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1.  เหตุผลและความจ าเป็นของการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิท่ีเด็กและเยาวชนทุกคนต้องได้รับอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจท่ีแตกต่างกันในแต่ละบุคคล รัฐและสังคมพึงจัดการศึกษาส าหรับ         
ผู้มีความสามารถพิเศษเพื่อให้ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน  โดยไม่ลดทอนและสกัดกั้น
ความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง ท้ังนี้โดยมีครอบครัวและสังคมให้การดูแลส่งเสริมให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์           
ท้ังด้านสติปัญญาร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมเป็นคนดีมีคุณภาพควบคู่ไปกับความสามารถพิเศษท่ีมีอยู่  
ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้น าความสามารถพิ เศษนั้นๆ ไปพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ๆให้กับสังคม              
และประเทศชาติ 

แม้ว่าอุดมการณ์ดังกล่าวจะได้เคยปรากฏในเอกสารแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา            
ในหลายวาระด้วยกันแต่ในทางปฏิบัติการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษยังไม่ได้รับการจัดอย่าง
กว้างขวางและครอบคลุม   ปัจจุบันเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษส่วนใหญ่ยังได้รับการศึกษา            
ในลักษณะเดียวกันกับเด็กและเยาวชนปกติท่ัวไป  ซึ่งนอกจากจะไม่สามารถส่งเสริมให้พัฒนาได้อย่างเต็ม
ศักยภาพแล้ว  บางกรณี พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ท่ีมีความแตกต่างจากเด็กปกติยังไม่เป็นท่ี
ยอมรับของครูและโรงเรียน  บางครั้งมีความรุนแรงถึงขั้นถูกปฏิเสธที่จะให้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่อไป   

จนกระท่ังเมื่อมีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ใน
หลักสูตรดังกล่าวได้มีการก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายไว้เฉพาะดังนี้ 

 
การจัดการศึกษาบางประเภทส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง 

การศึกษาส าหรับผู้ มีความสามารถพิเศษ  การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 
กรณีของการจัดการศึกษาให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีเหตุผลท่ี

ส าคัญมากอีกประการ  คือเป็นการพัฒนาก าลังคนท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น  ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท่ีมีศักยภาพสูงระดับนานาชาติซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนอยู่มากท าให้           
มีผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นใช้เองน้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  ผลท่ีตามมาคือ
การเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลในการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในประเทศ 

เพื่อให้ประเทศชาติสามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก  เป็นสังคมผู้ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มแทน
การเป็นสังคมผู้บริโภค  เป็นสังคมท่ีใช้ปัญญาในการพัฒนาประเทศมากขึ้นแทนการใช้หยาดเหงื่อแรงกาย เช่น  
ในปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นอย่างสูงสุดและรีบด่วนท่ีสุดท่ีประเทศชาติต้องสร้างนักวิจัย และนักประดิษฐ์คิดค้น
ท่ีมีความสามารถสูงในปริมาณท่ีเพียงพอซึ่งจะต้องสร้างมาต้ังแต่เยาว์วัย 

ดังนั้นการจัดการศึกษาให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่เป็น
เพียงการด าเนินการเพื่อให้บุคคลได้รับโอกาสตามสิทธิเท่านั้น  แต่ยังเป็นการตอบสนองความต้องการ ของ
ประเทศชาติ  เป็นการสร้างขุมก าลังทางวิชาการในด้านนี้อย่างเป็นรูปธรรม  เยาวชนท่ีมีศักยภาพพิเศษเหล่านี้
เมื่อได้รับการบ่มเพาะจนเกิดการพัฒนาถึงระดับสูงสุดแล้วภายภาคหน้าก็จะสามารถค้นคิดส่ิงอ านวยประโยชน์
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ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างมหาศาล เป็นการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สังคมแห่ง
คุณภาพและแข่งขันได้  และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียงมีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน 

 
2.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกับการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2543          

ได้ระบุสาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษไว้ในมาตราต่างๆ ดังนี้ 
มาตรา 10  การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษา ขั้น

พื้ น ฐ าน ไม่ น้ อ ยกว่ า สิบสอ งปี ท่ี รั ฐ ต้ อ ง จัด ให้ อ ย่ า ง ท่ั ว ถึ ง และมี คุณภาพ โดย ไม่ เ ก็ บ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  
       การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม             
การส่ือสาร และการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่
มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว  มีสิทธิและโอกาส  ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ          
 การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง  ให้จัดต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น 

มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 

รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ัง

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 (5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวย

ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ 

 (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

มาตรา 28  หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมท้ังหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลตามมาตรา 10
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ต้องมีลักษณะหลากหลาย ท้ังนี้ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดย
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ 
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มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยค านึงถึง ปริมาณ
สถานศึกษา  จ านวนประชากร  วัฒนธรรม  และความเหมาะสมด้านอื่นๆด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษา          
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

ในกรณีเขตพื้นท่ีไม่อาจบริหารและจัดการศึกษาได้ตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังต่อไปนี้  เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาของเตพื้นท่ีการศึกษาก็ได้  

 (1)  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา
อารมณ์  สังคม  การส่ือสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ 

 (2)  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (3)  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 

 (4)  การจัดการศึกษาทางไกล  และการจัดการศึกษาท่ีให้บริการในหลายเขตพื้นท่ีการศึกษาให้
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา   มีอ านาจประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาก าหนด เขตพื้นท่ี
การศึกษา  

มาตรา 60  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะท่ีมีความส าคัญสูงสุดต่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็นงบประมาณเพื่อการศึกษา  ดังนี้ 

 (1)  จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ       
และการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีจัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน 

 (2)  จัดสรรทุนการศึกษาในรูปแบบของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได้
น้อยตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

 (3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับความจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่มตามมาตรา 10 วรรค
สอง  วรรคสาม  และวรรคส่ี  โดยค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม ท้ังนี้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 (4)  จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐตามนโยบาย 
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณ          
และทรัพยากรทางการศึกษา ท้ังนี้ให้ค านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  

 (5)  จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีเป็น
นิติบุคคลและเป็นสถานศึกษาในก ากับของรัฐหรือองค์การมหาชน 

 (6)  จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ าให้สถานศึกษาเอกชนเพื่อให้พึ่งตนเองได้ 
 (7)  จัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
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3.  เง่ือนไขความส าเร็จ 
 

ปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีจะท าให้การด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินโครงการโครงการยกระดับส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี  ประกอบด้วยปัจจัย 3  ประการ ดังนี้  

ประการที่ 1  มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนมีความเท่ียงและมีความเช่ือถือได้ เป็นไป
ตามหลักวิชานักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนตามโครงการนี้เป็นผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และ วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง  

ประการที่ 2  มีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ
ส าหรับนักเรียนกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เป็นหลักสูตรท่ี
สนองตอบต่อความสามารถและความต้องการ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล(Customized Curriculum)  ช่วย
ให้นักเรียนค้นพบตนเองว่า มีความถนัดและความสนใจทางด้านไหน สามารถคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา ตลอดจน
ก าหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิต ท้ังด้านการเรียน ด้านอาชีพ และด้านการด ารงชีวิต  มีความรู้ความเข้าใจถึง
ธรรมชาติและลักษณะของอาชีพท่ีหลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพท่ีต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี
เป็นพื้นฐาน ในการปฏิบัติงาน และอาชีพของการเป็นนักวิ จัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น  ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ประการที่ 3  มีครู มีการบริหารจัดการ และมีทรัพยากรสนับสนุนท่ีเหมาะสมเพียงพอ  ครูและผู้บริหาร          
มีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ มีความเช่ือ มีศรัทธา เห็นคุณค่าและความส าคัญของการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความรู้ มีความสามารถ  และมีทักษะ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์  และคุณลักษณะตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน 
 
4. วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 
    4.1 วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพฒันาให้นักเรียนมีคุณลักษณะพื้นฐานครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาและเทคโนโลยี เทียบเคียงมาตรฐานสากล”  
   
     4.2 พันธกิจ 
 

ศึกษาค้นคว้า  วิจัยพัฒนา  และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังใน และ
ต่างประเทศ  เพื่อด าเนินการบริหารและจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาท้ังตอนต้นและตอนปลาย 
ท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในลักษณะของโรงเรียนประจ า ส าหรับนักเรียน        
ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถ
พิเศษท่ีมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส และ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ท้ังนี้  เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้น ไปสู่ ความ
เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีมีความสามารถระดับสูง
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เยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยช้ันน าของนานาชาติมีจิตวิญญาณมุ่งมั่น พัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อน
ร ่วมโลกและธรรมชาติ  สามารถสร้างองค์ความรู้ ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี            
ให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ใน
ประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สังคมแห่ง
คุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน 

 
5.อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยมีอุดมการณ์ และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน โดยมุ ่ง
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้  : 
 ๑.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เต็มศักยภาพเทียบ
มาตรฐานสากล 
    ๒.  เป็นผู้น าทางปัญญา  ผู้น าทางความคิด  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความเป็นนักวิจัย นัก
ประดิษฐ์คิดค้นและนักพัฒนาท่ีดีด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    ๓. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  รักการเรียนรู้ รักการอ่าน การเขียน  การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  
มีความรู้   รู้รอบ  สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถบูรณาการความรู้ได้ 
    ๔. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ   อย่างน้อย  ๒  ภาษาและมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบมาตรฐานสากล 

