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ความน า 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ได้
ด าเนินการติดตามผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกาศใช้มาต้ังแต่
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2551 อย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบ ผลจากการศึกษาพบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีข้อดีในหลายประการ เช่น ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ชัดเจน มีความยืดหยุ่น
เพียงพอให้สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้ ส าหรับปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ เกิดจากการน า
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและในห้องเรียน 
ประกอบกับความต้องการในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติในการเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้าง
ศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาทักษะท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนด
เป็นนโยบายส าคัญและเร่งด่วนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งสาระเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จึงได้ปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว และ
การเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นท่ี 3 โดยยังคงหลักการและโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 
การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ ตามกรอบแนวทางการปรับปรุงดังนี้ 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
- จัดกลุ่มความรู้ใหม่และน าทักษะกระบวนการ ไปบูรณาการกับตัวช้ีวัด  เน้นให้ผู้เรียนเกิดการ

วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
- ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดส าหรับผู้เรียนทุกคน ท่ีเป็นพื้นฐานท่ีเกี่ ยวข้องกับ

ชีวิตประจ าวันและเป็นพื้นฐานส าคัญในการศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น 
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ก าหนดตัวช้ีวัดเป็นรายปี เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาจัด

ตามล าดับการเรียนรู้ ซึ่งสถานศึกษาสามารถพิจารณาปรับเล่ือนไหลระหว่างปีได้ตามความ
เหมาะสม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เพิ่มสาระเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบ
และเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ ท้ังนี้เพื่อเอื้อต่อการจัดการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

สาระภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมได้ปรับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดให้มีความชัดเจน  สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัย  มีองค์ความรู้ท่ีเป็น
สากล เพิ่มความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ท่ีชัดเจนขึ้น 

ในปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนมีความประสงค์จะเปิดห้องเรียนเฉพาะนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางด้านกีฬา ดนตรี ทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จึงมีการปรับปรุงรายวิชา
เรียน (วิชาเพิ่มเติม) ให้สอดคล้องกับความสามารถพิเศษของนักเรียน และสามารถพร้อมใช้ในปีการศึกษ า 
2563 เป็นต้นไป จัดรายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ท่ีนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาประสบเหตุ
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มา (จมน้ าเสียชีวิต) โดยในระดับช้ัน ม.1 นักเรียนทุกคนจะได้เรียนวิชาว่ายน้ า ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 
ปรับเปล่ียนรายวิชาวิทยาการค านวณ ในระดับช้ัน ม.1-3 เดิมจัดเป็นรายวิชาพื้นฐาน 0.5 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพิ่มเติม 0.5 หน่วยกิต โดยได้ปรับเปล่ียนเป็นรายวิชาพื้นฐาน 1.0 หน่วยกิต ส่วน ม.4-6 คงเดิม 
ปรับเปล่ียนรายวิชาพลศึกษา ในระดับช้ัน ม.1-3 เดิมจัดเป็นรายวิชาพื้นฐาน 0.5 หน่วยกิต ปรับเปล่ียนเป็น 
รายวิชาเพิ่มเติม 0.5 หน่วยกิต ส่วน ม.4-6 จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมอยู่แล้วคงเดิม ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา
ใหม่ให้ถูกต้อง และพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป และจัดท าบัญชีรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ถูกต้อง โดยจะใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  พุทธศักราช 2561 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปรับหลักปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เนื่องจากทางโรงเรียนเปิดห้องเรียน
น าร่อง โครงการห้องเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Mathematics-Science) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 และโครงการห้องเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Chinese-English Language) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และกระจายการศึกษาสู่นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษมากยิ่งขึ้น โดยจะ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนปรับหลักปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เนื่องจากทางโรงเรียนเปิดโครงการ
ห้องเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Mathematics-Science) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และโครงการ
ห้องเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Chinese-English Language) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 อย่างเต็ม
รูปแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และกระจายการศึกษาสู่นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษมากยิ่งขึ้น โดย
จะใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
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โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธาน ีชุมพร 

 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล สร้างคนดี ด ารงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐาน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ทันต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี ด ารงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เป้าประสงค ์
1. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐานมีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีผลการทดสอบระดับชาติ

เพิ่มขึ้น 
3. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
4. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถศึกษาต่อตามความสนใจและความ

