน 21.0 
หน>วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>ม 2 จํานวนไม>น"อยกว>า 4.0 หน>วยกิต และมีผลการเรียนแต>ละรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนเรียนไม>ตํ่ากว>า 2 

2)  ผ>านการประเมินความสามารถด"านการอ>าน คิดวิเคราะห�และเขียน ตามเกณฑ�ท่ีกําหนดตาม 
รายละเอียดในเอกสารหน"า 29 

    3)  ผ>านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค� ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด ตามรายละเอียดในเอกสาร
หน"า 29  
  4)  เข"าร>วมกิจกรรมพัฒนาผู"เรียนท่ีหลากหลายตามความถนัด และความสนใจ และมีผลการเข"า
ร>วมกิจกรรม ตามเกณฑ�ข้ันตํ่าท่ีกําหนดตามรายละเอียดในเอกสารหน"า 30 
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เกณฑ�ขั้นตํ่าของกิจกรรมพัฒนาผู!เรียน 
 

 

นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมตามเกณฑ�ท่ีกล>าวมาแล"วข"างต"น การจบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(โรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค) 
พุทธศักราช 2554 นักเรียนยังต"องเข"าร>วมกิจกรรมพัฒนาผู"เรียนตามเกณฑ�ข้ันตํ่าท่ีกําหนดอีกด"วย กิจกรรมพัฒนา
ผู"เรียนแบ>งออกเป9น 3 กิจกรรมย>อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู"เรียน และ  
3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� นักเรียนต"องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู"เรียนตามเกณฑ�ข้ันตํ่า ดังนี้ 

 

9.1 กิจกรรมแนะแนว  นักเรียนต"องเข"าร>วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว ตามรายละเอียดในตาราง 7  

ตาราง 7  กิจกรรมแนะแนวที่นักเรียนต!องปฏบิัติใน 3 ป[ 
 

กิจกรรม ข้ันต่ําท่ีต!องปฏิบัติใน 3 ป[ 

1. ศึกษาดูงานหรือฝgกงาน ณ ภาควิชา ห"องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย�วิจัย ด"านคณิตศาสตร� 
วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี ท่ีหลากหลาย  เพ่ือให"เร่ิมมีความรู"  มีความเข"าใจ และมีข"อมูลต>างๆ 
เก่ียวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพเป9นนักวิจัย นักประดิษฐ�คิดค"นด"าน
คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีในทุกสาขา  เพ่ือเร่ิมต"นทําความรู"จักตนเองว>ามีความ
สนใจและความถนัดในด"านใด และเร่ิมใช"ความรู"ความเข"าใจและข"อมูลดังกล>าว  สําหรับการ
พิจารณาการเลือกสาขาวิชาท่ีจะศึกษาต>อและการประกอบอาชีพเป9นนักวิจัย  หรือนักประดิษฐ�  
คิดค"นด"านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีในอนาคต 

3 ครั้ง (ครั้งละ 
ไม>น"อยกว>า 3 ช่ัวโมง) 
 
 

2. พบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปลีย่นความคิดเห็น ฟIงบรรยาย ซักถามปIญหา หรือปฏิบัติกิจกรรม
ร>วมกับนักวิทยาศาสตร� นักวิจยั นักประดิษฐ�คดิค"น ด"านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี
ช้ันนําของประเทศ โดยมเีปJาหมายเช>นเดียวกับการศึกษาดูงานหรือการฝgกงานในข"อ 1 

6 ครั้ง (ครั้งละ 
ไม>น"อยกว>า 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

3. พบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฟIงบรรยาย ซักถามปIญหา หรือปฏิบัติกิจกรรม
ร>วมกับผู"ทรงคุณวุฒิท่ีประสบความสําเร็จในวิชาชีพด"านต>างๆ  โดยมีเปJาหมายทํานองเดียวกับ
การศึกษาดูงานหรือการฝgกงานในข"อ 1 

4 ครั้ง (ครั้งละ 
ไม>น"อยกว>า 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

4. พบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฟIงบรรยาย ซักถามปIญหา หรือปฏิบัติกิจกรรม
ร>วมกับผู"ทรงคุณวุฒิด"านการพัฒนาบุคลิกภาพ  ความฉลาดทางอารมณ� เพ่ือให"ผู"เรียนได"รู"จักตนเอง 
สามารถคิด ตัดสินใจ คิดแก"ปIญหา  กําหนดเปJาหมาย และวางแผนชีวิตท้ังด"านการดํารงชีวิต ด"านการ
เรียน และด"านอาชีพ  สามารถปรับตนเองได"อย>างเหมาะสมในทุกๆ ด"าน 

  (กลุ>มสาระการเรียนรู"สุขศึกษาและพลศึกษา รับผิดชอบ) 

 4 ครั้ง (ครั้งละ 
ไม>น"อยกว>า 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

5.  พบและทํากิจกรรมแนะแนวร>วมกับครูท่ีปรึกษาประจําช้ัน 120 ครั้ง (ครั้งละ 
ไม>น"อยกว>า 15 นาที) 
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 9.2 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู!เรียน  นักเรียนต"องเข"าร>วมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ

ผู"เรียนตามรายละเอียดในตาราง 8  

ตาราง 8  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู!เรียนที่นักเรียนต!องปฏิบัติใน 3 ป[  

กิจกรรม 
จํานวนข้ันต่ําท่ีต!อง

ปฏิบัติใน 3 ป[ 
1.  กิจกรรมการอ>านหนังสือจากรายการท่ีโรงเรียนกําหนดให" 

-ถ"าหนังสือท่ีนักเรียนอ>านไม>ได"อยู>ในรายการท่ีกําหนด ให"ครูบรรณารักษ�เป9นผู"รับรอง 
-ถ"าหนังสือท่ีนักเรียนอ>านเป9นภาษาอังกฤษ ให"นักเรียนบันทึกเป9นภาษาอังกฤษ 

ไม>น"อยกว>า 30 ช่ือเรื่อง  

2.  กิจกรรมชุมนุม 
 -เป9นชุมนุมด"านวิชาการไม>น"อยกว>า 2 ชุมนุม 

ไม>น"อยกว>า 6 ชุมนุม   

3.  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ไม>น"อยกว>า 120 ช่ัวโมง 
4.  กิจกรรมค>ายวิชาการ ไม>น"อยกว>า 1 ครั้ง (2 วัน)  
5.  กิจกรรมค>ายปฏิบัติธรรม ไม>น"อยกว>า 1 ครั้ง (2 วัน) 

6. กิจกรรมการศึกษาดูงานด"านสังคมศึกษา ภาษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี 
เพ่ือสร"างจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเป9นไทย มีความเข"าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร�
ของชาติมีความรักและความภาคภูมิใจใน ชาติบ"านเมืองและท"องถิ่น เป9นพลเมืองดี 
ยึดมั ่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย �เป9นประมุข 
ม ีจ ิตสําน ึกในการอนุร ักษ � ภาษาไทย ศ ิลปว ัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและ 
ภูมิปIญญาไทย 

ไม>น"อยกว>า 3 ครั้ง (ครั้งละ 
ไม>น"อยกว>า 3 ช่ัวโมง) 
 
 

7.  กิจกรรมพบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฟIงบรรยาย ซักถามปIญหา หรือ
ปฏิบัติกิจกรรมร>วมกับผู"ทรงคุณวุฒิเพ่ือสร"างจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเป9นไทย 
มีความเข"าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร�ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติ
บ"านเมืองและท"องถ่ิน เป9นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย�เป9นประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ประเพณีไทยและภูมิปIญญาไทย 

ไม>น"อยกว>า 4 ครั้ง (ครั้งละ 
ไม>น"อยกว>า 1 ช่ัวโมง 
 30 นาที) 
 
 

8.  กิจกรรมการออกกําลังกายและเล>นกีฬา เพื่อสร"างลักษณะนิสัยของความเป9นผู "ร ัก 
การออกกําลังกาย รู"จักดูแลตนเองให"เข"มแข็งท้ังกายและใจ 

ไม>น"อยกว>า 240 ครั้ง  
(ครั้งละไม>น"อยกว>า 45 นาที/
วัน) 

9.  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตการเป9นนักเรียนประจํา ผ>านเกณฑ�ตามท่ี
คณะกรรมการหอพักกําหนด 

 

หมายเหตุ :  กิจกรรมให"แต>ละโรงเรียนกําหนดตามความเหมาะสมตามเกณฑ�ของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 
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 9.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� นักเรียนต"องเข"าร>วมปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน�ตามรายละเอียดในตาราง 9 

ตาราง 9  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�ที่นักเรียนต!องปฏิบัติใน 3 ป[  