๕. มีวินัยในตนเอง  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา  
เป็น สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี  มีความเป็นผู้น าและมีจิตสาธารณะ สามารถปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธ มีจิต 
สาธารณะ และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ด้วยหลักเบญจวิถีกาญจนาภิเษก 

๖. เป็นพลเมืองดี  ในวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา   พระมหากษัตริย์  ด ารงความเป็นไทย  อนุรักษ์ภาษา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญา สืบ
สานงานพระราชด าริ  น้อมน า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
 ๗. มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี  มีศิลปะและสุนทรียภาพ  รักการออกก าลังกาย  ห่างไกลยาเสพติด   
 ๘. เป็นพลโลก  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ตอบแทน บ้านเมืองตามความสามารถ
ของตน  อย่างต่อเนื่อง 
   ๙. มีทักษะในการด ารงชีวิตท่ีดี  รู้เท่าทันสังคม  ด ารงตนอย่างมีความสุข  

 ทั้งนี ้ เพื ่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์            
และ เทคโนโลยีท่ีมีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงกับนักวิจัยช้ันน าของนานาชาติ และมีจิตวิญญาณ 
มุ่งมั ่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที ่ดีต่อเพื ่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติ
ให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  สร้างสังคมแห่ง ภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง   มีความสมานฉันท์เอื้อ
อาทรต่อกัน 
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อุดมการณ์และเป้าหมายการพัฒนานักเรียนหอ้งเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย   กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 

๑.  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. สามารถศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเทียบมาตรฐานสากล  มีความรู้  สร้างองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการความรู้ได้  

๓. มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ปฎิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาเป็น
สุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี  มีความเป็นผู้น าและมีจิตสาธารณะ 

๔. มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  สืบสานงานพระราชด าริ น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 

๕.  ด ารงความเป็นไทย อนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.  สามารใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
อุดมการณ์และเป้าหมายการพัฒนานักเรียนหอ้งเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์       กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุดมการณ์และ
เป้าหมาย 
               ๑.   เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด้านคณิตศาสตร์ สามารถสร้าง
องค์ความรู้และน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น
นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ท่ีมีจิตส านึกในการท าประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติในอนาคต 
               ๒.   ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดการ
ประเมินผลและการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะให้กับนักเรียนท่ีเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพ 

      ๓. ปรับปรุงกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เพิ่มวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมท่ีเน้นทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ที่อยู่นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายในการเรียนของหลักสูตรปกติ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                   ๔.  เพิ่มความเข้มข้น โจทย์ปัญหาท่ีท้าทายความสามารถ และเช่ือมโยงเนื้อหาสาระทาง
คณิตศาสตร์ รวมท้ังบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ 
 

   อุดมการณ์และเป้าหมายการพัฒนานักเรียนหอ้งเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 

๑.   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์เต็มศักยภาพ 
๒.  ส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการคิดให้มีจิตวิทยาศาสตร์ นักวิจัย  นักประดิษฐ์คิดค้น คุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์   
๓.   พัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้รักการเรียนรู้   มีความเป็นไทย  มุ่งพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติท่ีดีต่อ

เพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ 
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๔.   เพื่อเป็นการรองรับนักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนดีประจ า
ต าบล  และนักเรียนท่ัวไป ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์  เทียบโรงเรียน 
มาตรฐานสากล ในระดับเดียวกัน 

๕ .  มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
คิด โดยใช้ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนแบบหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ด้วยส่ือเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรียนรู ้

๖.   มีหลักสูตรส าหรับนักเรียนท่ีมีอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
๗.  มีการวิเคราะห์  ติดตาม  ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตร ส่ือ  กิจกรรมการเรียนการสอน ให้ 

ตอบสนองอุดมการณ์และเป้าหมายของการเรียนของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
๘.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของ

นักเรียน 
๙. มุ่งพัฒนา ส่ือ  ห้องปฏิบัติการ  อุปกรณ์การเรียนการสอน ส่ิงแวดล้อม อย่างมีคุณภาพเทียบเคียง

กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าท่ัวไป 
       ๑๐. ส่งเสริมให้นักเรียนมุ่งท าประโยชน์ สร้างส่ิงท่ีดีงามต่อสังคม รับผิดชอบต่อสังคมตาม
ความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

๑๑.  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้  ได้ท าโครงการวิจัย  ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
โดยความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นน าในสถาบันต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ 

๑๒.  ส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน ในเรื่องทุนการศึกษา การศึกษาต่อ การประกวดแข่งขัน การศึกษาดู
งาน การอบรมสัมมนา การเสนอผลงานวิชาการ การจัดค่าย  กิจกรรมทัศนศึกษา ฯลฯ 

๑๓.  ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มพนูความรู้  ความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 
 

อุดมการณ์และเป้าหมายการพัฒนานักเรียนหอ้งเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย 

๑. มีวินัยในตนเอง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นสุภาบุรุษ 
สุภาพสตรี มีความเป็นผู้น าและมีจิตสาธารณะ 

๒. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการเรียนรู้  รักการอ่าน การเรียน การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มี
ความรอบรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถบูรณาการความรู้ได้ 

๓. เป็นพลเมืองดี ในวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สืบสานงานพระราชด าริน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

๔. ด ารงความเป็นไทย อนุรักษ์ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยมีจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรพัยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

๕. มีทักษะในการใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๖. มีทักษะในการใช้ชีวิต รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
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อุดมการณ์และเป้าหมายการพัฒนานักเรียนหอ้งเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา    กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

 ๑.  มีวินัยในตนเอง  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี  มีความ
เป็นผู้น าและมีจิตสาธารณะ   สามารถปฏิบัติตนตามค่านิยมท่ีพึงประสงค์   
              ๒.  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี  มีศิลปะและสุนทรียภาพ   รักการออกก าลังกาย ห่างไกลยาเสพ
ติด   
 ๓.  เป็นพลโลก  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ตอบแทน บ้านเมืองตามความสามารถ
ของตนอย่างต่อเนื่อง  
              ๔.  มีทักษะในการด ารงชีวิตท่ีดี  รู้เท่าทันสังคม  ด ารงตนอย่างมีความสุข   
 

อุดมการณ์และเป้าหมายการพัฒนานักเรียนหอ้งเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ   กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

๑. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี มีจินตนาการทางศิลปะ 
๒. ช่ืนชมความงาน มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ ด ารงความเป็นไทย 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยและสากล 
       ๓. จัดกิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน
การน าไปสู่การพัฒนาส่ิงแวดล้อม       

๔.  ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้              
 

อุดมการณ์และเป้าหมายการพัฒนานักเรียนหอ้งเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ    กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
    ๑.มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย ๒ ภาษา และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สาระสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบมาตรฐานสากล 
   ๒.เป็นบุคลแห่งการเรียนรู้ รักการเรียนรู้ รักการอา่น การเขียน การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ    มี
ความรู้  รู้รอบ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการความรู้ได้ 
    ๓.มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ปฏิบัติตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีความเป็นผู้น าและจิตสาธารณะ 
    ๔. เป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด ารงความเป็นไทย อนุรักษ์ภาษา ศิลปะวัฒนะธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา      
สืบสานงานพระราชด าริ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
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6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ตามหลักสูตรฉบับนี้มุ่งเน้นเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้มีสมรรถนะหรือความสามารถด้านต่างๆ  ดังต่อไปนี้   
 1)  ความสามารถในการสื่อสาร  มีความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้

ภาษา สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อ
ขจัด  และลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ  มีความสามารถในการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล 
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อตนเอง
และสังคม 

 2)  ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์          
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 3)  ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการแก้ปัญหา และเผชิญปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล หลักคุณธรรมบนข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม  สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

 4)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีทักษะในการด ารงชีวิตทักษะการท างาน และทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม ทักษะการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล สามารถจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆได้อย่างเหมาะสม สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเล่ียงการแสดงพฤติกรรม         
ไม่พึงประสงค์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  

 5)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ
อย่างเหมาะสม ท้ังเพื่อการเรียนรู้ การส่ือสารการท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสม
และมีคุณธรรม 

 6)  ความสามารถในการท างานเป็นทีม มีความสามารถในการเป็นท้ังผู้น าและผู้ตามท่ีดี รู้จัก
บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ และส่ิงแวดล้อมใหม่ๆได้ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักสังเกตคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงาน รู้จักใช้จุดดีและจุดแข็งของแต่ละคนให้เป็น
ประโยชน์ สามารถบริหารความขัดแย้งได้ มีจิตวิทยาในการท างานร่วมกับคนอื่น 

 7)  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้ 
การเรียนการประชุมสัมมนา การเจรจาต่อรองและการท างานร่วมกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว  
มีประสิทธิภาพสมวัยทั้งด้านการพูดการอ่าน และการเขียน  

 8)  ความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิจัย สามารถใช้กระบวนการทางวิจัยเพื่อหา
ค าตอบของปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ หรือประดิษฐ์คิดค้นส่ิงต่างๆ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้อย่างช านาญและสร้างสรรค์ 
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7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียนของโรงเรียนไว้ดังนี ้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖.  มุ่งมั่นในการท างาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ได้สามารถก าหนดเอกลักษณ์สอดคล้องตามบริบท

และจุดเน้นของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย คือ นักเรียนมีความเป็นสุภาษบุรุษและสุภาพสตรี    
 

