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ตอนท่ี  2 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 

 หลักสูตรโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ พุทธศักราช 2563  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน   
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  จัดการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพพื้นฐานของ
ผู้เรียน  และให้ผู้เรียนได้ค้นพบความถนัด   ความสนใจของตนเองเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไปดังนั้น ในช้ันระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานท่ีโรงเรียนจัดให้เหมือนกันทุกคนและผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมตามความสนใจและความถนัด   
 การจัดโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  มีองค์ประกอบสำคัญ  
2 ประการ คือ 

1. สาระการเรียนรู้พื้นฐานและสาระการเรียนรู้เพิม่เติม    ซึ่งได้วิเคราะห์และจัดทำเป็นรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมใน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี ้

    1.1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    1.2   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    1.3   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    1.4   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    1.5   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
    1.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
    1.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
    1.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 2.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
      2.1  กิจกรรมแนะแนว 
      2.2  กิจกรรมนักเรียน 
  2.2.1  ลูกเสือ - เนตรนารี 
  2.2.2  ชุมนุม  
      2.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/หน้าท่ีพลเมือง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 - ม.3) 
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์  อำเภอคลองยาง  จังหวัดกระบี่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

ชั้น /ภาคเรียน/เวลาเรียน 
หมายเหตุ 

ม.1 ม.2 ม.3 

1 2 1 2 1 2 เกณฑ์การจบ ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
และรายวิชาเพ่ิมเติมโดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐานจำนวน 66 หน่วยกิตและรายวิชา
เพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนดผู้เรียน
ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
77 หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 
หน่วยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า
11หน่วยกิตผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนระดับผ่าน
ข้ึนไปผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับผ่านข้ึน
ไปผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน
ผ่านทุกกิจกรรม 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน       
ภาษาไทย 60 60 60 60 60 60 
คณิตศาสตร ์ 60 60 60 60 60 60 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 60 60 60 60 60 60 
ประวัติศาสตร์ 20 20 20 20 20 20 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 
ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
การงานอาชีพ 20 20 20 20 20 20 
ภาษาต่างประเทศ 60 60 60 60 60 60 
รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 440 440 440 440 440 440 
รวมหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 60 60 60 60 60 
กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 
กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

13 12 13 12 13 12 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน์/หน้าที่พลเมือง 

7 8 7 8 7 8 

กิจกรรมชุมนุม 20 20 20 20 20 20 
รายวิชาเพิ่มเติม 140 140 140 140 180 180 
รวมหน่วยกิตสาระเพิ่มเติม 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 640 640 640 680 680 
รวมเวลาเรียนรายป ี 1,280 1,280 1,360 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440)  รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60)  ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60)  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60)  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 (20)  ว21104 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 1 
0.5 (20) 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 (60)  ส21103 สังคมศึกษา 4 1.5  (60) 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20)  ส21104 ประวัติศาสตร์ 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 ศิลปศึกษา1 1.0 (40)  ศ21102 ศิลปศึกษา2 1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพ 0.5 (20)  ง21102 การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60)  อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 (140)  รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 (140) 
ส21201/ 
ส21202 

อิสลามศึกษา 1/ 
พระพุทธศาสนา 

1.0 (40) 
 

 ส21203/ 
ส21204 

อิสลามศึกษา 2/ 
พระพุทธศาสนา 

1.0 (40) 
 

ท21203 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ้ 0.5 (20)  ม21201 Melayu 1 0.5 (20) 
ส21205 การป้องกันการทุจริต1 0.5 (20)  ส21206 การป้องกันการทุจริต2 0.5 (20) 
จ21201 Chinese 1 0.5 (20)  จ21202 Chinese 2 0.5 (20) 
…….………. เลือกเพ่ิมเติม 1.0 (40)  .............. เลือกเพ่ิมเติม 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
 ก21901    กิจกรรมแนะแนว 20   ก21905    กิจกรรมแนะแนว 20 
 ก21902    ชุมนุม 20   ก21906    ชุมนุม 20 
 ก21903    ลูกเสือ / เนตรนารี 20   ก21907    ลูกเสือ / เนตรนารี 20 
 ก21904    กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์/หน้าท่ีพลเมือง 

(7)   ก21908    กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์/หน้าท่ีพลเมือง 