ถนัด 
5. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ปลอดยาเสพติด ด ารงวิถีความเป็นไทย 

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และตรงตามความต้องการของ

ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. ครูจัดการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายตอบสนองผู้เรียน สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้

เทคโนโลยี 
8. มีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์การด าเนินงาน 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ทันต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี ปลอดยาเสพติด ด ารงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามแนวทาง

โรงเรียนมาตรฐานสากล 



 

 

 

5 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน 

อัตลักษณ์ 
 กล้าแสดงออก 

เอกลักษณ์ 
 เคียงคู่ชุมชน 

ค่านยิมองค์กร 
“ อารมณ์ดี มีน้ าใจ นิสัยดี มีความรู้ ดูเป็นแบบอย่างได้ ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

หลักสูตรสถานศึกษา  
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  พุทธศักราช 2565  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

วิสัยทัศน์หลักสูตร 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุล ท้ังด้านร่างกาย ความรู้ 
คุณธรรม และมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองของประเทศและพลโลก โดยยึดมั่นการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา 
มุ่งสร้างคนดี ด ารงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ในการจัดการศึกษา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และเปิดโอกาสให้ชุมชนและ
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
หลักการ 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย
ควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมี
คุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 

 
จุดหมาย 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
   1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

 

7 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีจิต

สาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 

ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรยีน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา

ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรอง เพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม      
การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสารการ
ท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

 

 



 

 

 

8 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตามบริบทและ

จุดเน้นของตนเอง 

 
มาตรฐานการเรียนรู ้

การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ภาษาไทย     
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา              
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพ   
8. ภาษาต่างประเทศ 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือน
พัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และ
ประเมินอย่างไร รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ 
การทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าว เป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยสะท้อนภาพการจัด
การศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
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ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมท้ังคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ันซึ่งสะท้อน
ถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา จัดท า
หน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ผู้เรียน 

1 . ตัวช้ีวัดช้ันปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช้ันปีในระดับการศึกษาภาคบัง คับ    
(ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3) 

2.  ตัวชี้วัดช่วงช้ัน เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (มัธยมศึกษาปีท่ี 
4- 6) ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการเปล่ียน
ตัวชี้วัดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นตัวชี้วัดช้ันปี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรได้มีการก าหนดรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด เพื่อความเข้าใจและให้ส่ือสาร
ตรงกัน ดังนี้ 

ว 1.1 ป.1/2 
ว        หมายถึง   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1.1      หมายถึง   สาระท่ี 1 มาตรฐานข้อท่ี 1 
ป.1/2      หมายถึง   ตัวชี้วัดช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ข้อท่ี 2 

 
ต 2.2 ม.4-6/3 

ต     หมายถึง   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2.2    หมายถึง   สาระท่ี 2 มาตรฐานข้อท่ี 2 
ม.4-6/3    หมายถึง   ตัวชี้วัดช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อท่ี 3 

 

ระดับการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จัดระดับการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดังนี้ 

1. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาค
บังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน    
มีทักษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหามีทักษะ ในการด าเนินชีวิต มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลท้ังด้านความรู้ความคิด 
ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ 

2. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) เน้นการเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนท้ังด้านวิชาการ และ
วิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการ และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ 
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตน และประเทศตามบทบาทของตน 
สามารถเป็นผู้น า และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ 
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การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าส าหรับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น 
โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพผู้เรียน ดังนี้ 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) : ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน
ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม มีเวลาเรียนรวม 880 ช่ัวโมงต่อปี (22.0 หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
120 ช่ัวโมงต่อปี และรายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นปีละไม่น้อยกว่า 
200 ช่ัวโมงต่อปี รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ช่ัวโมงต่อปี โดยให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค คิดน้ าหนักของรายวิชาท่ี
เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1.0 หน่วยกิต (นก.) 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6)  : ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน
ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม มีเวลาเรียนรวม 3 ปี จ านวน 1,640 ช่ัวโมง (41.0 หน่วยกิต) กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 360 ช่ัวโมง และรายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นปีละไม่
น้อยกว่า 1,600 ช่ัวโมง (40.0 หน่วยกิต) รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ช่ัวโมง โดยให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค 
คิดน้ าหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1.0 
หน่วยกิต (นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551  

ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ภาษาไทย 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 240 (6.0 นก.) 
     คณิตศาสตร์ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 240 (6.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลยี 

200 (5.0 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

200 (5.0 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

200 (5.0 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
80 (2.0 นก.) 