8. จุดเน้นของหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุงพุทธศักราช 255๘) มีจุดเน้นดังนี้  
 1)  เน้นการพัฒนานักเรียนรอบด้านท้ังพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา  
 2)  สาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน เน้นการจัดให้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียน

เป็นรายบุคคล และให้ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ ุทธศ ักราช 2551ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

 3)  รายว ิชาเพิ ่มเติม เน้นการจัดให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด          
และความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ ่มเติม                          
จากสถาบันอุดมศึกษาศูนย์ว ิจัย และสถานประกอบการภายนอกโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศได้ตาม
ศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ เปิดโอกาสให้สามารถเทียบโอนความรู้ได้  

 4)  เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ศักยภาพระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน าของนานาชาติ  

 5)  เน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน  

 6)  เน้นการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย 
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9. โครงสร้างหลักสูตร 
 
หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุงพุทธศักราช 255๘) ได้จัดโครงสร้างการจัดรายวิชาและกิจกรรมท่ีหลากหลายให้นักเรียนผู้มี
ศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เลือกเรียน  มีวัตถุประสงค์หลัก
ส าคัญดังนี้ 

  1)  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง   
  2)  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพในด้านท่ีตนเองรัก ถนัดและสนใจ  
  3)  เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่าและเห็นความส าคัญของคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  
  4)  เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่า และเห็นความส าคัญของการวิจัย

ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีปัจจุบันประเทศไทยยังมีผู้ประกอบอาชีพทางด้านนี้น้อย
มาก จนท าให้ประเทศไทยต้องพึ่งพาองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างชาติเป็นจ านวนมาก ท าให้ผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ของประเทศไทยมีมูลค่าต่ า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีประเทศไทยต้องส่ังเข้ามาใช้จากต่างชาติ                 
ผลท่ีตามมาคือประเทศชาติยากจนคนไทยจ านวนมากยังมีคุณภาพชีวิตท่ีต่ ากว่าท่ีควรจะเป็น 

โครงสร้างของหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 
2554 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 255๘)  ประกอบด้วย 

  1)  สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  
  2)  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
  3)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งมีสาระและเป้าหมายท านองเดียวกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แต่จัดให้ยืดหยุ่นมีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคลมากขึ้น  
    9.1 สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  

  สาระการเรียนรู้พื้นฐานประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนจะได้เรียนเหมือนกับ
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานท้ังเวลาเรียน และสาระการเรียนรู้ 

 ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน  ครู ผู้สอนต้องพิจารณาศักยภาพในการเรียนรู้                
ของนักเรียนเป็น รายบุคคลด้วย  หากนักเรียนคนใดมีศักยภาพและอัตราการเรียนรู้ท่ีสูงกว่านักเรียนท่ัวๆ ไป  
ให้เป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะเพิ่มเติมรายละเอียดและความลึกซ้ึงของเนื้อหา  เพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดและการฝึกทักษะต่างๆของสาระการเรียนรู้พื้นฐานนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม อาจมีการ
ส่งเสริมเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย มีการมอบหมายงาน ส่ือ หรือเอกสารให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โดยครูท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและค าแนะน า 

นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานรวมท้ังส้ิน 63  หน่วยกิต โดยแยกเป็นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ดังนี ้
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ตาราง 1 จ านวนหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้พื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิต 

ภาษาไทย  9.0 สุขศึกษาและพลศึกษา 6.0 
คณิตศาสตร์   9.0 ศิลปะ  6.0 
วิทยาศาสตร์  9.0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6.0 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  12.0 ภาษาต่างประเทศ 9.0 

 
9.2 สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่ม 1 
   รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 หมายถึง รายวิชาท่ีจัดให้สอดคล้องกับการเป็นกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังกล่าวมาแล้ว จึงได้น าแนวคิดและข้ อก าหนดของโรงเรียน
มาตรฐานสากลมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนี้ด้วย นักเรียนทุก
คนต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม  1 จ านวน 24.0 หน่วยกิต   แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง  ๆ ดังนี้ 

1) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 6.0  หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ี จัดขึ้นให้ตอบสนองและ 
สอดคล้องกับจุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จ านวน  6.0  หน่วยกิต  เป็นรายวิชาท่ี จัดขึ้นให้ตอบสนองและ
สอดคล้องกับจุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นท้ังกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 

2.1) รายวิชาปฎิบัติการทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นสูง  1.0  หน่วยกิต เป็นรายวิชา
ท่ีเป็นไปตามจุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.2) รายวิชาปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1.0 หน่วยกิต เป็น
รายวิชาท่ีเป็นไปตามจุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยท่ีส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.3) รายวิชาการสืบค้นเพื่อเริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์  1.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ี
เป็นไปตามจุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.4) รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต 1.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ีเป็นไปตาม
จุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.5) รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์สู่สากลเพื่อสังคม(1)  1.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ี
เป็นไปตามจุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.6) รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์สู่สากลเพื่อสังคม(2)  1.0 หน่วยกิต เป็นรายวิชาท่ี
เป็นไปตามจุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) จ านวน 6.0 หน่วยกิต เป็น
รายวิชาท่ีจัดขึ้นให้ตอบสนองและสอดคล้องกับจุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัยท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และโรงเรียนมาตรฐานสากล   

4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 12.0 หน่วยกิต  เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษ 6.0 
หน่วยกิต และภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน ญี่ปุ่น หรือภาษาอาเซียน 
จ านวน 6.0 หน่วย เน้นทักษาฟังพูดอ่านเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ 

 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มนี้เป็นรายวิชาท่ีจัดขึ้นให้ตอบสนองและสอดคล้องกับจุดเน้นและอุดมการณ์
ของท้ังการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

5) การจัดการเรียนรู้สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
5.1) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  1  จ านวน 1.0  หน่วยกิต เป็น

รายวิชาท่ีเป็นไปตามจุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยท่ีส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และโรงเรียนมาตรฐานสากล 

5.2) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  2  จ านวน 1.0  หน่วยกิต เป็น
รายวิชาท่ีเป็นไปตามจุดเน้นและอุดมการณ์ของการเป็นกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยท่ีส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
     9.3 ลักษณะพิเศษของการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา 
 การจัดการเรียนการสอน บางรายวิชาอาจจัดเป็นรายวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ ( Independent  Study)  
ภายใต้การก ากับดูแลของครูเจ้าของวิชาหรือในรูปของการเข้าค่ายเรียนรู้ (Mini Course)  ในช่วงระยะ เวลา
หนึ่ง (เช่น 2-5 วัน)  โดยไม่มีการเรียนในตารางเรียนปกติ หรือจัดในรูปแบบผสมผสาน คือ เรียนในตาราง
เรียนปกติจ านวนหนึ่ง  แล้วไปเข้าค่ายเรียนรู้อีกช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได      
 9.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น             
การจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2558)  นักเรียนยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนด อีกด้วย  

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียน และ 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

 9.4.1  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง 
สามารถปรับตนเองได้อย่างเหมาะสมในทุกด้าน สามารถคิดแก้ปัญหา  สามารถตัดสินใจ  ก าหนดเป้าหมาย              
และวางแผนชีวิต ท้ังด้านการด ารงชีวิต ด้านการเรียนและด้านอาชีพ มีความรู้และมีความเข้าใจถึงลักษณะต่างๆ 
ของอาชีพท่ีหลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ  และอาชีพของการเป็นนักวิ จัยและนักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์                    
และเทคโนโลยี  นอกจากนี้กิจกรรมแนะแนวยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและ
ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย 

 นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวอย่างต่ า ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงจะจบการศึกษาใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
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       9.4.2  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รู้กว้าง รู้รอบ  
(Well-rounded Person)  เป็นผู้มีระเบียบวินัย  เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น  รู้จักแก้ปัญหา มีการตัดสินใจท่ีเหมาะสมอย่างมีเหตุผล สามารถปรับตัวพักอยู่ร่วมกันในหอพักของ
โรงเรียน มีทักษะชีวิตของการเป็นนักเรียนประจ า โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติภารกิจด้วย
ตนเองในทุกขั้นตอน ต้ังแต่การวางแผนและการเตรียมการการด าเนินงานตามแผน  และการประเมิน               
และปรับปรุงแผนการด าเนินงาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สอดคล้องเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  และ
บริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งสร้างจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มี
ความเข้าใจและภูมิใจใน ประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและ
ท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมโลก และธรรมชาติ รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อมมีนิสัย รัก
การออกก าลังกาย รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้เข้มแข็งท้ังกายและใจ 

 นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนอย่างต่ าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  จึงจะจบการศึกษาใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

 9.4.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ไปใช้บริการสังคม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อ
แสดงถึงความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันกัน มีความเอื้ออาทร มีความสมานฉันท์มี
จิตมุ่งที ่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการตอบแทน
บ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง เป็นท้ังผู้ให้และผู้รับท่ีดี  

 การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ  
จะเน้นการจัดท่ีให้ผู้เรียนได้มีบทบาทท้ังการเป็นผู้สร้างสรรค์และการเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ และการบริการต่อ
สาธารณะด้วยตัวของนักเรียนเอง  

     นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่ าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จึง
จะจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
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10.  สรุปจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
 

การเรียนตามหลักสูตรระดับมัธยมตอนต้นของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นักเรียนต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ 

 
ตาราง 2   สรุปหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

     ภาษาไทย ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

     คณิตศาสตร์ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

     วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

    ศิลปะ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

    การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

   ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

 รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ 
(๒๑ นก.) 