(8) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 
 
     หมายเหตุ 
                      * ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารีหรือกิจกรรมอื่น 
                      * วิชาหน้าท่ีพลเมืองแฝงอยู่ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
                      * นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมครบ และต้องผ่านทุกรายวิชาตามท่ีหลักสูตร 
                         สถานศึกษากำหนด 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ พุทธศักราช 2563 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440)  รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60)  ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60)  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60)  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22103 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 (20)  ว22104 การออกแบบและ 

เทคโนโลยี 2 
0.5 (20) 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5  (60)  ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 (60) 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20)  ส22104 ประวัติศาสตร์ 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 ศิลปศึกษา3 1.0 (40)  ศ22102 ศิลปศึกษา4 1.0 (40) 
ง22101 การงานอาชีพ 0.5 (20)  ง22102 การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60)  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 (140)  รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 (140) 
ส22201/ 
ส22202 

อิสลามศึกษา  3/  
พระพุทธศาสนา 

1.0 (40) 
 

 ส22203/ 
ส22204 

อิสลามศึกษา  3/ 
พระพุทธศาสนา 

1.0  (40) 
 

ม22202 Melayu 0.5 (20)  ม22203 Melayu 0.5 (20) 
ส22205 การป้องกันการทุจริต3 0.5 (20)  ส22206 การป้องกันการทุจริต4 0.5 (20) 
จ22203 Chinese 3 0.5 (20)  จ22204 Chinese 4 0.5 (20) 
……………. เลือกเพ่ิมเติม 1.0 (40)  ........... เลือกเพ่ิมเติม 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
 ก22901    กิจกรรมแนะแนว 20   ก22905    กิจกรรมแนะแนว 20 
 ก22902    ชุมนุม 20   ก22906    ชุมนุม 20 
 ก22903    ลูกเสือ / เนตรนารี 20   ก22907    ลูกเสือ / เนตรนารี 20 
 ก22904    กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์/หน้าท่ีพลเมือง 

(7)   ก22908    กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์/หน้าท่ีพลเมือง 

(8) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 
 

      หมายเหตุ 
                      * ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารีหรือกิจกรรมอื่น 
                      * วิชาหน้าท่ีพลเมืองแฝงอยู่ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
                      * นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมครบ และต้องผ่านทุกรายวิชาตามท่ีหลักสูตร 
                         สถานศึกษากำหนด 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต / ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440)  รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60)  ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60)  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60)  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23103 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 (20)  ว23104 การออกแบบและ 

เทคโนโลยี 3 
0.5 (20) 

ส22101 สังคมศึกษา 5 1.5  (60)  ส22103 สังคมศึกษา 6 1.5  (60) 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20)  ส22104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 (20)  พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
พ23102 พลศึกษา 5 0.5 (20)  พ23104 พลศึกษา 6 0.5 (20) 
ศ23101 ศิลปศึกษา5 1.0 (40)  ศ23102 ศิลปศึกษา6 1.0 (40) 
ง23101 การงานอาชีพ 0.5 (20)  ง23102 การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60)  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม 4.5 (180)  รายวิชาเพิ่มเติม 4.5 (180) 
ส23201/ 
ส23202 

อิสลามศึกษา 5/ 
พระพุทธศาสนา 

1.0 (40) 
 

 ส23203/ 
ส23204 

อิสลามศึกษา 6/ 
พระพุทธศาสนา 

1.0 (40) 
 

ส23207 การป้องกันการทุจริต5 0.5 (20)  ส23208 การป้องกันการทุจริต 6 0.5 (20) 
ม23204 Melayu 4 0.5 (20)  ส23206 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) 
จ23205 Chinese 5 0.5 (20)  จ23206 Chinese 6 0.5  (20) 

.......... โครงงาน 1.0 (40)  ม23205 Melayu 4 0.5 (20) 
............ เลือกเพ่ิมเติม 1.0 (40)  ............ เลือกเพ่ิมเติม 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
 ก23901    กิจกรรมแนะแนว 20   ก23905    กิจกรรมแนะแนว 20 
 ก23902    ชุมนุม 20   ก23906    ชุมนุม 20 
 ก23903    ลูกเสือ / เนตรนารี 20   ก23907    ลูกเสือ / เนตรนารี 20 
 ก23904    กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์/หน้าท่ีพลเมือง 

(7)   ก23908    กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์/หน้าท่ีพลเมือง 

(8) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 680 
       
   หมายเหตุ 
                      * ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารีหรือกิจกรรมอื่น 
                      * วิชาหน้าท่ีพลเมืองแฝงอยู่ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
                      * นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมครบ และต้องผ่านทุกรายวิชาตามท่ีหลักสูตร 
                         สถานศึกษากำหนด 