280 (7.0 นก.) 
240 (6.0 นก.) 
40 (1.0 นก.) 

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร ์
         - ภูมิศาสตร์ 
 
         - ประวัติศาสตร์ 

160 (4.0 นก.) 
 
 

120 (3.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

160 (4.0 นก.) 
 
 

120 (3.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

160 (4.0 นก.) 
 
 

120 (3.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

320 (8.0 นก.) 
 
 

240 (6.0 นก.) 
 
 
 

80 (2.0 นก.) 
     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     ศิลปะ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     การงานอาชีพ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 240 (6.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 880 (22.0 นก.) 880 (22.0 นก.) 880 (22.0 นก.) 1,640 (41.0 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120 
   - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40 40 40  
   - กิจกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 40 40 40 240 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 360 ชม./3ปี 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 15 ชม./ปี 60 ชม./3ปี 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) จัดสอนในชั้น ม.2 40 (1.0 นก.) จัดสอนในชั้น ม.5 40 (1.0 นก.) 
- การสื่อสารและการน าเสนอ (IS2) จัดสอนในชั้น ม.2 40 (1.0 นก.) จัดสอนในชั้น ม.5 40 (1.0 นก.) 
- การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) 

บูรณาการกับกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
บูรณาการกับกิจกรรมเพ่ือ

สังคมและสาธารณประโยชน์ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
ไม่น้อยกว่า 

1,200 ชั่วโมง/ปี 
ไม่น้อยกว่า 

1,200 ชั่วโมง/ปี 
ไม่น้อยกว่า 

1,200 ชั่วโมง/ปี 
รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า  

3,600 ชั่วโมง 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียน ศิลป์-ทั่วไป 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
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โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) : แผนการเรียน ศิลป-์ทั่วไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ภาษาไทย 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     คณิตศาสตร์ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลยี 

80 (2.0 นก.) 
60 (1.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

140 (3.5 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

60 (1.5 นก.) 
60 (1.5 นก.) 

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร ์
         - ภูมิศาสตร์ 
 
         - ประวัติศาสตร์ 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

80 (2.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 

     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ศิลปะ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชีพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 540 (13.5 นก.) 600 (15.0 นก.) 500 (12.5 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
     ภาษาไทยเพ่ิมเติม 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (4.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมเติม 100 (2.5 นก.) 100 (2.5 นก.) 180 (4.5 นก.) 
     สังคมศึกษาเพ่ิมเติม 200 (5.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     พลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชีพ  100 (2.5 นก.) 100 (2.5 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     ภาษาจีน 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 720 (18.0 นก.) 720 (18.0 นก.) 660 (16.5 นก.) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2.0 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กิจกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 80 80 80 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม./ปี 20 ชม./ปี 20 ชม./ปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,380 (31.5 นก.) 1,440 (35.0 นก.) 1,280 (29.0 นก.) 

 



 

 

 

15 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียน ศิลป์-ทั่วไป 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 
ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 (60) ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
ว30121 วิทยาการค านวณพ้ืนฐาน 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 (40) พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40)   
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) รวมรายวิชาพื้นฐาน 6.0 (240) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท31201 การเขียน 1 1.0 (40) ท31202 การเขียน 2 1.0 (40) 
ท30211 การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 1 0.5 (20) ท30212 การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 2 0.5 (20) 
ว30292 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1.0 (40) ว30282 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 1.0 (40) 
ส30241 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ว30291 การออกแบบและเทคโนโลยีเพ่ิมเติม 1 0.5 (20) 
ส30201 การปกครองท้องถ่ินไทย 1.0 (40) ส30242 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 
ส30208 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) ส30202 ศาสนาสากล 1.0 (40) 
พ30204 มวยสากล 0.5 (20) ส30207 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 (40) 
ง31203 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) พ30205 มวยไทย 0.5 (20) 
ง30226 งานเฟอร์นิเจอร์ 1 1.0 (40) ง30242 การจัดสวน 1.0 (40) 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) ง30230 งานเฟอร์นิเจอร์ 2 1.0 (40) 
จ31201 ภาษาจีน 1 1.0 (40) อ30210 ภาษาอังกฤษอ่านเพ่ือความบันเทิง 1.0 (40) 
  จ31202 ภาษาจีน 2 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 10.0 (400) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก31901 แนะแนว 1 20 ก31904 แนะแนว 2 20 
ก31932 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก31933 กิจกรรมชุมนุม 2 20 
ก31902 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 1 