๘๔๐ 
(๒๑ นก.) 

๘๔๐ 
(๒๑ นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชา / กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น   

ปีละไม่เกิน ๒๔๐ ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
 รวมเวลาเรียน 63  หน่วยกิต 
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จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีจะจัดให้นักเรียน
ได้เรียนในแต่ละภาคเป็นดังนี้ 

 

ตาราง 3 ตัวอย่างการจัดหน่วยกิตการเรียนรายวชิาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของแต่ละภาคเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษาภาคบังคับ 
 

พ้ืนฐาน 
โครงสร้างสาระการเรียนรู/้เวลา  (ชั่วโมง ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

คณิตศาสตร ์ ๖๐ ชม. ๖๐ ชม. ๖๐ ชม. ๖๐ ชม. ๖๐ ชม. ๖๐ ชม. 
วิทยาศาสตร์ ๖๐ ชม. ๖๐ ชม. ๖๐ ชม. ๖๐ ชม. ๖๐ ชม. ๖๐ ชม. 
ภาษาไทย ๖๐ ชม. ๖๐ ชม. ๖๐ ชม. ๖๐ ชม. ๖๐ ชม. ๖๐ ชม. 
สังคมศึกษาฯ ๘๐ ชม. ๘๐ ชม. ๘๐ ชม. ๘๐ ชม. ๘๐ ชม. ๘๐ ชม. 
ภาษาต่างประเทศ ๖๐ ชม. ๖๐ ชม. ๖๐ ชม. ๖๐ ชม. ๖๐ ชม. ๖๐ ชม. 
การงานอาชีพฯ ๔๐ ชม. ๔๐ ชม. ๔๐ ชม. ๔๐ ชม. ๔๐ ชม. ๔๐ ชม. 
ศิลปศึกษา ๔๐ ชม. ๔๐ ชม. ๔๐ ชม. ๔๐ ชม. ๔๐ ชม. ๔๐ ชม. 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ชม. ๔๐ ชม. ๔๐ ชม. ๔๐ ชม. ๔๐ ชม. ๔๐ ชม. 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

-  มาตรฐานสากล 

- ภาษาท่ี ๒ 
๔๐ชม. 

๔๐ชม. 
๔๐ชม. 

๔๐ ชม. 
- 

๔๐ ชม. 
- 

๔๐ ชม. 
- 

๔๐ชม. 
- 

๔๐ชม. 
รายวิชาสู่ความเป็นเลิศ ฯ 

- วิทยาศาสตร์ 
- คณิตศาสตร ์

- ภาษาอังกฤษ 

- คอมพิวเตอร์ 

 
๔๐ ชม. 

๔๐ ชม. 
๔๐ ชม 

๔๐ ชม 

 
๔๐ ชม. 

๔๐ ชม. 
๔๐ ชม. 

๔๐ ชม 

 
๔๐ ชม. 

๔๐ ชม. 
๔๐ ชม 

๔๐ ชม 

 
๔๐ ชม. 

๔๐ ชม. 
๔๐ ชม 

๔๐ ชม 

 
๔๐ ชม. 

๔๐ ชม. 
๔๐ ชม. 

๔๐ ชม 

 
๔๐ ชม. 

๔๐ ชม. 
๔๐ ชม 

๔๐ ชม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมชุมนุม 

- ลูกเสือ – เนตรนารี 

 
๒๐ ชม. 

๒๐ ชม. 

๒๐ ชม. 

 
๒๐ ชม. 

๒๐ ชม. 

๒๐ ชม. 

 
๒๐ ชม. 

๒๐ ชม. 

๒๐ ชม. 

 
๒๐ ชม. 

๒๐ ชม. 

๒๐ ชม. 

 
๒๐ ชม. 

๒๐ ชม. 

๒๐ ชม. 

 
๒๐ ชม. 

๒๐ ชม. 

๒๐ ชม. 

รวม ๗๔๐ ชม. ๗๔๐ชม. ๗๔๐ชม. ๗๔๐ชม. ๗๔๐ชม. ๗๔๐ชม. 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

๑๕ คาบ/ปี ๑๕ คาบ/ปี ๑๕ คาบ/ปี 

รวมเวลาเรียนรายปี ๑๔๙๕ ชม. ๑๔๑๕ ชม. ๑๔๑๕ ชม. 

 

 
หมายเหตุ:รายวิชาท่ีมีเครื่องหมาย * หมายถึงรายวิชาพื้นฐาน 
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ตาราง 4 โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชาพื้นฐาน หน่วย เวลา รายวิชาพื้นฐาน หน่วย เวลา 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร ์๑ ๑.๕ ๖๐ ชม. ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร ์๒ ๑.๕ ๖๐ ชม. 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๑ ๑.๕ ๖๐ ชม. ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์  ๒ ๑.๕ ๖๐ ชม. 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ ๖๐ ชม. อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ ๖๐ ชม. 
ท๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๕ ๖๐ ชม. ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕ ๖๐ ชม. 
ส๒๑๑๐๑ 

 
สังคมศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม ๑ 

๑.๕ ๖๐ ชม. ส๒๑๑๐3 สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๒ 

๑.๕ ๖๐ ชม. 

ส๒๑๑๐2 ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ชม. ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๒๐ ชม. 
พ๒๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐ ชม. พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ ชม. 
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ ชม. พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ ชม. 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพกับการด ารงชีวิต ๐.๕ ๒๐ ชม. ง๒๑๑๐๓ การงานอาชีพกับการด ารงชีวิต ๐.๕ ๒๐ ชม. 
ง๒๑๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐.๕ ๒๐ ชม. ง๒๑๑๐๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐.๕ ๒๐ ชม. 

ศ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ชม. ศ๒๑๑๐๓ ทัศนศิลป ์๒ ๐.๕ ๒๐ ชม. 
ศ๒๑๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๓ ๐.๕ ๒๐ ชม. ศ๒๑๑๐๔ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๔ ๐.๕ ๒๐ ชม. 
เพิ่มเติมจาก  ๘  กลุ่มสาระ+ ความเป็น

สากล 
หน่วย เวลา เพิ่มเติมจาก  ๘  กลุ่มสาระ+ ความเป็น

สากล 
หน่วย เวลา 

IS๑....... การศึกษาค้นคว้าความรู้ ๑.๐ ๔๐ชม. IS ๒....... การสื่อสารและการน าเสนอ ๑.๐ ๔๐ชม. 
ต.........  (จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน)  (เลือก) ๑.๐ ๔๐ชม. ต.......... (จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน) (เลือก) ๑.๐ ๔๐ชม. 

รายวิชาสู่ความเป็นเลิศฯ หน่วย เวลา รายวิชาสู่ความเป็นเลิศฯ หน่วย เวลา 
  ค๒๑๒๐๓ 
  ว๒๐๒๐๗ 

 
  อ๒๐๒๐๑ 
   
ง๒๐๒๐๑ 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติมพิเศษ ๑ 
ปฏิบัติการทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์(ข้ันสูง) 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเชิง  
วิทยาศาสตร์ ๑ 
กราฟิก 

๑.๐ 
๑.๐ 

 
๑.๐ 

 
๑.๐ 

๔๐ ชม. 
๔๐ ชม. 

 
๔๐ ชม. 

 
๔๐ชม. 

 ค๒๑๒๐๔ 
 ว๒๐๒๐๘ 

 
อ๒๐๒๐๒ 
 
ง๒๐๒๐๒    

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติมพิเศษ๒ 
ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยา 
ศาสตร์กับ การแก้ปัญหา 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเชิง  
วิทยาศาสตร์ ๒ 
การสร้าง เว็ปไซต์ 

๑.๐ 
๑.๐ 

 
๑.๐ 

 
๑.๐ 

๔๐ ชม. 
๔๐ ชม. 

 
๔๐ ชม. 

 
๔๐ชม. 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

 
 

 
๒๐ ชม. 
๒๐ ชม. 
๒๐ ชม. 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมลูกเสือ – เนตนารี 

 
 

 
๒๐ ชม. 
๒๐ ชม. 
๒๐ ชม. 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๕    คาบ/ปี 
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ตาราง 5  โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
รายวิชาพื้นฐาน หน่วย เวลา รายวิชาพื้นฐาน หน่วย เวลา 

ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร ์๓ ๑.๕ ๖๐ ชม. ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร ์๔ ๑.๕ ๖๐ ชม. 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๓ ๑.๕ ๖๐ ชม. ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์  ๔ ๑.๕ ๖๐ ชม. 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕ ๖๐ ชม. อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕ ๖๐ ชม. 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๕ ๖๐ ชม. ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๕ ๖๐ ชม. 
ส๒๒๑๐๑ 
 

สังคมศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม ๓ 

๑.๕ ๖๐ ชม. ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๔ 

๑.๕ ๖๐ ชม. 