กิจกรรม จํานวนข้ันต่ําท่ีต!องปฏิบัติใน 3 ป[ 

 1. กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน�ให"กับโรงเรียน 
 2. กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน�ต>อชุมชนและสังคม 
 3. กิจกรรมการนําความรู"ไปใช"บริการสังคม 

 
ไม>น"อยกว>า 80 ชั่วโมง 

 
หมายเหตุ :  นักเรียนต"องเข"าร>วมกิจกรรมครบท้ัง 3 กิจกรรม และมีจํานวนชั่วโมงครบตามจํานวนท่ีกําหนด  
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   การวัดและประเมินผลการเรียนรู!ของนักเรียน 

จุดมุ>งหมายสําคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู"  คือ การมุ>งหาคําตอบว>าผู" เรียนมี
ความก"าวหน"า ท้ังด"านความรู" ความเข"าใจ ทักษะ กระบวนการคิด คุณธรรม และค>านิยมอันพึงประสงค�อันเป9น
ผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม>เพียงใด  การวัดและประเมินผลต"องใช"วิธีการท่ี
หลากหลายเน"นการปฏิบัติให"สอดคล"องและเหมาะสมกับสาระและตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู" นอกจากการสอบ
กลางภาคและปลายภาคท้ังข"อเขียนและภาคปฏิบัติแล"ว  กระบวนการวัดและประเมินผลยังต"องดําเนินการ
อย>างต>อเนื่องควบคู>ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตลอด  โดยประเมินจากพฤติกรรมท่ัวไป  
พฤติกรรมการเรียน  พฤติกรรมระหว>างการเข"าร>วมกิจกรรม  พฤติกรรมระหว>างการปฏิบัติงาน  ผลงาน  
แฟJมสะสมงานและอ่ืนๆ 

ผู"ใช"ผลการวัดและประเมินผลการเรียนท่ีสําคัญคือ  ตัวผู"เรียน  ครูผู"สอนและพ>อแม>ผู"ปกครอง  
ดังนั้นท้ังผู"เรียน  ครูผู"สอนและพ>อแม>ผู"ปกครองจึงควรต"องมีส>วนร>วมในการกําหนดเปJาหมาย  วิธีการ  และ
กระบวนการประเมินผลการเรียนรู"ต>างๆ ท่ีจะสะท"อนภาพผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด"วย   

ผลจากการวัดและประเมินผลจะทําให"ผู"เรียนทราบระดับความก"าวหน"าในความสําเร็จของตน  เป9น 
ข"อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาตนเอง  ครูผู"สอนจะเข"าใจความต"องการของผู"เรียนแต>ละคนแต>ละกลุ>ม  และ
สามารถให"ระดับคะแนนหรือจัดกลุ>มผู"เรียน  รวมท้ังประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน  
ขณะท่ีพ>อแม>ผู"ปกครองจะได"ทราบระดับความสามารถของผู"เรียนท่ีเป9นบุตรหลานของตนเอง 

หลักเกณฑ�การวัดและประเมินผลการเรียนรู"ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค มี
รายละเอียดดังนี้ 

10.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู!รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 

1) เครื่องมือท่ีใช"วัดและประเมินผลจะต"องใช"ให"หลากหลายสอดคล"องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู" ท่ี
กําหนดไว" โดยท่ัวไปจะต"องมีการประเมินกลางภาค ปลายภาค การประเมินจากผลงาน การประเมินจาก
แฟJมสะสมงาน การสอบปากเปล>า การสัมภาษณ� การสอบปฏิบัติ รวมถึงการประเมินโดยใช"แบบสังเกตและ
แบบบันทึกต>างๆ แล"วปรับผลการประเมินจากเครื่องมือและวิธีการประเมินรูปแบบต>างๆ ให"เป9นคะแนน  
โดยให"ปรับคะแนนเต็มให"เป9น 100  

2) การให"ระดับผลการเรียนของแต>ละรายวิชาจะใช"วิธีอิงเกณฑ�หรืออิงตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู" โดย
จะให"ระดับผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบและการประเมิน ดังนี้ 
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              ตาราง 10  การให"ระดับผลการเรียน 

ช=วงคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 

80-100 4 ผลการเรียนระดับดีเยี่ยม 

75-79 3.5 ผลการเรียนระดับดีมาก 

70-74 3 ผลการเรียนระดับดี 

65-69 2.5 ผลการเรียนระดับค>อนข"างดี 

60-64 2 ผลการเรียนระดับพอใช" 
55-59 1.5 ผลการเรียนระดับค>อนข"างตํ่า 

50-54 1 ผลการเรียนระดับตํ่า 
0-49 0 ผลการเรียนระดับตํ่ามาก 

3) นักเรียนต"องมีเวลาเรียนไม>น"อยกว>าร"อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบกลางภาค 
หรือปลายภาค ถ"านักเรียนคนใดมีเวลาเรียนไม>ถึงร"อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด นักเรียนต"องปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ิมเติมตามท่ีครูผู"สอนกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ัง แล"วขอสอบ
กลางภาคหรือปลายภาคใหม> 

4) นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเป9น “0”  “1” หรือ “1.5” จะต"องทํา
กิจกรรมหรือเรียนเสริมตามท่ีครูผู"สอนกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ัง
จากนั้นจึงสอบแก"ตัว การสอบแก"ตัวจะได"ระดับผลการเรียนสูงสุดไม>เกิน “2” ถ"านักเรียนสอบแก"ตัว 2 ครั้ง  
แล"วยังได"ระดับผลการเรียน “0” “1” หรือ “1.5” อยู>อีกให"นักเรียนลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชานั้นๆ  

5) นักเรียนท่ีขาดส>งผลงานหรือส>งงานยังไม>ครบตามท่ีได"รับมอบหมายจากครูผู"สอนให"ได"ผลการ
เรียน “ร” และเม่ือส>งงานครบเรียบร"อยแล"วครูผู"สอนจึงให"ระดับผลการเรียนได"   

6) นักเรียนท่ีไม>สามารถมาสอบหรือทํากิจกรรมประเมินผลตามกําหนดเวลา เพราะปeวยหรือมีเหตุ
สุดวิสัยอ่ืน ให"ยื่นคําร"องต>อคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ัง เพ่ือขอสอบหรือทํากิจกรรมประเมินผลใหม> 

7) รายวิชาใดท่ีผู"เรียนมีหลักฐานเด>นชัดแสดงให"เห็นว>ามีความรู"ความสามารถตามข"อกําหนดของ
รายวิชานั้นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ัง  นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียน  
โดยไม>ต"องเข"าชั้นเรียนตามปกติได" แต>ต"องเข"ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียน ในบางกรณีนักเรียน
อาจนําผลงานท่ีแสดงว>านักเรียนได"มีความรู"ความสามารถตามข"อกําหนดของรายวิชานั้นๆ  เสนอ
คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ังเพ่ือพิจารณาให"ระดับคะแนน  โดยไม>ต"องเข"ารับการประเมินผลตามปกติ
ของโรงเรียนก็ได"  
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8) นักเรียนสามารถขอลงทะเบียนเรียนใหม>รายวิชาในสาขาวิชาต>างๆ ได" โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ัง การประเมินผลรายวิชาท่ีเรียนใหม>ให"เป9นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
ประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนปกติ 

9) ในแต>ละภาคเรียนนักเรียนต"องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม ตามท่ี
โรงเรียนกําหนด  ในกรณีท่ีมีความจําเป9นนักเรียนไม>สามารถเรียนได"ตลอดภาคเรียน  นักเรียนสามารถขอ
ระงับการเรียนและนักเรียนต"องลงทะเบียนเรียนใหม>ตามกําหนดเวลาและวิธีการท่ีแต>ละโรงเรียน
เห็นสมควร  

10.2 การประเมินความสามารถด!านการอ=าน คิดวิเคราะห� และเขียน 

1) หลังจากนักเรียนเข"าศึกษาในโรงเรียนไปแล"วไม>น"อยกว>า 2 ภาคเรียนและไม>เกิน 4 ภาคเรียน 
โรงเรียนจะเป9นผู"มอบหมายให"ครูผู"สอนนักเรียนคนนั้นๆ ในขณะนั้นไม>น"อยกว>า 5 คน เป9นผู"ประเมิน
ความสามารถในการอ>าน การคิดวิเคราะห� และการเขียนของผู"เรียนเป9นรายบุคคล โดยใช"เครื่องมือและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ังเป9นผู"กําหนด โดยใช"มาตราประเมิน 5 ระดับ (1, 2, 3, 4 และ 5  
เม่ือ 1 หมายถึงความสามารถตํ่า และ 5 หมายถึงความสามารถดีเยี่ยม)   