10 ก31905 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 2 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.5 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.0 

 

 



 

 

 

16 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5  แผนการเรียน ศิลป์-ทั่วไป 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 (40) 
ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.5 (60) ว30113 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5 (60) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ว30124 การออกแบบและเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 1 0.5 (20) 
ส32103 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5 (20) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
ง32103 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 4 (ดนตรี) 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท32207 หลักภาษา 1 1.0 (40) ท32205 การพูดต่อหน้าประชุมชน 1.0 (40) 
ท32203 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 (40) ว30281 สิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 1.0 (40) 
ว30288 วิทยาการค านวณเพ่ิมเติม 1 0.5 (20) ว30283 เส้นใยจากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน 1.0 (40) 
ส30243 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20) ส30244 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 
ส30203 ประชากรและสิ่งแวดล้อม 1.0 (40) ส32204 โลกศึกษา 1.0 (40) 
พ30206 วอลเลย์บอล 0.5 (20) พ30208 แบดมินตัน 0.5 (20) 
ง30227 การผลิตเครื่องด่ืม 1 1.0 (40) ง32202 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 (40) ง30228 การผลิตเครื่องด่ืม 2 1.0 (40) 
จ32201 ภาษาจีน 3 1.0 (40) อ30205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 1.0 (40) 
  จ32202 ภาษาจีน 4 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.5 (340) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
I30201 IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค ์
               ความรู้ 

1.0 (40) I30202 IS2 การสื่อสารและการน าเสนอ 
 

1.0 (40) 

  I30903 IS3 การน าความรู้ไปใช้บริการสงัคม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก32901 แนะแนว 3 20 ก31903 แนะแนว 4 20 
ก32931 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก32932 กิจกรรมชุมนุม 4 20 
ก32902 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 3 

10 ก32933 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 4 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 740 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.0 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 17.0 



 

 

 

17 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียน ศิลป์-ทั่วไป 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 (40) 
ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 (60) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) 
ศ33101 ศิลปะ 5 (ดนตรี) 0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40)   
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รวมรายวิชาพื้นฐาน 5.5 (220) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท33208 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 1.0 (40) ท33209 ภาษากับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1.0 (40) 
ท33207 การแต่งค าประพันธ์ 1.0 (40) ท33211 วรรณคดีมรดก 1.0 (40) 
ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว30284 สีย้อมจากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน 1.5 (60) 
ส30205 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ 1.0 (40) ว30289 วิทยาการค านวณเพ่ิมเติม 2 0.5 (20) 
พ30201 กิจกรรมเข้าจังหวะ 0.5 (20) ง30293 โปรแกรมตารางการท างาน 1.0 (40) 
ง30226 การถนอมอาหาร 1.0 (40) ส30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1.0 (40) 
อ30207 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 1.0 (40) พ30209 กิจกรรมนันทนาการ 0.5 (20) 
จ33201 ภาษาจีน 5 1.0 (40) อ30206 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห ์ 1.0 (40) 
  จ33202 ภาษาจีน 6 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.5 (340) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก33901 แนะแนว 5 20 ก33904 แนะแนว 6 20 
ก33902 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก33905 กิจกรรมชุมนุม 6 20 
ก33903 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 5 

10 ก33906 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 6 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.0 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.0 

 

 

 

 

 



 

 

 

18 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 

 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

19 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) : แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ภาษาไทย 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     คณิตศาสตร์ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลยี 

80 (2.0 นก.) 
60 (1.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

140 (3.5 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

60 (1.5 นก.) 
60 (1.5 นก.) 