ส๒๒๑๐2 ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐ ชม. ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ ชม. 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ ชม. พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ ชม. 
พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐ ชม. พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ ชม. 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพกับการด ารงชีวิต ๐.๕ ๒๐ ชม. ง๒๒๑๐๓ การงานอาชีพกับการด ารงชีวิต ๐.๕ ๒๐ ชม. 
ง๒๒๑๐๒ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ๐.๕ ๒๐ ชม. ง๒๒๑๐๔ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ๐.๕ ๒๐ ชม. 
ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓ ๐.๕ ๒๐ ชม. ศ๒๒๑๐๓ ทัศนศิลป ์๔ ๐.๕ ๒๐ ชม. 
ศ๒๒๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์๓ ๐.๕ ๒๐ ชม. ศ๒๒๑๐๔ ดนตรี - นาฏศิลป์ ๔ ๐.๕ ๒๐ ชม. 
เพิ่มเติมจาก  ๘  กลุ่มสาระ+ ความเป็น

สากล 
หน่วย เวลา เพิ่มเติมจาก  ๘  กลุ่มสาระ+ ความเป็นสากล หน่วย เวลา 

ต……..  เลือก (จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน) ๑.๐ ๔๐ชม. ต..........  เลือก (จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน) ๑.๐ ๔๐ชม. 
รายวิชาสู่ความเป็นเลิศฯ หน่วย เวลา รายวิชาสู่ความเป็นเลิศฯ หน่วย เวลา 

ค๒๒๒๐๓ 
ว๒๐๒๐๙ 
 
อ๒๐๒๐๓ 
 
ง๒๐๒๐๓    

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติมพิเศษ๓ 
การสืบค้นเพ่ือเริ่มต้นโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิง  
วิทยาศาสตร์ ๑ 
การจัดการข้อมูลเบื้องต้น          

๑.๐ 
๑.๐ 

 
๑.๐ 

 
๑.๐ 

๔๐ ชม. 
๔๐ ชม. 

 
๔๐ ชม. 

 
๔๐ชม. 

ค๒๒๒๐๔ 
ว๒๐๒๑๐ 
 
อ๒๐๒๐๔ 
 
ง๒๐๒๐๔    

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติมพิเศษ๔ 
โครงงานวิทยาศาสตร์กับ
คุณภาพชีวิต 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิง  
วิทยาศาสตร์ ๒ 
แอนิเมชัน 

๑.๐ 
๑.๐ 

 
๑.๐ 

 
๑.๐ 

๔๐ ชม 
๔๐ ชม. 

 
๔๐ ชม. 

 
๔๐ชม. 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมลูกเสือ – เนตนารี 

 
 

 
๒๐ ชม. 
๒๐ ชม. 
๒๐ ชม. 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมลูกเสือ – เนตนารี 

 
 

 
๒๐ ชม. 
๒๐ ชม. 
๒๐ ชม. 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๕    คาบ/ปี 
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ตาราง 5 โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
รายวิชาพื้นฐาน หน่วย เวลา รายวิชาพื้นฐาน หน่วย เวลา 

ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร ์๕ ๑.๕ ๖๐ ชม. ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร ์๖ ๑.๕ ๖๐ ชม. 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๕ ๑.๕ ๖๐ ชม. ว๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร์  ๖ ๑.๕ ๖๐ ชม. 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ ๖๐ ชม. อ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ ๖๐ ชม. 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๕ ๖๐ ชม. ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖ ๑.๕ ๖๐ ชม. 
ส๒๓๑๐๑ 

 
สังคมศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม ๕ 

๑.๕ ๖๐ ชม. ส๒๓๑๐3  สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๖ 

๑.๕ ๖๐ ชม. 

ส๒๓๑๐2 ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕ ๒๐ ชม. ส๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ ๒๐ ชม. 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ ชม. พ๒๓๑๐๓  สุขศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐ ชม. 
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ ชม. พ๒๓๑๐๔  พลศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ ชม. 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพกับการด ารงชีวิต ๐.๕ ๒๐ ชม. ง๒๓๑๐๓  การงานอาชีพกับการด ารงชีวิต ๐.๕ ๒๐ ชม. 
ง๒๓๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐.๕ ๒๐ ชม. ง๒๓๑๐๔  เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐.๕ ๒๐ ชม. 
ศ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๕ ๐.๕ ๒๐ ชม. ศ๒๓๑๐๓  ทัศนศิลป ์๕ ๐.๕ ๒๐ ชม. 
ศ๒๓๑๐๒ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๕ ๐.๕ ๒๐ ชม. ศ๒๓๑๐๔  ดนตรี – นาฏศิลป์ ๖ ๐.๕ ๒๐ ชม. 

เพิ่มเติมจาก  ๘  กลุ่มสาระ+ ความเป็น
สากล 

หน่วย เวลา เพิ่มเติมจาก  ๘  กลุ่มสาระ+ ความเป็น
สากล 

หน่วย เวลา 

ต.......... (จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน..) ๑.๐ ๔๐ชม. ต..........  (จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน...) ๑.๐ ๔๐ชม. 
รายวิชาสู่ความเป็นเลิศฯ หน่วย เวลา รายวิชาสู่ความเป็นเลิศฯ หน่วย เวลา 

ค๒๓๒๐๓ 
ว๒๐๒๑๑ 

 
อ๒๐๒๐๕ 

 
ง๒๐๒๐๕ 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติมพิเศษ ๕ 
พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์สู่
สากลเพ่ือสังคม ๑ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชงิ  
วิทยาศาสตร์ ๑ 
หลักการโปรแกรมเบื้องต้น           

๑.๐ 
๑.๐ 

 
๑.๐ 

 
๑.๐ 

๔๐ ชม. 
๔๐ ชม. 

 
๔๐ ชม. 

 
๔๐ ชม. 

ค.๒๓๒๐๔ 
ว๒๐๒๑๒ 

 
อ๒๐๒๐๖ 

 
ง๒๐๒๐๖ 

 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติมพิเศษ ๖ 
 พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์       
 สู่ สากลเพ่ือสังคม ๒ 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชงิ  
วิทยาศาสตร์ ๒ 
การควบคุมไมโครคอนโทลเลอร ์       

๑.๐ 
๑.๐ 

 
๑.๐ 

 
๑.๐ 

๔๐ ชม. 
๔๐ ชม. 

 
๔๐ ชม. 

 
๔๐ ชม. 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

 
 

 
๒๐ ชม. 
๒๐ ชม. 
๒๐ ชม. 

 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมชุมนุม 

  - กิจกรรมลูกเสือ – เนตนารี 

  
๒๐ ชม. 
๒๐ ชม. 
๒๐ ชม. 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์   ๑๕    คาบ/ปี 
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11.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 จบการศึกษา 
 การจะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2558)  นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง  ๆ ตลอดจนผ่าน
การประเมินคุณลักษณะและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ดังนี้ 

1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๓ หน่วย
กิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๓ 
หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต 

   3) ผ่านการประเมิน ความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   4) ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลายตามความถนัด   และความสนใจ และมี ผลการเข้าร่วม

กิจกรรม ตามเกณฑ์ ขั้นต่ าท่ีก าหนดตามรายละเอียด 
 

12.  เกณฑ์ขั้นต่ าของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์ท่ี กล่าวมาแล้วข้างต้น การจบ 

การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ตามหลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  พุทธศักราช 2551  ฉบับ
ปรับปรุง 2558)  นักเรียนยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนดอีกด้วย กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย  คือ 1)  กิจกรรมแนะแนว 2)  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ ผู้เรียน  และ  

3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ า 
ดังนี้ 

9.1 กิจกรรมแนะแนว   นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว ตามรายละเอียดในตาราง 7 
นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น การจบ

การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  พุทธศักราช 2551   
นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนดอีกด้วย  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียน และ 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ า ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

21 
 

 
 
 
ตาราง 7  กิจกรรมแนะแนวที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

 

กิจกรรม 
จ านวนขั้นต่ าที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 

ใน 3 ป ี
  1. ศึกษาดูงานหรือฝึกงาน ณ ภาควิชา ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัย ด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีหลากหลาย    เพื่อให้ เริ่ม มีความรู้  
มีความเข้าใจ และมีข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการ
ประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในทุกสาขา    เพื่อเริ่มต้นท าาความรู้จักตนเองว่ามีความสนใจ
และความถนัดในด้านใด และ เริ่ม ใช้ความรู้ความเข้าใจและข้อมูลดังกล่าว    
ส า หรับการพิจารณาการเลือกสาขาวิชาท่ีจะศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
เป็นนักวิจัย หรือนักประดิษฐ์  คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในอนาคต 

3 ครั้ง (ครั้งละ 
ไม่น้อยกว่า 3 

ช่ัวโมง) 

2. พบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ฟังบรรยาย ซักถามปัญหา 
หรือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีช้ันน าของประเทศ โดยมีเป้าหมาย
เช่นเดียวกับการศึกษาดูงานหรือการฝึกงานในข้อ 1 

6 ครั้ง (ครั้งละ 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 

30 นาที ) 

  3. พบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ฟังบรรยาย ซักถามปัญหา 
หรือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิท่ีประสบความส าเร็จในวิชาชีพด้านต่าง  
ๆ  โดยมีเป้าหมายท านองเดียวกับการศึกษาดูงานหรือการฝึกงานในข้อ 1 

4 ครั้ง (ครั้งละ 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 

30 นาที ) 
  4. พบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ฟังบรรยาย ซักถามปัญหา 
หรือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ  ความฉลาด
ทางอารมณ์  เพื่อให้ผู้เรียนได้ รู้จักตนเอง สามารถคิด ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา  
ก าหนดเป้าหมาย และวางแผนชีวิตท้ังด้านการด ารงชีวิต ด้านการเรียน และ
ด้านอาชีพ สามารถปรับตนเองได้อย่างเหมาะสมในทุก  ๆ ด้วย 