นักเรียนจะต"องได"รับผลการประเมินความสามารถดังนี้  ผลการประเมินตํ่ากว>า 3.00 ถือว>าไม>ผ>าน
การประเมิน  ผลการประเมิน 3.00-3.74  ผ>านเกณฑ�การประเมิน  ผลการประเมิน 3.75-4.49 ผ>านการ
ประเมินระดับดี  ผลการประเมิน 4.50 ข้ึนไป ผ>านการประเมินระดับดีเยี่ยม  

2) ในกรณีท่ีประเมินแล"วไม>ผ>าน ให"คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ังจะเป9นผู"กําหนดแนวทางหรือ
กิจกรรม  ให"นักเรียนนําไปปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงแก"ไข  คณะกรรมการดังกล>าวจะเป9นผู" ติดตามและ
ประเมินผลนักเรียนต>อไป  เม่ือประเมินผ>านแล"วจึงเสนอให"โรงเรียนปรับแก"ผลการประเมินจาก “ไม>ผ>าน” 
เป9น “ผ>าน” 

10.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค� 

1) คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ังจะเป9นผู"กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค�ด"านต>างๆ เพ่ือใช"ใน
การประเมิน และจะจัดทําเครื่องมือท่ีใช"ในการประเมินข้ึน โดยใช"มาตราประเมิน 5 ระดับ (1, 2, 3, 4 และ 5 
เม่ือ 1 หมายถึง ตํ่าหรือไม>ดี และ 5 หมายถึง สูงหรือดีเยี่ยม) ในแต>ละภาคเรียนโรงเรียนจะมอบหมายให"
ครูผู"สอนไม>น"อยกว>า 5 คน เป9นผู"ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของนักเรียนแต>ละคนโดยใช"เครื่องมือ
ดังกล>าว  

นักเรียนจะต"องได"รับผลการประเมินความสามารถดังนี้  ผลการประเมินตํ่ากว>า 3.00 ถือว>าไม>ผ>าน
การประเมิน  ผลการประเมิน 3.00-3.74 ผ>านเกณฑ�การประเมิน  ผลการประเมิน 3.75-4.49 ผ>านการ
ประเมินระดับดี  ผลการประเมิน 4.50 ข้ึนไป ผ>านการประเมินระดับดีเยี่ยม 
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2) ในกรณีท่ีประเมินแล"วไม>ผ>าน ให"คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ังเป9นผู"กําหนดแนวทาง หรือ
กิจกรรมให"นักเรียนนําไปปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงแก"ไข คณะกรรมการดังกล>าวจะเป9นผู"ติดตามและประเมินผล
นักเรียนต>อไป  เม่ือประเมินผ>านแล"ว จึงให"โรงเรียนปรับแก"ผลการประเมินจาก “ไม>ผ>าน” เป9น “ผ>าน” 

10.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู!เรียน   
1) คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ัง จะเป9นผู"จัดทําแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู"เรียนแจก

ให"กับนักเรียนแต>ละคน สําหรับใช"บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู"เรียนของตนเอง ในภาคเรียนนั้นๆ 
เม่ือนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู"เรียนแล"วให"บันทึกลงในแบบบันทึกดังกล>าว แล"วให"ครูท่ีปรึกษาหรือครู
ผู"รับผิดชอบการจัดกิจกรรมนั้นๆ ลงนามรับรอง   

ส>วนการประเมินทักษะชีวิตของนักเรียนประจําให"คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ังเป9นผู"จัดทํา
เกณฑ� วิธีการและแบบประเมิน ซ่ึงจะประกาศให"นักเรียนทราบล>วงหน"าทุกปFการศึกษา สําหรับการประเมิน
จะทําการประเมินและสรุปผลการประเมินทุกภาคเรียน 

2) เม่ือสิ้นภาคเรียนให"ครูท่ีปรึกษารวบรวมแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมดังกล>าว ส>งงานทะเบียน
เพ่ือบันทึกเป9นข"อมูล นักเรียนจะต"องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู"เรียนตามเกณฑ�ข้ันตํ่าท่ีโรงเรียนกําหนด จึงจะ
ถือว>าจบการศึกษาตามหลักสูตร กรณีท่ีนักเรียนยังปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู"เรียนไม>ครบถ"วนตามเกณฑ� 
ข้ันตํ่า คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต>งต้ัง จะเป9นผู"กําหนดกิจกรรมให"นักเรียนปฏิบัติเพ่ิมเติมจนผ>านเกณฑ�ข้ัน
ตํ่าท่ีกําหนด 
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การเทียบโอนผลการเรียน 
 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได"
กําหนดให"โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได" โดยการนําความรู"ทักษะและประสบการณ�ท่ีได"จาก 
การศึกษาในรูปแบบต>างๆ หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป9นผลการเรียนของหลักสูตรใด 
หลักสูตรหนึ่งในระดับท่ีกําลังศึกษาอยู>  

การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาคสามารถ 
ดําเนินการได"ต>อไปนี้  ท้ังนี้ให"เป9นไปตามระเบียบท่ีแต>ละโรงเรียนกําหนดโดย  

1)  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาซ่ึงจะให"ข"อมูลท่ีแสดงความรู" ความสามารถของผู"เรียน ในด"าน
ต>างๆ 

2)  พิจารณาจากความรู"และประสบการณ�ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ� ฯลฯ 
3)  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติได"จริง  
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ความหมายของรหัสวิชา 
 

 รหัสวิชาประกอบไปด"วยพยัญชนะหนึ่งตัวนําหน"า ตามด"วยตัวเลขจํานวน 5 หลัก มี
ความหมายดังนี้ 

พยัญชนะ พยัญชนะแต>ละตัวแทนชื่อของกลุ>มสาระการเรียนรู"  ดังนี้ 
  ท หมายถึง  กลุ>มสาระการเรียนรู"ภาษาไทย 
  ส หมายถึง  กลุ>มสาระการเรียนรู"สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ศ หมายถึง  กลุ>มสาระการเรียนรู"ศิลปะ 
  พ หมายถึง  กลุ>มสาระการเรียนรู"สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ค หมายถึง  กลุ>มสาระการเรียนรู"คณิตศาสตร� 
  ง หมายถึง  กลุ>มสาระการเรียนรู"การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ว หมายถึง  กลุ>มสาระการเรียนรู"วิทยาศาสตร�     
  อ หมายถึง  กลุ>มสาระการเรียนรู"ภาษาต>างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
  จ หมายถึง  กลุ>มสาระการเรียนรู"ภาษาต>างประเทศ (ภาษาจีน) 
  ญ หมายถึง  กลุ>มสาระการเรียนรู"ภาษาต>างประเทศ (ภาษาญ่ีปุeน) 
  ย หมายถึง  กลุ>มสาระการเรียนรู"ภาษาต>างประเทศ (ภาษาเยอรมัน)  
  หมายเหตุ  ต  หมายถึง     กลุ>มสาระการเรียนรู"ภาษาต>างประเทศ (ภาษาอ่ืนๆ ท่ีพยัญชนะซํ้า
กับรหัสวิชาท่ีมีอยู>เดิม)            
 เลขหลักท่ี 1  แทนระดับการศึกษา  โดยเลข 2 หมายถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต"น 
 เลขหลักท่ี 2  แทนชั้นปFท่ีรายวิชานั้นๆ จะเปfดสอน  

1   หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปfดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 1  
2   หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปfดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 2 
3   หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปfดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 3 
0   หมายถึง   รายวิชาท่ีจะเปfดสอนในระดับชั้นใดก็ได" 

 เลขหลักท่ี 3  แทนประเภทของรายวิชา ดังนี้ 
  1   หมายถึง   รายวิชาพ้ืนฐาน 
  2   หมายถึง   รายวิชาเพ่ิมเติม 
          เลขหลักท่ี 4 และ 5  แทนลําดับท่ีของรายวิชาท่ีเปfดสอนในแต>ละกลุ>มสาระการเรียนรู" 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน=วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

ตาราง 8  รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและหน>วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรของโรงเรียน
วิทยาศาสตร�ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2558) 

กลุ=มสาระการเรียนรู!/รหัสวิชา/รายวิชา หน=วยกิต 

1.  กลุ=มสาระการเรียนรู!ภาษาไทย 9.0 
 1.1  ท21101  ภาษาไทย 1 (หลักการใช"ภาษาไทย 1) 
        THA21101  Thai  Language 1 