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร ์
         - ภูมิศาสตร์ 
 
         - ประวัติศาสตร์ 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

80 (2.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 

     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ศิลปะ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชีพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 540 (13.5 นก.) 600 (15.0 นก.) 500 (12.5 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
     ภาษาไทยเพ่ิมเติม 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมเติม 100 (2.5 นก.) 100 (2.5 นก.) 180 (4.5 นก.) 
     สังคมศึกษาเพ่ิมเติม 200 (5.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     พลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชีพ  60 (1.5 นก.) 100 (2.5 นก.)  
     ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 160 (4.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 160 (4.0 นก.) 
     ภาษาจีน 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 760 (19.0 นก.) 640 (16.0 นก.) 620 (15.5 นก.) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2.0 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กิจกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 80 80 80 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม./ปี 20 ชม./ปี 20 ชม./ปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,420 (32.5 นก.) 1,440 (33.0 นก.) 1,240 (28.0 นก.) 

 



 

 

 

20 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 
ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 (60) ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
ว30121 วิทยาการค านวณพ้ืนฐาน 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 (40) พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40)   
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) รวมรายวิชาพื้นฐาน 6.0 (240) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท31201 การเขียน 1 1.0 (40) ท31202 การเขียน 2 1.0 (40) 
ท30211 การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 1 0.5 (20) ท30212 การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 2 0.5 (20) 
ว30292 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1.0 (40) ว30282 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 1.0 (40) 
ส30241 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ว30291 การออกแบบและเทคโนโลยีเพ่ิมเติม 1 0.5 (20) 
ส30201 การปกครองท้องถ่ินไทย 1.0 (40) ส30242 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 
ส30208 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) ส30202 ศาสนาสากล 1.0 (40) 
พ30204 มวยสากล 0.5 (20) ส30207 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 (40) 
ง31203 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) พ30205 มวยไทย 0.5 (20) 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) ง30242 การจัดสวน 1.0 (40) 
อ30208 ภาษาอังกฤษส าหรับอาเซียน 1 1.0 (40) อ30210 ภาษาอังกฤษอ่านเพ่ือความบันเทิง 1.0 (40) 
จ31201 ภาษาจีน 1 1.0 (40) อ30209 ภาษาอังกฤษส าหรับอาเซียน 2 1.0 (40) 
จ30201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 1.0 (40) จ31202 ภาษาจีน 2 1.0 (40) 
  จ30202 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 10.0 (400) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 11.0 (440) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก31901 แนะแนว 1 20 ก31904 แนะแนว 2 20 
ก31932 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก31933 กิจกรรมชุมนุม 2 20 
ก31902 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 1 

10 ก31905 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 2 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 740 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 17.5 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 17.0 

 



 

 

 

21 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 (40) 
ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.5 (60) ว30113 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5 (60) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ว30124 การออกแบบและเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 1 0.5 (20) 
ส32103 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5 (20) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
ง32103 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 4 (ดนตรี) 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท32207 หลักภาษา 1 1.0 (40) ท32205 การพูดต่อหน้าประชุมชน 1.0 (40) 
ว30288 วิทยาการค านวณเพ่ิมเติม 1 0.5 (20) ว30281 สิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 1.0 (40) 
ส30243 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20) ว30283 เส้นใยจากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน 1.0 (40) 
ส30203 ประชากรและสิ่งแวดล้อม 1.0 (40) ส30244 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 
พ30206 วอลเลย์บอล 0.5 (20) ส30204 โลกศึกษา 1.0 (40) 
ง30227 การผลิตเครื่องด่ืม 1 1.0 (40) พ30208 แบดมินตัน 0.5 (20) 
อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 (40) ง32202 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
อ30203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 (40) ง30228 การผลิตเครื่องด่ืม 2 1.0 (40) 
จ32201 ภาษาจีน 3 1.0 (40) อ30205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 1.0 (40) 
จ30203 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 1 1.0 (40) จ32202 ภาษาจีน 4 1.0 (40) 
  จ30204 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 2 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.5 (340) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
I30201 IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค ์
               ความรู้ 

1.0 (40) I30202 IS2 การสื่อสารและการน าเสนอ 
 

1.0 (40) 

  I30903 IS3 การน าความรู้ไปใช้บริการสงัคม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก32901 แนะแนว 3 20 ก31903 แนะแนว 4 20 
ก32931 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก32932 กิจกรรมชุมนุม 4 20 
ก32902 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 3 

10 ก32933 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 4 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 740 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 780 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 17.0 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 18.0 



 

 

 