4 ครั้ง (ครั้งละ 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 

30 นาที 

5.  พบและท ากิจกรรมแนะแนวรว่มกับครูที่ปรึกษาประจ าช้ัน 120 ครั้ง (ครั้งละ 
ไม่น้อยกว่า 15 นาที) 
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  12.2  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน  นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่นักเรียน

ต้องปฏิบัติ 
1.  กิจกรรมการอ่านหนังสือจากรายการท่ีโรงเรียนก าหนดให้  ไม่น้อยกว่า 30 ช่ือเรื่อง 
2.  กิจกรรมชุมนุม    ไม่น้อยกว่า 6 ชุมนุม 
 3.  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด     ไม่น้อยกว่า 120 ช่ัวโมง 
 4.  กิจกรรมค่ายวิชาการ  ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง (2 วัน 
5.  กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม   ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง (2 วัน 
6. กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษา ภาษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
และโบราณคดี เพื่อสร้างจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจ
และภูมิใจในประวัติศาสตร์ ของชาติมีความรักและความภาคภูมิใจใน ชาติ
บ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย 

ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 
(ครั้งละไม่ น้อยกว่า 3 
ช่ัวโมง) 

7.  กิจกรรมพบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ฟังบรรยาย ซักถาม
ปัญหา หรือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับทรงคุณวุฒิ เ พื่อสร้างจิตส านึกในเกียรติภูมิ
ของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรัก
และความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึด มั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข มี จิตส านึกใน
การอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย 

ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง 
(ครั้งละไม่ น้อยกว่า 1.30 
ช่ัวโมง) 

8.  กิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา เพื่อสร้างลักษณะนิสัยของความ
เป็นผู้รัก การออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งท้ังกายและใจ 

ไม่น้อยกว่า 240 ครั้ง  
(ครั้งละไม่น้อยกว่า 45 
นาที) 

        12.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามรายละเอียดในตาราง 9 
 ตาราง 9  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่ต้องปฏิบัติใน 3 ป ี
1.  กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียน 
2.  กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
3.  กิจกรรมการน าความรู้ไปใช้บริการสังคม 

    ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง 
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หมายเหตุ :  นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบท้ัง 3 กิจกรรมและมีจ านวนช่ัวโมงครบตามจ านวนท่ี
ก าหนด 
  
 
1.4 กิจกรรมเสริมประสบการณ์พิเศษ 
    1. การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี 

  2. การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและจัดการความรู้ 
3. การน าเสนอผลงาน/นวัตกรรมวิจัยครู และนักเรียน 
4. การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
5. กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมระดับม.ต้นและม.ปลาย 
6. การจัดค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
 

กรอบแนวทางการด าเนินกิจกรรมเสริมประสบการณ์พิเศษ 
การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี 

เป็นกิจกรรมท่ี ก าหนดให้นักเรียนในโครงการยกระดับความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมประสบการณ์   
และได้รับการส่งเสริมศักยภาพโดยจะได้รับการปลูกฝังทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์  พร้อมท้ังเจต
คติวิทยาศาสตร์  ซึ่งกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมส่งเสริมวิชาการท่ีมี
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการกระตุ้นความอยากรู้   อยากเห็นของนักเรียนได้เป็นอย่างดี   ภายในค่ายจะมีการ
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ท่ี ท้าทาย  มีความหลากหลาย  โดยเฉพาะการเชิญนักวิทยาศาสตร์มาเป็นพี่
เล้ียงเพื่อเป็นต้นแบบแห่งการเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่ีดี และให้การซึมซับเจตคติทางวิทยาศาสตร์  มีกิจกรรม
สร้างสรรค์แบบบูรณาการ เป็นกิจกรรมท่ีท้าทายความสามารถของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ เป็นการประมวล
ความรู้สู่ การจินตนาการเพื่อผลิตช้ินงานอย่างสนุกสนานโดยจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม แจกอุปกรณ์เท่าท่ีจ าเป็นให้
สร้างช้ินงาน กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม  และสร้างความเช่ืองโยงระหว่าง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี 

 
กิจกรรม  การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและจัดการความรู้   
เป็นกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มี

ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไปสู่ ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น 
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีมีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยชั้นน าของ
นานาชาติมีจิตวิญญาณมุ่งมั่น พัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ  สามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต 
ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มมาก
ขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมท่ียั่งยืนพอเพียง มี
ความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน 

กิจกรรม การน าเสนอผลงาน/นวัตกรรมวิจัยครู และนักเรียน 
 เป็นกิจกรรมหลักอีกกิจกรรมหนึ่งของนักเรียนในโครงการ  โดยก าหนดให้นักเรียนได้จัดนิทรรศการ 

การน าเสนอผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีสนใจ เพื่อเป็นเวทีในการฝึกการเสนอ
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ผลงาน  รวมท้ังโปสเตอร์ โดยมีอาจารย์พี่เล้ียงให้ค าปรึกษาแนะน า และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพพร้อมท้ังให้เป็นเวทีทางวิชาการ โต้ตอบเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างผู้น าเสนอและผู้เข้าชมโดยมีนักเรียนเป็นผู้ซักถาม โต้ตอบความรู้ทาง
วิชาการ 

 
กิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
การทัศนศึกษา ดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงโดยมี

รูปแบบการทัศนศึกษาดูงานจากสถานท่ีจริงเช่ือมโยงกับความรู้ท่ีได้เรียนมา  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่าง
เต็มท่ี   ท้ังการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ด้านสังคมศึกษา ภาษ า 
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

 
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (บรรพชาสามเณร) 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ มีท้ังนักเรียนประจ าและนักเรียนไป-

กลับ บริหารงานโดยยึดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ สภาพสตรี โดยมีวิถีทาง
โดยใช้หลักเบญจวิถี ได้แก่ เทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิกดี มีวินัย และให้เกียรติ นอกจากนี้ยังเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนข้อท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็น
ตามความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 
13.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คือ การมุ่งหาค าตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้า 

ท้ังด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิด มีคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์อันเป็นผลเนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่เพียงใดการวัดและประเมินผลต้องใช้วิธีการท่ีหลากหลายเน้นการปฏิบัติให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระและตัวช้ีวัด/ผลการเรียน นอกจากการสอบกลางภาค  และปลายภาคท้ัง
ข้อเขียนและภาคปฏิบัติแล้ว กระบวนการวัดและประเมินผลยังต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยตลอด โดยประเมินจากพฤติกรรมท่ัวไป พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมระหว่าง
การเข้าร่วมกิจกรรม พฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินจากผลงาน แฟ้มสะสมงานและอื่นๆ 

ผู้ใช้ผลการวัดและประเมินผลการเรียนท่ีส าคัญคือ ตัวผู้เรียน ครูผู้สอน และพ่อแม่ผู้ปกครอง ดังนั้นท้ัง
ผู้เรียน  ครูผู้สอน และพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วิธีการ และกระบวนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีจะสะท้อนภาพผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย   

ผลจากการวัดและประเมินผลจะท าให้ผู้เรียนทราบระดับความก้ าวหน้าในความส าเร็จของตน              
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง  ครูผู้สอนจะเข้าใจความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่ม          
และสามารถให้ระดับคะแนนหรือจัดกลุ่มผู้เรียน รวมท้ังประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนขณะท่ี
พ่อแม่ผู้ปกครองจะได้ทราบระดับความสามารถของผู้เรียนท่ีเป็นบุตรหลานของตนเอง 
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หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

พุทธศักราช 2551  ฉบับปรับปรุง 2558) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

      13.1  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
 

   1)  เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล จะต้องใช้ให้หลากหลายสอดคล้องกับตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู้
ก าหนดไว้ โดยท่ัวไปจะต้องมีการประเมินกลางภาคปลายภาค การประเมินจากผลงาน การประเมินจากแฟ้ม
สะสมงาน การสอบปากเปล่า การสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติรวมถึงการประเมินโดยใช้แบบสังเกตและแบบ
บันทึกต่างๆ แล้วปรับผลการประเมินจากเครื่องมือและวิธีการประเมินรูปแบบต่างๆ ให้เป็นคะแนน โดยให้
ปรับคะแนนเต็มให้เป็น 100 

 2)  การให้ระดับผลการเรียนของแต่ละรายวิชาจะใช้วิธีอิงเกณฑ์หรืออิงตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ โดยจะ
ให้ระดับผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบและการประเมินดังนี้ 

  
   ตาราง 10  การให้ระดับผลการเรียน 
 

ช่วงคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 
80-100 4.0 ผลการเรียนระดับดีเย่ียม 
75-79 3.5 ผลการเรียนระดับดีมาก 
70-74 3.0 ผลการเรียนระดับดี 
65-69 2.5 ผลการเรียนระดับค่อนข้างดี 
60-64 2.0 ผลการเรียนระดับพอใช้ 
55-59 1.5 ผลการเรียนระดับค่อนข้างต่ า 
50-54 1.0 ผลการเรียนระดับต่ า 
0-49 0.0 ผลการเรียนระดับต่ ามาก 

 
 3)  นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบกลางภาค 

หรือปลายภาค ถ้านักเรียนคนใดมีเวลาเรียนไม่ถึ งร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดนักเรียนต้องปฏิบัติ
กิจกรรมเพิ่มเติมตามท่ีครูผู้สอนก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง แล้วขอสอบกลาง
ภาคหรือปลายภาคใหม่ 