1.5 

 1.2  ท21102  ภาษาไทย 2 (วรรณคดีวิจักษ� 1) 
       THA21102  Thai  Language 2 

1.5 

 1.3  ท22101 ภาษาไทย 3 (หลักการใช"ภาษาไทย 2) 
       THA22101  Thai  Language 3   

1.5 

 1.4 ท22102 ภาษาไทย 4 (วรรณคดีวิจักษ� 2) 
      THA22102  Thai  Language 4 

1.5 

 1.5 ท23101 ภาษาไทย 5 (หลักการใช"ภาษาไทย 3) 
      THA23101  Thai  Language  5 

1.5 

 1.6 ท23102 ภาษาไทย 6 (วรรณคดีกับชีวิต) 
      THA23102  Thai  Language 6 

1.5 

2.  กลุ=มสาระการเรียนรู!คณิตศาสตร� 9.0 
 2.1 ค21101 คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน 1     

 MAT21101 Fundamental Mathematics 1 
1.5 

 2.2 ค21102 คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน 2    
 MAT21102 Fundamental Mathematics 2 

1.5 

 2.3 ค22101 คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน 3     
 MAT22101 Fundamental Mathematics 3 

1.5 

 2.4 ค22102 คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน 4    

MAT22102 Fundamental Mathematics 4 
1.5 

 2.5 ค23101 คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน 5   
 MAT23101 Fundamental Mathematics 5 

1.5 
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กลุ=มสาระการเรียนรู!/รหัสวิชา/รายวิชา หน=วยกิต 
 2.6 ค23102 คณิตศาสตร�พ้ืนฐาน 6   
 MAT23102 Fundamental Mathematics 6 

1.5 

3.  กลุ=มสาระการเรียนรู!วิทยาศาสตร�  9.0 
 3.1 ว21101  วิทยาศาสตร� 1  
  SCI21101  Science 1 

1.5 

 3.2 ว21102  วิทยาศาสตร� 2  
  SCI21102  Science 2 

1.5 

 3.3 ว22101  วิทยาศาสตร� 3  
  SCI22101  Science 3 

1.5 

 3.4 ว22102  วิทยาศาสตร� 4  
  SCI22102  Science 4 

1.5 

 3.5 ว23101  วิทยาศาสตร� 5  
  SCI23101  Science 5 

1.5 

 3.6 ว23102  วิทยาศาสตร� 6  
  SCI23102 Science 6 

1.5 

4.  กลุ=มสาระการเรียนรู!สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 12.0 
 4.1 ส21101  สังคมศึกษา 1 
  SOC21101   Social Study 1 

1.0 

 4.2 ส21102  พระพุทธศาสนา 1 * 
  SOC21102   Buddhism 1 

0.5 

 4.3 ส21103 ประวัติศาสตร�ไทย 1 
  SOC21103   Thai History 1 

0.5 

 4.4 ส21104 สังคมศึกษา 2 
  SOC21104   Social Study 2 

1.0 

 4.5 ส21105 พระพุทธศาสนา 2 *  
  SOC21105 Buddhism 2 

0.5 

 4.6 ส21106 ประวัติศาสตร�ไทย 2  
  SOC21106  Thai History 2 

0.5 

 4.7 ส21107 อิสลามศึกษา 1 
  SOC21107  Islam 1 

0.5 



หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต"น                                  
พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2558] 

35 

 

 

กลุ=มสาระการเรียนรู!/รหัสวิชา/รายวิชา หน=วยกิต 
 4.8 ส21108 อิสลามศึกษา 2 
  SOC21108  Islam 2 

0.5 

 4.9 ส22101 สังคมศึกษา 3  
  SOC22101   Social Study 3 

1.0 

 4.10 ส22102 พระพุทธศาสนา 3*             
   SOC22102 Buddhism 3 

0.5 

 4.11 ส22103  ประวัติศาสตร�ไทย 2             
   SOC22103 Thai History 2 

0.5 

 4.12 ส22104 สังคมศึกษา 4              
   SOC22104   Social Study 4 

1.0 

 4.13 ส22105  พระพุทธศาสนา 4*             
   SOC22105 Buddhism 4 

0.5 

 4.14 ส22106  ประวัติศาสตร�ไทย 4  
   SOC22106 Thai History 4 

0.5 

 4.15 ส22107  อิสลามศึกษา 3 
   SOC22107  Islam 3 

0.5 

 4.16 ส22108  อิสลามศึกษา 4 
  SOC22108  Islam 4 

0.5 

 4.17 ส23101 สังคมศึกษา 5       
  SOC23101   Social Study 5 

1.0 

 4.18 ส23102 พระพุทธศาสนา 5*           
  SOC23102 Buddhism 5 

0.5 

 4.19 ส23103  ประวัติศาสตร�ไทย 3           
   SOC23103 Thai History 3 

0.5 

 4.20 ส23104  สังคมศึกษา 6   
   SOC23104   Social Study 6 

0.5 

 4.21 ส23105  สังคมศึกษา 7             
   SOC23105 Social Study 7 

0.5 

 4.22 ส23106 พระพุทธศาสนา 6* 
   SOC23106 Buddhism 6 

0.5 
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กลุ=มสาระการเรียนรู!/รหัสวิชา/รายวิชา หน=วยกิต 
 4.23 ส23107 ประวัติศาสตร�ไทย 6          
   SOC23107 Thai History 6 

0.5 

 4.24 ส23108  อิสลามศึกษา 5 
   SOC23108  Islam 5 

0.5 

 4.25 ส23109  อิสลามศึกษา 6 
   SOC23109  Islam 6 

0.5 

 

 

5. กลุ=มสาระการเรียนรู!สุขศึกษาและพลศึกษา 6.0 
 5.1 พ21101 สุขศึกษา 1   
  HPE21101 Health 1 

0.5 

 5.2 พ21102 พลศึกษา 1 
           HPE21102 Physical Education 1 

0.5 

 5.3 พ21103 สุขศึกษา 2   
  HPE21103 Health 2 

0.5 

 5.4 พ21104 พลศึกษา 2 
           HPE21104 Physical Education 2 

0.5 

 5.5 พ22101 สุขศึกษา 3   
  HPE22101 Health 3 

0.5 

 5.6 พ22102 พลศึกษา 3 
           HPE22102 Physical Education 3 

0.5 

 5.7 พ22103 สุขศึกษา 4   
  HPE22103 Health 4 

0.5 

 5.8 พ22104 พลศึกษา 4 
           HPE22104 Physical Education 4 

0.5 

 5.9 พ23101 สุขศึกษา 5   
  HPE23101 Health 5 

0.5 

 5.10 พ23102 พลศึกษา 5 
            HPE23102 Physical Education 5 
 

0.5 

    * รายวิชาพุทธศาสนาเปbดสอนสําหรับผู!นับถือศาสนาพุทธเปFนหลัก สําหรับผู!นับถือศาสนาอื่น ให!แต=ละโรงเรียน
พิจารณานําสาระของศาสนานั้นๆ มาสอนแทนและกําหนดรหัสวิชาขึ้นใหม= 
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กลุ=มสาระการเรียนรู!/รหัสวิชา/รายวิชา หน=วยกิต 
 5.11 พ23103 สุขศึกษา 6   
   HPE23103 Health 6 

0.5 

 5.12 พ23104 พลศึกษา 6 
            HPE23104 Physical Education 6 

0.5 

6.  กลุ=มสาระการเรียนรู!ศิลปะ 6.0 
 6.1 ศ21101  ทัศนศิลปr 1            
  ART21101  Visual  Art 1 

1.0 

  6.2 ศ21102  ดนตรี 1             
  ART21102  Music 1 

0.5 

 6.3 ศ21103  นาฏศิลปr 1            
  ART21103 Dancing Art 1 

0.5 

 6.4 ศ22101  ดนตรี 2               
  ART22101 Music 2 

1.0 

 6.5 ศ22102  นาฏศิลปr 2              
  ART22102 Dancing Art 2 

0.5 

 6.6 ศ22103  ทัศนศิลปr 2              
  ART22103  Visual  Art 2 

0.5 

 6.7 ศ23101  นาฏศิลปr 3              
  ART23101  Dancing Art 3 

1.0 

 6.8 ศ23102  ทัศนศิลปr 3          
  ART23102  Visual  Art 3 

0.5 

 6.9 ศ23103  ดนตรี 3              
  ART23103  Music 3  

0.5 

7.  กลุ=มสาระการเรียนรู!การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6.0 
 7.1 ง21101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  TEC21101 Information Technology 

1.0 

 7.2 ง21102 งานอาชีพ 1 
  TEC21102 Occupation 1 

1.0 

 7.3 ง22101 การสื่อสารข"อมูลและเครือข>ายคอมพิวเตอร� 
  TEC22101 Communication and Network 

1.0 
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 7.4 ง22102 งานอาชีพ 2 
  TEC22102 Occupation 2 