22 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 (40) 
ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 (60) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) 
ศ33101 ศิลปะ 5 (ดนตรี) 0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40)   
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รวมรายวิชาพื้นฐาน 5.5 (220) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท33208 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 1.0 (40) ท33209 ภาษากับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1.0 (40) 
ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว30284 สีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ 1.5 (60) 
ส30205 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ 1.0 (40) ว30289 วิทยาการค านวณเพ่ิมเติม 2 0.5 (20) 
พ30201 กิจกรรมเข้าจังหวะ 0.5 (20) ว30293 โปรแกรมตารางการท างาน 1.0 (40) 
อ30207 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 1.0 (40) ส30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1.0 (40) 
อ30211 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 1.0 (40) พ30209 กิจกรรมนันทนาการ 0.5 (20) 
จ33201 ภาษาจีน 5 1.0 (40) อ30206 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห ์ 1.0 (40) 
จ30205 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 1.0 (40) อ30212 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 1.0 (40) 
  จ33202 ภาษาจีน 6 1.0 (40) 
  จ30206 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก33901 แนะแนว 5 20 ก33904 แนะแนว 6 20 
ก33902 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก33905 กิจกรรมชุมนุม 6 20 
ก33903 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 5 

10 ก33906 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 6 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.0 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.0 

 

 

 

 



 

 

 

23 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียน ศิลป์-ค านวณ 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

24 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) : แผนการเรียน ศิลป์-ค านวณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ภาษาไทย 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     คณิตศาสตร์ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลยี 

80 (2.0 นก.) 
60 (1.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

140 (3.5 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

60 (1.5 นก.) 
60 (1.5 นก.) 

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร ์
         - ภูมิศาสตร์ 
 
         - ประวัติศาสตร์ 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

80 (2.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 

     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ศิลปะ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชีพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 540 (13.5 นก.) 600 (15.0 นก.) 500 (12.5 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
     ภาษาไทยเพ่ิมเติม 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมเติม 100 (2.5 นก.) 100 (2.5 นก.) 180 (4.5 นก.) 
     สังคมศึกษาเพ่ิมเติม 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.)  
     พลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชีพ  60 (1.5 นก.) 20 (0.5 นก.)  
     ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     ภาษาจีน 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 720 (18.0 นก.) 640 (16.0 นก.) 580 (14.5 นก.) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2.0 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กิจกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 80 80 80 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม./ปี 20 ชม./ปี 20 ชม./ปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,380 (31.5 นก.) 1,440 (33.0 นก.) 1,200 (27.0 นก.) 



 

 

 

25 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียน ศิลป์-ค านวณ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 
ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 (60) ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
ว30121 วิทยาการค านวณพ้ืนฐาน 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 (40) พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40)   
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) รวมรายวิชาพื้นฐาน 6.0 (240) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท31201 การเขียน 1 1.0 (40) ท31202 การเขียน 2 1.0 (40) 
ท30211 การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 1 0.5 (20) ท30212 การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 2 0.5 (20) 
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.5 (60) ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.5 (60) 
ว30292 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1.0 (40) ว30282 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 1.0 (40) 
ส30241 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ว30291 การออกแบบและเทคโนโลยีเพ่ิมเติม 1 0.5 (20) 
ส30201 การปกครองท้องถ่ินไทย 1.0 (40) ส30242 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 
พ30204 มวยสากล 0.5 (20) ส30207 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 (40) 
ง31203 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) พ30205 มวยไทย 0.5 (20) 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) ง30242 การจัดสวน 1.0 (40) 
จ31201 ภาษาจีน 1 1.0 (40) อ30210 ภาษาอังกฤษเพ่ือความบันเทิง 1.0 (40) 
  จ31202 ภาษาจีน 2 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.5 (340) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก31901 แนะแนว 1 20 ก31904 แนะแนว 2 20 
ก31932 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก31933 กิจกรรมชุมนุม 2 20 
ก31902 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 1 

10 ก31905 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 2 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.0 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.5 

 

 

 



 

 

 