4)  นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเป็น “0” “1” หรือ “1.5”จะต้องท ากิจกรรม
หรือเรียนเสริมตามท่ีครูผู้สอนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังจากนั้นจึงสอบแก้
ตัว การสอบแก้ตัวจะได้ระดับผลการเรียนสูงสุดไม่เกิน “2” ถ้านักเรียนสอบแก้ตัว 2ครั้งแล้วยังได้ระดับผลการ
เรียน“0” “1” หรือ “1.5”อยู่อีกให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้นๆ  

5)   นักเรียนท่ีขาดส่งผลงานหรือส่งงานยังไม่ครบตามท่ีได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนให้ได้ผลการเรียน 
“ร” และเมื่อส่งงานครบเรียบร้อยแล้วครูผู้สอนจึงให้ระดับผลการเรียนได้ 
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6)  นักเรียนท่ีไม่สามารถมาสอบหรือท ากิจกรรมประเมินผลตามก าหนดเวลาเพราะป่วยหรือมีเหตุ
สุดวิสัยอื่น ให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังเพื่อขอสอบหรือท ากิจกรรมประเมินผลใหม่ 

7)  รายวิชาใดท่ีผู้เรียนมีหลักฐานเด่นชัดแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามข้อก าหนด              
ของรายวิชานั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียน 
โดยไม่ต้องเข้าช้ันเรียนตามปกติได้ แต่ต้องเข้ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียน ในบางกรณีนักเรียน
อาจน าผลงานท่ีแสดงว่านักเรียนได้มีความรู้ความสามารถตามข้อก าหนดของรายวิชานั้นๆเสนอคณะกรรมการ
ท่ีโรงเรียนแต่งต้ังเพื่อพิจารณาให้ระดับคะแนน โดยไม่ต้องเข้ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียนก็ได้  

8)  นักเรียนสามารถขอลงทะเบียนเรียนใหม่รายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ ได้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง  การประเมินผลรายวิชาท่ีเรียนใหม่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
ประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนปกติ 

9)  ในแต่ละภาคเรียนนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ตามท่ีโรงเรียน
ก าหนด ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นนักเรียนไม่สามารถเรียนได้ตลอดภาคเรียน นักเรียนสามารถขอระงับการเรียน
และนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ตามก าหนดเวลาและวิธีการท่ีแต่ละโรงเรียนเห็นสมควร  
      
   13.2  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน(ปรับตามบริบทสถานศึกษา) 
           1)  หลังจากนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนไปแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนและไม่เกิน 4 ภาคเรียน
โรงเรียนจะเป็นผู้มอบหมายให้ครูผู้สอนนักเรียนคนนั้นๆ ในขณะนั้นไม่น้อยกว่า 5 คนเป็นผู้ประเมิน
ความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้เครื่องมือและวิธีการท่ี
คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังเป็นผู้ก าหนดโดยใช้มาตราประเมิน 5 ระดับ (1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อ 1 
หมายถึงความสามารถต่ า และ 5 หมายถึงความสามารถดีเย่ียม)  

นักเรียนจะต้องได้รับผลการประเมินความสามารถดังนี้  ผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 ถือว่าไม่ผ่านการ
ประเมิน ผลการประเมิน 3.00-3.74 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 3.75-4.49 ผ่านการประเมิน
ระดับดี ผลการประเมิน 4.50 ขึ้นไป ผ่านการประเมินระดับดีเย่ียม  

2)  ในกรณีท่ีประเมินแล้วไม่ผ่าน  คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง เป็นผู้ก าหนดแนวทาง หรือกิจกรรม 
ให้นักเรียนน าไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไข  คณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้ติดตามและประเมินผลนักเรียน  
เมื่อประเมินผ่านแล้วจึงเสนอให้โรงเรียนปรับแก้ผลการประเมินจาก“ไม่ผ่าน” เป็น “ผ่าน” 
     13.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ปรับตามบริบทสถานศึกษา) 

1)  คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังจะเป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านต่างๆเพื่อใช้ในการ
ประเมิน และจัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินขึ้นโดยใช้มาตราประเมิน 5  ระดับ  (1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อ 1 
หมายถึง ต่ าหรือไม่ดี และ 5  หมายถึง สูงหรือดีเยี่ยม)  ในแต่ละภาคเรียนโรงเรียนจะมอบหมายให้ครูผู้สอนไม่
น้อยกว่า 5 คนเป็นผู้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนแต่ละคนโดยใช้เครื่องมือดังกล่าว  

นักเรียนจะต้องได้รับผลการประเมินความสามารถดังนี้  ผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 ถือว่าไม่ผ่านการ
ประเมิน ผลการประเมิน 3.00-3.74 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 3.75-4.49 ผ่านการประเมิน
ระดับดี ผลการประเมิน 4.50 ขึ้นไป ผ่านการประเมินระดับดีเย่ียม 

2)  ในกรณีท่ีประเมินแล้วไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังเป็นผู้ก าหนดแนวทาง                   
หรือกิจกรรมให้นักเรียนน าไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขคณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้ติดตามและประเมินผล
นักเรียนต่อไป เมื่อประเมินผ่านแล้ว จึงให้โรงเรียนปรับแก้ผลการประเมินจาก “ไม่ผ่าน” เป็น “ผ่าน” 
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 13.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 1)  คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังจะเป็นผู้จัดท าแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแจก
ให้กับนักเรียนแต่ละคนส าหรับใช้บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของตนเอง ในภาคเรียนนั้น ๆ   
เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วให้บันทึกลงในแบบบันทึกดังกล่าวแล้วให้ครูท่ีปรึกษาหรือครู
ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมนั้นๆ ลงนามรับรอง 

 2)  เมื่อส้ินภาคเรียนให้ครูที่ปรึกษารวบรวมแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวส่งงานทะเบียนเพื่อ
บันทึกเป็นข้อมูลนักเรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีโรงเรียนก าหนดจึงจะถือว่า จบ
การศึกษาตามหลักสูตร กรณีท่ีนักเรียนยังปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ขั้นต่ า
คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง  เป็นผู้ก าหนดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติเพิ่มเติมจนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนด 

 
14. การเทียบโอนผลการเรียน 

 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้

ก าหนดให้โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ โดยการน าความรู้ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้จาก
การศึกษาในรูปแบบต่างๆ หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่งในระดับท่ีก าลังศึกษาอยู่  

การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิทยาลัย  
พุทธศักราช 2551  ฉบับปรับปรุง 2558) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถด าเนินการได้ดังต่อไปนี้ ท้ังนี้ให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีแต่ละโรงเรียนก าหนดโดย 

 1)  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาซึ่งจะให้ข้อมูลท่ีแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน  
ในด้านต่างๆ 

 2)  พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์ 
ฯลฯ 

 3)  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติได้จริง  
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15. ความหมายของรหัสวิชา 

 
รหัสวิชาประกอบไปด้วยพยัญชนะหนึง่ตัวน าหน้า ตามด้วยตัวเลขจ านวน  5 หลัก มีความหมายดังนี้ 
พยัญชนะ พยญัชนะแต่ละตัวแทนช่ือของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 
 ท หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ส หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ศ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 พ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ค หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ง หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ว หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     
 อ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 จ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
 ญ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
 ย หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน) 
 ฝ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
 ร หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษารัสเซีย) 
 ต   หมายถึง     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอื่น ๆ ท่ีพยัญชนะซ้ ากับรหัส

วิชาภาษาต่างประเทศภาษาท่ี 2  ท่ีมีอยู่เดิม)  
(ให้ด าเนินการพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง) 
  
 
เลขหลักที่ 1  แทนระดับการศึกษา  โดยเลข 3  หมายถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เลขหลักที่ 2  แทนช้ันปีท่ีรายวิชานั้น ๆ จะเปิดสอน  
 1  หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 2  หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 3  หมายถึง   รายวิชาท่ีปกติจะเปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 0 หมายถึง  รายวิชาท่ีจะเปิดสอนในระดับช้ันใดก็ได้ 
 