1.0 

 7.5 ง23101 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต"น 
  TEC23101 Basic Programming 

1.0 

 7.6 ง23102 งานอาชีพ 3 
  TEC23102  Occupation 3 

1.0 

8.  กลุ=มสาระการเรียนรู!ภาษาต=างประเทศ   9.0 

 8.1 อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
  ENG21101 Fundamental English 1 

1.5 

 8.2 อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  
  ENG21102 Fundamental English 2 

1.5 

 8.3 อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3    
  ENG22101 Fundamental English 3 

1.5 

 8.4 อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4    
  ENG22102 Fundamental English 4 

1.5 

 8.5 อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5    
  ENG23101 Fundamental English 5 

1.5 

 8.6 อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6   
  ENG23102 Fundamental English 6 

1.5 
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 รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน=วยกิตของรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ=ม 1 
     

 

      ตาราง 9  รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและหน>วยกิตของรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>ม 1 ตามหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร� ภูมิภาค พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2558) 

 

กลุ=มสาระการเรียนรู!/รหัสวิชา/รายวิชา หน=วยกิต 

1.  กลุ=มสาระการเรียนรู!ภาษาไทย 1.0 
 1.1  ท20201 การเขียนเชิงวิชาการ   
  THA20201  Academic  Writing     

1.0 

2.  กลุ=มสาระการเรียนรู!คณิตศาสตร� 6.0 
 2.1 ค20201 คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 1           
 MAT20201 Supplementary Mathematics 1 

1.0 

 2.2 ค20202 คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 2           
 MAT20202 Supplementary Mathematics 2 

1.0 

 2.3 ค20203 คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 3    
 MAT20203 Supplementary Mathematics 3 

1.0 

 2.4 ค20204 คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 4           
MAT20204 Supplementary Mathematics 4 

1.0 

 2.5 ค20205 คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 5    
MAT20205 Supplementary Mathematics 5 

1.0 

 2.6 ค20206 คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 6    
MAT20206 Supplementary Mathematics 6 

1.0 

3.  กลุ=มสาระการเรียนรู!วิทยาศาสตร�   6.0 
 3.1 ว20201 การสืบเสาะอย>างวิทยาศาสตร� 
  SCI20201  Scientific Inquiry  

1.5 

 3.2 ว20202  เริ่มต"นกับโครงงาน 
  SCI20202  Starting a Project 

1.5 

 3.3 ว20203  โครงงาน 1  
  SCI20203  Project 1   

1.0 

 3.4 ว20204  โครงงาน 2 
  SCI20204  Project 2 

1.0 

14 
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กลุ=มสาระการเรียนรู!/รหัสวิชา/รายวิชา หน=วยกิต 
 3.5 ว20205  การสื่อสารและการนําเสนอ 
  SCI20205 Communication and Presentation   

1.0 

4.  กลุ=มสาระการเรียนรู!สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 4.0 
 4.1 ส20201 อาเซียนศึกษา  
   SOC20201 ASEAN Education 

1.0 

 4.2 ส21231  หน"าท่ีพลเมือง 1 
  SOC21231  Civic Duty 1 

0.5 

 4.3 ส21232  หน"าท่ีพลเมือง 2 
   SOC21232  Civic Duty 2 

0.5 

 4.4 ส22233  หน"าท่ีพลเมือง 3 
   SOC22233  Civic Duty 3 

0.5 

 4.5 ส22234  หน"าท่ีพลเมือง 4 
   SOC22234  Civic Duty 4 

0.5 

 4.6 ส23235  หน"าท่ีพลเมือง 5 
   SOC23235  Civic Duty 5 

0.5 

 4.7 ส23236  หน"าท่ีพลเมือง 6 
   SOC23236  Civic Duty 6 

0.5 

5.  กลุ=มสาระการเรียนรู!สุขศึกษาและพลศึกษา - 

6.  กลุ=มสาระการเรียนรู!ศิลปะ - 

7.  กลุ=มสาระการเรียนรู!การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0 

 7.1 ง20201 การออกแบบและเทคโนโลยี   
   TEC20201 Basic Design and Technology 

1.0 

8.  กลุ=มสาระการเรียนรู!ภาษาต=างประเทศ 3.0 
 ����  ภาษาอังกฤษ    
 8.1 อ20201 ภาษาอังกฤษฟIงพูด 1   
  ENG20201 Listening and Speaking 1 

0.5 

 8.2 อ20202 ภาษาอังกฤษรอบรู"     
  ENG20202 Thematic English 

0.5 

 8.3 อ20203 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร"างสรรค� 
  ENG20203 Creative Writing 

1.0 
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กลุ=มสาระการเรียนรู!/รหัสวิชา/รายวิชา หน=วยกิต 
 ����  ภาษาต=างประเทศภาษาท่ี 2 (เลือกเรียนได! 1 รายวิชา)  

 8.4  จ20201 ภาษาจีน 1 
CHI20201 Chinese 1  

1.0 

 8.5  ญ20201 ภาษาญ่ีปุeน 1 
  JAP20201 Japanese 1 

1.0 

 8.6  ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 
  GER20201 German 1 

1.0 

   8.7  ฝ20201 ฝรั่งเศส 1 
  FRE20201 French 1 

1.0 

       8.8  ต20201 ภาษาเกาหลีข้ันต"น 
              KOR20201 Basic Korean 

1.0 

       8.9  ม20201 ภาษามลายู 1 
             MAL20201 Malay 1 

1.0 

โรงเรียนสามารถเปbดเพ่ิมเติมได!ตามความพร!อมของแต=ละโรงเรียน  
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา และหน=วยกิตของรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ=ม 2 
 
ตาราง 10  รหัสวชิา ชื่อรายวชิา และหน>วยกิตของรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ>ม 2 (รายวิชาเลือกเสรี) ตาม

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2558) 

 

กลุ=มสาระการเรียนรู!/รหัสวิชา/รายวิชา หน=วยกิต 

1.  กลุ=มสาระการเรียนรู!ภาษาไทย  
 1.1  ท20202 การเขียนเชิงวิชาการ 2                        

  THA20202 Academic Writing 2 
1.0 

 1.2  ท20203 การสืบค"นข"อมูลสารสนเทศ          

  THA20203 Information Retrieval 
1.0 

 1.3  ท20204  การอ>านคิดวิเคราะห�                          
  THA20204 Critical Reading   

1.0 

 1.4  ท20205 คารมคมความคิด                                

  THA20205 Debate 
1.0 

 1.5  ท20206 วรรณกรรมพ้ืนบ"าน    

  THA20206 Folk Literature 
1.0 

 1.6  ท20207 การทําหนังสือสําหรับเด็ก    
  THA20207 Children’ Literature Writing 

1.0 

2. กลุ=มสาระการเรียนรู!คณิตศาสตร�  
 2.1 ค20207 ตรรกศาสตร�และการพิสูจน�เบ้ืองต"น           
  MAT20207 Elementary Logic and Proofs 

1.0 

 2.2 ค20208 การแก"ปIญหาทางทฤษฎีจํานวน 1           
  MAT20208 Introduction to Problem Solving in Number Theory 

1.0 

 2.3 ค20209 การพิสูจน�ทางเรขาคณิต          
  MAT20209 Introduction to Problem Solving in Geometry 

1.0 

 2.4 ค20210 ความรู"พ้ืนฐานสําหรับการแก"ปIญหาทางคอมบินาทอริก   
  MAT20210 Introductions for Problem Solving in Combinatorics 

1.0 

 2.5 ค20211 ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับพีชคณิต    
  MAT20211 Elementary  Algebra 
 

1.0 

15 
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กลุ=มสาระการเรียนรู!/รหัสวิชา/รายวิชา หน=วยกิต 
 2.6 ค20212 สถิติเบ้ืองต"น     
  MAT20212 Elementary Statistics 

1.0 

 2.7 ค20213 ความน>าจะเป9นเบ้ืองต"น             
  MAT20213 Elementary Probability 

1.0 

 2.8 ค20214 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองต"น          
  MAT20214 Elementary Graph Theory 

1.0 

 2.9 ค20215 ความรู"พ้ืนฐานสําหรับแคลคูลัส         
  MAT20215 Pre-Calculus 

1.0 

 2.10 ค20216 โครงงานคณิตศาสตร�             
 MAT20216 Mathematics Projects 

1.0 

 2.11 ค20217 สัมมนาทางคณิตศาสตร�          
 MAT20217 Seminar  in  Mathematics 

1.0 

 2.12 ค20218 การแก"ปIญหาทางทฤษฎีจํานวน 2         
 MAT20218 Problem Solving in Number Theory 2 