26 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  แผนการเรียน ศิลป์-ค านวณ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 (40) 
ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.5 (60) ว30113 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5 (60) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ว30124 การออกแบบและเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 1 0.5 (20) 
ส32103 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5 (20) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
ง32103 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 4 (ดนตรี) 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท32207 หลักภาษา 1 1.0 (40) ท32205 การพูดต่อหน้าประชุมชน 1.0 (40) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.5 (60) ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.5 (60) 
ว30288 วิทยาการค านวณเพ่ิมเติม 1 0.5 (20) ว30281 สิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 1.0 (40) 
ส30243 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20) ว30283 เส้นใยจากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน 1.0 (40) 
ส30203 ประชากรและสิ่งแวดล้อม 1.0 (40) ส30244 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 
พ30206 วอลเลย์บอล 0.5 (20) ส30204 โลกศึกษา 1.0 (40) 
อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 (40) พ30208 แบดมินตัน 0.5 (20) 
จ32201 ภาษาจีน 3 1.0 (40) ง32202 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
  อ30205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 1.0 (40) 
  จ32202 ภาษาจีน 4 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
I30201 IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค ์
               ความรู้ 

1.0 (40) I30202 IS2 การสื่อสารและการน าเสนอ 
 

1.0 (40) 

  I30903 IS3 การน าความรู้ไปใช้บริการสงัคม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก32901 แนะแนว 3 20 ก31903 แนะแนว 4 20 
ก32931 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก32932 กิจกรรมชุมนุม 4 20 
ก32902 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 3 

10 ก32933 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 4 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.5 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 17.5 



 

 

 

27 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียน ศิลป์-ค านวณ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 (40) 
ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 (60) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) 
ศ33101 ศิลปะ 5 (ดนตรี) 0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40)   
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รวมรายวิชาพื้นฐาน 5.5 (220) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท33208 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 1.0 (40) ท33209 ภาษากับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1.0 (40) 
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.5 (60) ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.5 (60) 
ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว30284 สีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ 1.5 (60) 
พ30201 กิจกรรมเข้าจังหวะ 0.5 (20) ว30289 วิทยาการค านวณเพ่ิมเติม 2 0.5 (20) 
อ30207 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 1.0 (40) ง30293 โปรแกรมตารางการท างาน 1.0 (40) 
จ33201 ภาษาจีน 5 1.0 (40) พ30209 กิจกรรมนันทนาการ 0.5 (20) 
  อ30206 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห ์ 1.0 (40) 
  จ33202 ภาษาจีน 6 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 6.5 (260) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก33901 แนะแนว 5 20 ก33904 แนะแนว 6 20 
ก33902 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก33905 กิจกรรมชุมนุม 6 20 
ก33903 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 5 

10 ก33906 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 6 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 600 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 600 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 13.5 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 13.5 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

28 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 

 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

29 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) : แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ภาษาไทย 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     คณิตศาสตร์ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลยี 

80 (2.0 นก.) 
60 (1.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

140 (3.5 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

60 (1.5 นก.) 
60 (1.5 นก.) 

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร ์
         - ภูมิศาสตร์ 
 
         - ประวัติศาสตร์ 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

80 (2.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 

     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ศิลปะ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชีพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 540 (13.5 นก.) 600 (15.0 นก.) 500 (12.5 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
     คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมเติม 540 (13.5 นก.) 420 (10.5 นก.) 540 (13.5 นก.) 
     สังคมศึกษาเพ่ิมเติม 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.)  
     พลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชีพ  20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.)  
     ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.)  

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 840 (21.0 นก.) 720 (18.0 นก.) 700 (17.5 นก.) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2.0 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กิจกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 80 80 80 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม./ปี 20 ชม./ปี 20 ชม./ปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,500 (34.5 นก.) 1,520 (35.0 นก.) 1,320 (30.0 นก.) 

 



 

 

 

30 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 
ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 (60) ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
ว30121 วิทยาการค านวณพ้ืนฐาน 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 (40) พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40)   
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) รวมรายวิชาพื้นฐาน 6.0 (240) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.5 (60) ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.5 (60) 
ว30201 ฟิสิกส์ 1 2.0 (80) ว30202 ฟิสิกส์ 2 2.0 (80) 
ว30221 เคมี 1 1.5 (60) ว30222 เคมี 2 1.5 (60) 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 (60) ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 (60) 
ว30261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1 1.5 (60) ว30262 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2 1.5 (60) 
ส30241 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ว30291 การออกแบบและเทคโนโลยีเพ่ิมเติม 1 0.5 (20) 
พ30204 มวยสากล 0.5 (20) ส30242 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 
ง31203 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) พ30205 มวยไทย 0.5 (20) 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) อ30210 ภาษาอังกฤษเพ่ือความบันเทิง 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 10.5 (420) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 10.5 (420) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก31901 แนะแนว 1 20 ก31904 แนะแนว 2 20 
ก31932 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก31933 กิจกรรมชุมนุม 2 20 
ก31902 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 1 