เลขหลักที่ 3 แทนประเภทของรายวิชา ดังนี้ 
 1 หมายถึง รายวิชาพื้นฐาน 
 2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม 
เลขหลักที่ 4 และ 5  แทนล าดับท่ีของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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16. รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐาน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตาราง 11  รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามโครงการยกระดับส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 กลุมสาระการเรียนร/ูรหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
1.  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
1.1  ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย(1) 1.5 
1.2  ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย(2) 1.5 
1.3  ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย(3) 1.5 
 1.4 ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย(4) 1.5 
1.5  ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย(5) 1.5 
1.6  ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย(6) 1.5 
2.  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
2.1  ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑   1.5 
2.2  ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ 1.5 
2.3  ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 1.5 
2.4  ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ 1.5 
2.5 ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 1.5 
2.6 ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ 1.5 
3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์  
3.1  ว๒๑๑๐๑   วิทยาศาสตร์  ๑         1.5 
3.2  ว๒๑๑๐๒   วิทยาศาสตร์  ๒         1.5 
3.3  ว๒๒๑๐๑   วิทยาศาสตร์  ๓         1.5 
3.4  ว๒๒๑๐๒   วิทยาศาสตร์  ๔         1.5 
3.5  ว๒๓๑๐๑   วิทยาศาสตร์  ๕         1.5 
3.6  ว๒๓๑๐๒   วิทยาศาสตร์  ๖         1.5 
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ตาราง 11 (ต่อ)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนร/ูรหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
4.  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
4.1  ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (1) 1.5 
4.2  ส ๒๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ (1) 0.5 
4.3  ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (2) 1.5 
4.4 ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์(2) 0.5 
4.5  ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (3) 1.5 
4.6  ส ๒๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์(3) 0.5 
4.7  ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (4) 1.5 
4.8  ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์(4) 0.5 
4.9 ส  ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (5)     1.5 
4.10  ส  ๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์(5) 0.5 
4.11 ส  ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (6)     1.5 
4.12 ส  ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์(6) 0.5 
5.  กลุมสาระการเรียนรสูุขศึกษาและพลศึกษา  
5.1  พ๒๑๑๐๑     สุขศึกษา ๑ 0.5 
5.2  พ๒๑๑๐๒     พลศึกษา ๑  0.5 
5.3  พ๒๑๑๐๓     สุขศึกษา ๒  0.5 
5.4  พ๒๑๑๐๔     พลศึกษา ๒ 0.5 
5.5  พ๒๒๑๐๑     สุขศึกษา  ๓ 0.5 
5.6  พ๒๒๑๐๒     พลศึกษา ๓ 0.5 
5.7 พ๒๒๑๐๓     สุขศึกษา ๔  0.5 
5.8 พ๒๓๑๐๑     สุขศึกษา ๕  0.5 
5.9 พ๒๓๑๐๒     พลศึกษา ๕ 0.5 
5.10 พ๒๓๑๐๓   สุขศึกษา ๖ 0.5 
5.11 พ๒๓๑๐๔   พลศึกษา ๖  0.5 
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ตาราง 11 (ต่อ)  

 
 
 

กลุมสาระการเรียนร/ูรหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
6.   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   
6.1  ศ๒๑๑๐๑     ทัศนศิลป์ ๑  0.5 
6.2  ศ๒๑๑๐๒     ดนตรี - นาฏศิลป์๑ 0.5 
6.3  ศ๒๑๑๐๓     ทัศนศิลป์ ๒ 0.5 
6.4  ศ๒๑๑๐๔     ดนตรี – นาฏศิลป์๒  0.5 
6.5  ศ๒๒๑๐๑     ทัศนศิลป์ ๓ 0.5 
6.5 ศ๒๒๑๐๒     ดนตรี – นาฏศิลป์๓  0.5 
6.6 ศ๒๒๑๐๓     ทัศนศิลป์ 4  0.5 
6.7 ศ๒๒๑๐๔     ดนตรี – นาฏศิลป์ 4  0.5 
6.8 ศ๒๓๑๐๑     ทัศนศิลป์ ๕  0.5 
6.9 ศ๒๓๑๐๒     ดนตรี – นาฏศิลป์ ๕  0.5 
6.10 ศ๒๓๑๐๓     ทัศนศิลป์ ๖  0.5 
6.11 ศ๒๓๑๐๔     ดนตรี – นาฏศิลป์ ๖ 0.5 
7.  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
7.1  ง๒๑๑๐๑   การงานอาชีพกับการด ารงชีวิต(งานบ้าน) 0.5 
7.2  ง๒๑๑๐๒   เทคโนโลยีสารสนเทศ            0.5 
7.3  ง๒๑๑๐๓   การงานอาชีพกับการด ารงชีวิต(งานประดิษฐ์) 0.5 
7.4 ง๒๑๑๐๔   เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5 
7.5 ง๒๒๑๐๑   การงานอาชีพกับการด ารงชีวิต (งานช่าง ออกแบบ) 0.5 
7.6 ง๒๒๑๐๒   เทคโนโลยีสารสนเทศ (ซอฟต์แวร์และหลักการแก้ปัญหา) 0.5 
7.7 ง๒๒๑๐๓   การงานอาชีพกับการด ารงชีวิต (งานเกษตร) 0.5 
7.8 ง๒๒๑๐๔   เทคโนโลยีสารสนเทศ (การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย)   0.5 
7.9 ง๒๓๑๐๑   การงานอาชีพกับการด ารงชีวิต (งานเกษตร) 0.5 
7.10 ง๒๒๑๐๒   เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีสมัยใหม่) 0.5 
8.   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ     
8.1  อ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ (1)  1.5 
8.2  อ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ (2)  1.5 
8.3  อ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ (3)   1.5 
8.4  อ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ (4)  1.5 
8.5  อ๒๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ (5)   1.5 
8.6 อ๒๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษ (6)   1.5 



 

32 
 

 
17.  รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติม 

ตาราง 12  รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 ตามหลักสูตรห้องเรียน
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามโครงการยกระดับส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตาราง 12 (ต่อ)  

8.   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   (ต่อ)  
ภาษาต่างประเทศที่ 2 (เลือกเรียน 1 รายวิชา 6.0 
(ต............... เลือกจีน ฝรั่งเศส เยอรมัน)  

กลุมสาระการเรียนร/ูรหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
1.  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
1.1  ท๒๐๒๐๑ การเขียน 1.0 
1.2  ท๒๐๒๐๒ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1.0 
1.3  ท๒๐๒๐๓ เสริมทักษะภาษา 1.0 
 1.4 ท๒๐๒๐๔ วรรณกรรมภูมิปัญญา 1.0 
1.5  ท๒๐๒๐๕ การอ่านและพิจารณาหนังสือ   1.0 
1.6  ท๒๐๒๐๖ ไทยทัศน์ 1.0 
2.  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
2.1  ค๒๑๒๐๓  คณิตศาสตร์เพิ่มเติมพิเศษ ๑ 1.0 
2.2  ค๒๑๒๐๔  คณิตศาสตร์เพิ่มเติมพิเศษ ๒ 1.0 
2.3  ค๒๒๒๐๓  คณิตศาสตร์เพิ่มเติมพิเศษ ๓ 1.0 
2.4  ค๒๒๒๐๔  คณิตศาสตร์เพิ่มเติมพิเศษ ๔  1.0 
2.5 ค๒๓๒๐๓  คณิตศาสตร์เพิ่มเติมพิเศษ ๕ 1.0 
2.6 ค๒๓๒๐๔  คณิตศาสตร์เพิ่มเติมพิเศษ ๖ 1.0 
3.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์  
3.1  ว๒๑๑๐๑   วิทยาศาสตร์  ๑         1.5 
3.2  ว๒๐๒๐๗   ปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(ขั้นสูง)  1.0 
3.3  ว๒๐๒๐๘   ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1.0 
3.4  ว๒๒๑๐๒   การสืบค้นเพื่อเริ่มต้นโครงงานวทิยาศาสตร์  1.0 
3.5  ว๒๐๒๑๐  โครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต 1.0 
3.6  ว๒๐๒๑๑   วิทยาศาสตร์ประยุกต์  ๑(ชีววิทยา,เคมี) 1.0 
3.7  ว๒๐๒๑๒  วิทยาศาสตร์ประยุกต์  ๒ (ฟิสิกส์,โลกดาราศาสตร์และ
อวกาศ)     

1.0 

4.  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
4.1  ส ๒๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ 0.5 
4.2  ส ๒๑๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ 0.5 
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4.  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
4.3  ส ๒๒๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ (จัดตามบริบทสถานศึกษา) 0.5 
4.4  ส ๒๒๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ (จัดตามบริบทสถานศึกษา) 0.5 
4.5  ส ๒๒๒๐๑ เหตุการณ์ปัจจุบัน(จัดตามบริบทสถานศึกษา) 1.0 
4.6  ส ๒๒๒๐๒ เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.0 
4.7  ส ๒๓๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง ๕(จัดตามบริบทสถานศึกษา) 0.5 
4.8  ส ๒๓๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๖(จัดตามบริบทสถานศึกษา) 0.5 
  
5.  กลุมสาระการเรียนรสูุขศึกษาและพลศึกษา  
-  
6.   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   
-  
7.  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
7.1  ง๒๐๒๐๑   กราฟิก         1.0 
7.2  ง๒๐๒๐๒   การสร้างเว็บไซต์ 1.0 
7.3  ง๒๐๒๐๓   การจัดการข้อมูลเบ้ืองต้น          1.0 
7.4  ง๒๐๒๐๔   แอนิเมชัน 1.0 
7.5  ง๒๐๒๐๕   หลักการโปรแกรมเบ้ืองต้น           1.0 
7.6  ง๒๐๒๐๖    การควบคุมไมโครคอนโทลเลอร์        1.0 
  
8.   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ     
8.1  อ๒๐๒๐๑  ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเชิงวิทยาศาสตร์ 1.0 
8.2  อ๒๐๒๐๒  ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเชิงวิทยาศาสตร์ 1.0 
8.3  อ๒๐๒๐๓  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิงวิทยาศาสตร์ 1.0 
8. อ๒๐๒๐๔  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิงวิทยาศาสตร์ 1.0 
8.5  อ๒๐๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชิงวิทยาศาสตร์   1.0 
8.6 อ๒๐๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชิงวิทยาศาสตร์ 1.0 
รายวิชาเพื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล  
๙.1   IS๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  1.0 
๙.2   IS2 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  1.0 
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หลักสูตร ห้องเรียนส่งเสรมิความเป็นเลิศทางด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ตามโครงการยกระดับส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พุทธศักราช 2551 
(ฉบบัปรบัปรุง   ๒๕๕๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 
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