1.0 

 2.13 ค20219 การแก"ปIญหาทางเรขาคณิต         
 MAT20219 Problem Solving in Geometry 

1.0 

 2.14 ค20220 การแก"ปIญหาทางสมการและอสมการ        
  MATH 20220 Problem Solving in Functional Equations and Inequalities 

1.0 

 2.15 ค20221 เปfดโลกคณิตศาสตร�ด"วยภาษาต>างประเทศ 1      
       MAT20221 Exploring Mathematics through Foreign Languages 1 

1.0 

 2.16 ค20222 เปfดโลกคณิตศาสตร�ด"วยภาษาต>างประเทศ 2     
      MAT20222 Exploring Mathematics through Foreign Languages 2 

1.0 

 2.17 ค20223 เปfดโลกคณิตศาสตร�ด"วยภาษาต>างประเทศ 3      
      MAT20223 Exploring Mathematics through Foreign Languages 3 

1.0 

 2.18 ค20224 เปfดโลกคณิตศาสตร�ด"วยภาษาต>างประเทศ 4      
      MAT20224 Exploring Mathematics through Foreign Languages 4 

1.0 

3. กลุ=มสาระการเรียนรู!วิทยาศาสตร�    
 3.1  ว20206 สิทธิบัตรทางปIญญา 
  SCI20206 The Study of Patents 
 

1.0 
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กลุ=มสาระการเรียนรู!/รหัสวิชา/รายวิชา หน=วยกิต 
 3.2  ว20207 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต"น 
 SCI20207 Fundamentals of  Biology Laboratory 

1.0 

     3.3  ว20208 เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบ้ืองต"น 
 SCI20208 Fundamentals of Chemistry Laboratory 

1.0 

 3.4  ว20209 เทคนิคปฏิบัติการฟfสิกส�เบ้ืองต"น 
   SCI20209 Fundamentals of Physics Laboratory  

1.0 

 3.5  ว20210 หัวข"อพิเศษทางวิทยาศาสตร�  
       SCI20210 Selected Topics in Science 

1.0 

 3.6  ว20211 วิทยาศาสตร�โลกท้ังระบบ 
    SCI20211 Earth System Science 

1.0 

 3.7  ว20212 ธรณีวิทยาเบ้ืองต"น 
    SCI20212 Fundamentals of Geology 

1.0 

 3.8  ว20213 เสริมประสบการณ�ในศูนย�วิจัย 
    SCI20213 Enhancement of Research Perspective 

1.0 

 3.9   ว20214 เปfดโลกชีววิทยา 
    SCI20214 Exploring the World of  Biology 

1.0 

 3.10 ว20215 เปfดโลกเคมี 
  SCI20215 Exploring the World of  Chemistry 

1.0 

 3.11 ว20216 เปfดโลกฟfสิกส� 
  SCI20216 Exploring the World of  Physics 

1.0 

 3.12 ว20217 ดาราศาสตร�เบ้ืองต"น 
  SCI20217 Fundamentals  of Astronomy 

1.0 

 3.13 ว20218 ปฏิบัติการดาราศาสตร�พ้ืนฐาน 
  SCI20218 Fundamentals of Astronomy  Laboratory 

1.0 

 3.14 ว20219 เปfดโลกวิทยาศาสตร�ด"วยภาษาต>างประเทศ 
  SCI20219 Exploring Science through Foreign Languages 

1.0 

 3.15 ว20220 วิทยาศาสตร�กับภูมิปIญญาท"องถ่ิน 
  SCI20220 Science and Traditional Knowledge 

1.0 

 3.16 ว20221 วิทยาศาสตร�ทางทะเล 
  SCI20221  Marine Science 

1.0 
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กลุ=มสาระการเรียนรู!/รหัสวิชา/รายวิชา หน=วยกิต 
 3.17 ว20222 นาโนเทคโนโลยี 
  SCI20222 Nanotechonology 

1.0 

4.  กลุ=มสาระการเรียนรู!สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 4.1 ส20202 ท"องถ่ินศึกษา   
      SOC20202 Our Community 

1.0 

 4.2 ส20203 การปกครองส>วนท"องถ่ิน   
  SOC20203 Local Administration 

1.0 

 4.3 ส20204 กฎหมายในชีวิตประจําวัน   
  SOC20204  Law in Everyday Life 

1.0 

 4.4 ส20205 สัมมนาพระพุทธศาสนา   
  SOC20205 Seminar of Buddhism 

1.0 

 4.5 ส20206 ประชากรกับสิ่งแวดล"อม   
  SOC20206 Population and Environment 

1.0 

 4.6 ส20207  ปรัชญาชีวิต     
  SOC20207 Philosophy of Life 

1.0 

 4.7 ส20208  มนุษยสัมพันธ�และภาวะผู"นํา  
  SOC20208 Human Relations and Leadership 

1.0 

5. กลุ=มสาระการเรียนรู!สุขศึกษาและพลศึกษา  

 5.1 พ20201  กอล�ฟ                
  HPE20201 Golf 

1.0 

 5.2 พ20202  กิจกรรมเข"าจังหวะ               
  HPE20202 Rhythmic Activities   

1.0 

 5.3 พ20203 ดาบสองมือ                    
  HPE20203 Thai swords 

1.0 

 5.4 พ20204   เทนนิส     
  HPE20204 Tennis   

1.0 

 5.5 พ20205 แบดมินตัน     
  HPE20205 Badminton 

1.0 

 5.6 พ20206 เปตอง      

  HPE20206 Petanque   

 

1.0 
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กลุ=มสาระการเรียนรู!/รหัสวิชา/รายวิชา หน=วยกิต 

 5.7 พ20207 ฟุตบอล     

  HPE20207 Soccer 

1.0 

 5.8 พ20208  รักบ้ีฟุตบอล                

  HPE20208 Rugby Football   

1.0 

 5.9 พ20209 ว>ายน้ํา      

  HPE20209 Swimming 

1.0 

 5.10 พ20210  แฮนด�บอล     

  HPE20210 Handball 

1.0 

6.  กลุ=มสาระการเรียนรู!ศิลปะ 1.0 
 6.1 ศ20201 จิตรกรรม   
  ART20201 Painting 

1.0 

 6.2 ศ20202 ประติมากรรม   
  ART20202 Sculpture 

1.0 

 6.3 ศ20203 ดนตรีไทย   
  ART20203 Thai Music  

1.0 

 6.4 ศ20204 ดนตรีสากล   
  ART20204 Western Music  

1.0 

 6.5 ศ20205 นาฏศิลปrนานาชาติ  
  ART20205 International Dance 

1.0 

 6.6 ศ20206 ละครสร"างสรรค�   
  ART20206 Creative Drama 

1.0 

7.  กลุ=มสาระการเรียนรู!การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 7.1 ง20202 การปลูกพืช       
  TEC20202 Planting  

1.0 

 7.2 ง20203 การเลี้ยงสัตว�     
  TEC20203 Husbandry  

1.0 

 7.3 ง20204 ไบโอดีเซล      
  TEC20204 Bio-Diesel  
 

1.0 
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กลุ=มสาระการเรียนรู!/รหัสวิชา/รายวิชา หน=วยกิต 
 7.4 ง20205 การทําอาหาร    
  TEC20205 Cooking 

1.0 

 7.5 ง20206 การทําขนม      
  TEC20206 Dessert Cooking 

1.0 

 7.6 ง20207 การตัดเย็บเสื้อผ"า     
  TEC20207 Dressmaking  

1.0 

 7.7 ง20208 งานประดิษฐ�      
  TEC20208 Crafts  

1.0 

 7.8 ง20209 งานธุรกิจ     
  TEC20209 Basic Business  

1.0 

 7.9 ง20210 งานบัญชีเบ้ืองต"น    
  TEC20210 Basic Accounting  

1.0 

 7.10 ง20211 งานช>างพ้ืนฐาน  
  TEC20211 Fundamental Mechanics 

1.0 

 7.11 ง20212 ระบบหุ>นยนต�พ้ืนฐาน    
  TEC20212 Fundamentals of  Robotic System   

1.0 

 7.12 ง20213 การออกแบบและอัลกอริทึม    
  TEC20213 Design and Algorithms  

1.0 

 7.13 ง20214 คอมพิวเตอร�เพ่ือการออกแบบและสร"างต"นแบบ    
  TEC20214 Computer Aided Design and Manufacturing 

1.0 

 7.14 ง20215 คอมพิวเตอร�กราฟfกและการนําเสนอ   
  TEC20215 Computer Graphic and Presentation  

1.0 

 7.15 ง20216 ออกแบบเว็บไซต�เบ้ืองต"น    
  TEC20216 Basic  Website Design 

1.0 

 7.16 ง20217 ระบบปฏิบัติการลินุกซ�     
  TEC20217 Linux Operating System 

1.0 

8.  กลุ=มสาระการเรียนรู!ภาษาต=างประเทศ - 

 ����  ภาษาอังกฤษ    

 8.1 อ20204 ภาษาอังกฤษฟIงพูด 2 

  ENG20204 Listening and Speaking 2 

0.5 
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กลุ=มสาระการเรียนรู!/รหัสวิชา/รายวิชา หน=วยกิต 

 8.2 อ20205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 

  ENG20205 English for Communication 1 

0.5 

 8.3 อ20206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 

  ENG20206 English for Communication 2 

0.5 

 8.4 อ20207 การพูดในท่ีประชุมชน     
  ENG20207 Public Speaking 

0.5 

 8.5 อ20208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท>องเท่ียว   
  ENG20208 English for Tourism 

0.5 

 8.6 อ20209 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเบ้ืองต"น 
  ENG20209 Basic English for Science and Technology 

0.5 

 8.7 อ20210 การอ>านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห�      
  ENG20210 Critical Reading 

0.5 

 ����  ภาษาต=างประเทศภาษาท่ี 2  

 8.8 จ20201 ภาษาจีน 1 
  CHI20201 Chinese 1  

1.0 

 8.9 จ20202 ภาษาจีน 2 
  CHI20202 Chinese 2 

1.0 

 8.10 ญ20201 ภาษาญ่ีปุeน 1 
  JAP20201 Japanese 1 

1.0 

 8.11 ญ20202 ภาษาญ่ีปุeน 2 
  JAP20202 Japanese 2 

1.0 

 8.12 ย20201 ภาษาเยอรมัน 1 
  GER20201 German 1 

1.0 

 8.13 ย20202 ภาษาเยอรมัน 2 
  GER20202 German 2  

1.0 

 8.14  ฝ20201 ฝรั่งเศส 1 
  FRE20201 French 1 

1.0 

 8.15  ฝ20202 ฝรั่งเศส 2 
  FRE20202 French 2 
 

1.0 
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กลุ=มสาระการเรียนรู!/รหัสวิชา/รายวิชา หน=วยกิต 
 8.16  ต20201 ภาษาเกาหลีข้ันต"น 
  KOR20201 Basic Korean 

1.0 

 8.17  ต20202 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 
  KOR20202 Intermediate Korean 

1.0 

 8.18  ม20201 ภาษามลายู 1 
  MAL20201 Malay 1 

1.0 

หมายเหตุ :  ผู"เลือกเรียนรายวิชาภาษาต>างประเทศที่ 2 แล"วในรายวิชาเพิ่มเติมกลุ>ม 1 ไม>อนญุาตให"เลือก  
 รายวิชานี้ซํ้าในการเรียนรายวชิาเพิ่มเติมกลุ>ม 2  
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คณะกรรมการปรับปรุงและทบทวนหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร�ภูมิภาค 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต!น พุทธศักราช 2554 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2558) 
 
คณะกรรมการอํานวยการ 
ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา ประธานการประชุมฯ 
นายไพรัช  วงศ�นาถกุล ผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
นายสุรยุทธ  หนูเก้ือ  ผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
นายการันต�  จันทรานันต� ผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
นายชาตรี  ประดุจชนม�  ผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
นายพงษ�พิศักด์ิ  เก"าเอ้ียน ผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
นายทินกร  นนทการ ผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
นายธรรมวิทย�  ธรรมพิธี ผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
นายพยัพ  อนันนิล ผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
นายประชุม  พันธุ�พงศ� ผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
นายชูรัฐ  ระหว>างบ"าน ผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
นายสมร  ปาโท ผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
นายวิทยา  อรุณแสงฉาน ผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
นายสมทรง  ฝI�งชลจิตร รองผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
นายสมพร  ทิศเมือง รองผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
นายสุพจน�  ทาวงศ� รองผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
นายประกาศ  อ>อนตาม รองผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
นายเชาว�  วารีรัตน� รองผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
นายประทีปแสง  พลรักษา รองผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
นางอรทัย ล่ําสัน ครู ปฏิบัติหน"าท่ีรองผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
นายวุฒิชัย  สุขม>วง รองผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

นางอมรรัตน�  นิธุรัมย�  ครู ปฏิบัติหน"าท่ีรองผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
 บุรีรัมย� 
นายยอดเพชร  คงงาม รองผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
นายวิบูลย�  สุภากาย รองผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  
นายปรีชา  ไพรินทร� รองผู"อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
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กลุ=มสาระการเรียนรู!ภาษาไทย 
ผู!เช่ียวชาญ 
1. นางนฤนาถ  ธีรภัทรธํารง ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ� 

คณะครู 
2. นางสาวภัทรนันท�  พันธุรัตน� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
3. นางขวัญชนก  จริงจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางมณฑิรา  วัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นางณัฐกานต�  วันนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
6. นางศิริพร  ผลากอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
7. นางอัญติกา  กลางประพันธ� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
8. นางสาวกัลยา  วิเศษศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
9. นายจําเริญ  เนาวรจิพินิจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
10. นางสาวกมลรัตน�  ภวภูตานนท� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
11. นางสาวสุภารัตน�  ปานมีสี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
12. นางประภาวดี  ปราณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
13. นางสาวปfยนุช  แหวนเพชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
14. นางสาววินนา  พูลสวัสด์ิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
15. นางพัชนินันท�  เชยชิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
 
 
กลุ=มสาระการเรียนรู!คณิตศาสตร� 
ผู!เช่ียวชาญ 
1. ศาสตราจารย� ดร.ณรงค�  ปI�นนิ่ม  อดีตอาจารย�ภาควิชาคณิตศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร� 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะคร ู
2. นายปรีชา  หยีดน"อย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นางพรทิพย�  จันปุeม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
4. นางนิลาวัลย�  พันธ�พร"าว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
5. นางสาวจริยาวดี  บรรทัดเท่ียง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
6. นางศุภร  จันทนะชาติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางวิภาวี  บุญฤกษ� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
8. นางแววไว  เอียดนุช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
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9. นางปาจรีย�  ชัยเพชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
10. นางมณีรัตน�  อินทรเทพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
11. นายณัฐพงษ�  สายแสงจันทร� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
12. นางสาวพิชญานันท�  บุญแรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
13. นางฐิติพร  ประสพโชคอํานวย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
14. นางสาวจันทนา  เปรมฤดีปรีชาชาญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
15. นางสาววัฒนา  แก>นเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
16. นางสาวจิณห�นิภา  เกิดมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
 
 
กลุ=มสาระการเรียนรู!วิทยาศาสตร� 
ผู!เช่ียวชาญ 
1. นางสาวศศินี  อังกานนท� สาขาวิชาเคมี  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� 
2. ดร.สุรชัย  ธีชพันธ� ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร�  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
คณะคร ู
3. นางสาววารีย�  บุญลือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
4. นางปรีดา  เปาะทองคํา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นายวีรศักด์ิ  พันที โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
6. นายสุรัตน�  กาบทุม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
7. นายพัทรวิชญ�  เก้ือกูลวุฒิหิรัญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
8. นางพรพิมล  มุกสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
9. นางณัฐภัสสร  เหล>าเนตร� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
10. นางคนึงนิตย�  ไชยมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
11. นางปวัญญา  นาคะวงศ� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
12. นางสาวนิภาพร  กาบทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
13. นายวีรศักด์ิ  จันเสนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
14. นางวไลภรณ�  อรรถศิริธิติวุฒิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
15. นายธีรพงศ�  อ>อนอก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
16. นายเขตรัตน�  จันทะศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
17. นางเมลดา  ท>าหลวง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
18. นางเอมอร  ทองอินทร� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
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กลุ=มสาระการเรียนรู!สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู!เช่ียวชาญ 
1. นางสุภรณ�  สภาพงศ� นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. นางระวิวรณ  ภาคพรต นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คณะคร ู
3. นางพัชชา  อนุกูลเวช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
4. นางสาวชลลดา  ภูระหงษ� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
5. นางกิริยา  ภูเงิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
6. นางสาวจุรีภรณ�  บุญศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
7. นางสาวทิพากร  การสรรพ� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
8. นางศิรีรัตน�  คงช>วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
9. นางยุพา  ชูเนตร� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
10. นางสาวมนัสรินทร�  บุญคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
11. นายสกลภัทรวัฒน�  มัญชวินทร� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
12. นางรัติรัตน�  บุญนัยน�รัตน� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
13. นางสาวจีรพร  ทองเวียง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
14. นางอัจฉริยา  เจริญภัทราวุฒิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
15. นางจรินทร�  ศรีนวลปาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
16. นางเสาวณี  ณัฏฐประเสริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
17. นายอุดม  นามวงศ�  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
18. นางสาวอัจฉราภรณ�  พรมธิดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
19. นางคํานึง  เทพกร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
20. นางสาวอรวรรณ  เสืออ>วม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
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กลุ=มสาระการเรียนรู!สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู!เช่ียวชาญ 
1. รองศาสตราจารย� ดร.กรรวี บุญชัย ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร�   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
คณะคร ู
2. นายอาทิตย�  บุญผ>องศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
3. นางสาวสายจิตรา  คงวิจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
4. นายฉลาด  ชนไพโรจน� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
5. นางศุภลักษณ�  ปูeซ้ึง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
6. นายรัตนชัย  หนูนาค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
7. นายศักด์ิสิทธิ์ ปุeงคําน"อย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
8. นางสาวสุพรรษา  สนดํา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
9. นางสาวธัญญาภรณ�  เมืองจันทร� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
10. นายอุทิศ  สุวรรณคีรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
11. นางสาวพพรรธน�  มณีรัตน� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
12. นายธเนศ  ทองไทย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
13. นางสาวศิริพร  ปfยะโสภาสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี

 
 
กลุ=มสาระการเรียนรู!ศิลปะ 
ผู!เช่ียวชาญ 
1. นายปIญญา  ทรงเสรีย� ผู"อํานวยการศูนย�สร"างสรรค�ครูมืออาชีพ 
2. ดร.พรรณวลัย  คีรีวงศ�วัฒนา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 
คณะคร ู
3. นายเกียรติไกร  ทนันชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
4. นายสมใจ  ภัติศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
5. นางวีณา  ทองขาว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
6. นางสุภัสสร  เอกนก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
7. นางสาวนทิตา  สุทะปIญญา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
8. นายพีระพงษ�  เตียนจันทึก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
9. ว>าท่ี ร.ต.ธชักร  พานุรัตน� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
10. นายวิชิต  สีม่ี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
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11. นางวิไลลักษณ�  คําทา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
12. นางสุภรดา  ทองโสม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
13. นายสุพล  สิ่งไธสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมภ� 
14. นายชาตรี  ถนอมวงษ� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
15. นางสาวสุภารัตน�  ศรีคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
 
 
กลุ=มสาระการเรียนรู!การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ผู!เช่ียวชาญ (การงานอาชีพ) 
1. ดร.อภิสิทธิ์  ธงไชย ศูนย�สะเต็มศึกษาแห>งชาติ  
 สถาบันส>งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) 
2. อาจารย�กฤษลดา  ชูสินคุณาวุฒิ ศูนย�สะเต็มศึกษาแห>งชาติ  
 สถาบันส>งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 

คณะครู (การงานอาชีพ) 
3. นางอรทัย  ล่ําสัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
4. นางสาวสุกัญญา  โชติวรรณพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
5. นายบรรพต  ทองอินทร� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
6. นายไพบูลย�  ประเสริฐสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
7. นางณพิชา  จันทรวดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
8. นางสาวกรรณิกา  กันทะวงศ� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
9. นางสาวกฤติยา  ราชสีห� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี     
10. นายประเสริฐ  สุดโลก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
 

ผู!เช่ียวชาญ (คอมพิวเตอร�) 
1. นายนิพนธ�  ศุภศรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร�  
  สถาบันส>งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 

คณะครู (คอมพิวเตอร�) 
2. นางพรพิมล  ชุมแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
3. นางสาวยุพาภรณ�  ลิ้มสงวน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
4. นายศราวุฒิ  บุราณรมย� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
5. นายมหาพันธ�  จันทะคุณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
6. นายภานุพงศ�  เยี่ยมยงวรรณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
7. นางสาวสุวิมล  ช"อนขํา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
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8. นางสาวทิพย�อนันต�  โพธะกัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
9. นางสาวกฤติยา  ราชสีห� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
10. นางยุภาพร  เปรมกมล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
11. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
 
 
กลุ=มสาระการเรียนรู!ภาษาต=างประเทศ 
ผู!เช่ียวชาญ 
1. นายณัทรัษย�   โชติทุม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (English for  
  International Communication)  
  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�    
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 
คณะคร ู
2. นางสุวรรณี  บุญชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
3. นางสาวถวิกา  ไรวงศ� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
4. นางสาวเบญจพร  จ>าภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
5. นางมะลิวรรณ  จงปIตนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
6. นางหทัยรัตน�  อินทร�จันทร� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
7. นายเกษม  ยังนิ่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
8. นางสาวจุฑามาศ  โลสงค� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาววัชลี  ปIวตา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
10. นางศุทธวีร�  ตันอุ�ย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
11. นางมะลิวัลย�  บุรัตน� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
12. นางนพมาศ  ไทยภักดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
13. นางสาวดวงพร  บาฬี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
14. นางวริณรา  อิณฑภูริยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
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กิจกรรมพัฒนาผู!เรียน 
ผู!เช่ียวชาญ 
1. นางอัจฉรา  เก>งบัญชา อาจารย�โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะคร ู
2. นายดิลก  ลีลาประภัสสร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
3. นายถวิล  เกตุถาวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
4. นายวิชาญ  จินพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

5. นายสาธิต  บัวดํา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
6. นางสาวรุ>งทิพย�  นิโรจน� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
7. ว>าท่ี ร .ต .วัฒนะ  รัมมะเอ็ด    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
8. นางมริสา  อริยะวงศ� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
9. นางศุภมาส  ไชยปะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
10. นายเชาว�  วารีรัตน� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
11. นางสาวดวงดาว  มงคลสวัสด์ิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
12. นางสาวรฐา  ยอดน้ําคํา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
 
หัวหน!ากลุ=มงานพัฒนาหลักสูตร 
1. นายวิชัย  ราชธาน ี จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธาน 
2. ดร.วสัน ปุeนผล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
3. นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
4. นายมนัส  สิทธิโชคธรรม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
5. นางสาวจุฑารัตน�  ใจงาม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
6. นางอ"อยใจ  วิชัยศิริ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
7. นางปฐมาภรณ�  สิทธิ์เสือ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย� 
8. นายสงกรานต�  บุตตะวงค� จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
9. นางสาวอารีรัตน�  มัฐผา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางพิมใจ พุ>มประทีป จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
11. นายวิเชียร  ดอนแรม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
12. นางตรีชฎา  ถาวรมาศ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เลขานุการ 
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คณะกรรมการดําเนินงาน 
นายวิทยา  อรุณแสงฉาน ผู"อํานวยการโรงเรียน 
นายปรีชา  ไพรินทร� รองผู"อํานวยการโรงเรียน 
นายสนใจ  ด>านปาน รองผู"อํานวยการโรงเรียน 
นายพิทักษ�  อักษรศิลปr รองผู"อํานวยการโรงเรียน 
นางสาววินนา  พูลสวัสด์ิ หัวหน"ากลุ>มสาระการเรียนรู"ภาษาไทย 
นางฐิติพร  ประสพโชคอํานวย หัวหน"ากลุ>มสาระการเรียนรู"คณิตศาสตร� 
นายเขตรัตน�  จันทะศรี หัวหน"ากลุ>มสาระการเรียนรู"วิทยาศาสตร� 
นางเพ็ญศรี  สมบูรณ� หัวหน"ากลุ>มสาระการเรียนรู"สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นายธเนศ  ทองไทย หัวหน"ากลุ>มสาระการเรียนรู"สุขศึกษาและพลศึกษา 
นายชาตรี  ถนอมวงษ� หัวหน"ากลุ>มสาระการเรียนรู"ศิลปะ 
นางยุภาพร  เปรมกมล หัวหน"ากลุ>มสาระการเรียนรู"การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
นางอรษา  กมล หัวหน"ากลุ>มสาระการเรียนรู"ภาษาต>างประเทศ 
นายดิลก  ลีลาประภัสสร หัวหน"ากิจกรรมพัฒนาผู"เรียน 
นางพัชชา อนุกูลเวช ฝeายประชาสัมพันธ� 
นายจักรกฤช  เลื่อนกฐิน ฝeายประชาสัมพันธ� 
นางสาวจันทนา  เปรมฤดีปรีชาชาญ ฝeายประสานงาน 
นางวัลยา  เลื่อนกฐิน ฝeายประเมินผล 
นางสาวศิริพร นันท�ชัย ฝeายเอกสาร 
นายอดิศักด์ิ  วันเวด ฝeายเอกสาร 
นายวิเชียร ดอนแรม หัวหน"ากลุ>มงานหลักสูตร 
 

 
 
 