10 ก31905 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 2 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 780 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 18.0 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.5 

 
 

 

 



 

 

 

31 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 (40) 
ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.5 (60) ว30113 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5 (60) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ว30124 การออกแบบและเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 1 0.5 (20) 
ส32103 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5 (20) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
ง32103 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 4 (ดนตรี) 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.5 (60) ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.5 (60) 
ว30203 ฟิสิกส์ 3 2.0 (80) ว30204 ฟิสิกส์ 4 2.0 (80) 
ว30223 เคมี 3 1.5 (60) ว30224 เคมี 4 1.5 (60) 
ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 (60) ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 (60) 
ว30288 วิทยาการค านวณเพ่ิมเติม 1 0.5 (20) ส30244 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 
ส30243 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20) พ30208 แบดมินตัน 0.5 (20) 
พ30206 วอลเลย์บอล 0.5 (20) ง32202 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 (40) อ30205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
I30201 IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค ์
               ความรู้ 

1.0 (40) I30202 IS2 การสื่อสารและการน าเสนอ 
 

1.0 (40) 

  I30903 IS3 การน าความรู้ไปใช้บริการสงัคม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก32901 แนะแนว 3 20 ก31903 แนะแนว 4 20 
ก32931 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก32932 กิจกรรมชุมนุม 4 20 
ก32902 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 3 

10 ก32933 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 4 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 17.5 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 17.5 

 
 



 

 

 

32 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 (40) 
ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 (60) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) 
ศ33101 ศิลปะ 5 (ดนตรี) 0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40)   
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รวมรายวิชาพื้นฐาน 5.5 (220) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.5 (60) ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.5 (60) 
ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0 (80) ว30206 ฟิสิกส์ 6 2.0 (80) 
ว30225 เคมี 5 1.5 (60) ว30226 เคมี 6 1.5 (60) 
ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 (60) ว30246 ชีววิทยา 6 1.5 (60) 
ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว30263 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3 1.5 (60) 
พ30201 กิจกรรมเข้าจังหวะ 0.5 (20) ว30289 วิทยาการค านวณเพ่ิมเติม 2 0.5 (20) 
  พ30209 กิจกรรมนันทนาการ 0.5 (20) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.5 (340) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก33901 แนะแนว 5 20 ก33904 แนะแนว 6 20 
ก33902 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก33905 กิจกรรมชุมนุม 6 20 
ก33903 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 5 

10 ก33906 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 6 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.5 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.5 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

33 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงการห้องเรียนพิเศษ CEL 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

34 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) : โครงการห้องเรียนพิเศษ CEL 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ภาษาไทย 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     คณิตศาสตร์ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        - วิทยาศาสตร์ 
        - เทคโนโลยี 

80 (2.0 นก.) 
60 (1.5 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

140 (3.5 นก.) 
120 (3.0 นก.) 
20 (0.5 นก.) 

60 (1.5 นก.) 
60 (1.5 นก.) 

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
         - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การด าเนินชีวิตในสังคม 
        - เศรษฐศาสตร ์
         - ภูมิศาสตร์ 
 
         - ประวัติศาสตร์ 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

120 (3.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 
 
 

40 (1.0 นก.) 

80 (2.0 นก.) 
 
 

80 (2.0 นก.) 
 

     สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ศิลปะ 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชีพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 540 (13.5 นก.) 600 (15.0 นก.) 500 (12.5 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
     ภาษาไทยเพ่ิมเติม 120 (3.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมเติม 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
     พลศึกษา 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
     การงานอาชีพ  20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.)  
     ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 200 (5.0 นก.) 160 (4.0 นก.) 240 (6.0 นก.) 
     ภาษาจีน 280 (7.0 นก.) 280 (7.0 นก.) 240 (6.0 นก.) 
     หน้าท่ีพลเมือง 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.)  

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 720 (18นก.) 720 (18.0 นก.) 580 (14.5 นก.) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  80 (2.0 นก.)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
   - กิจกรรมชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ 80 80 80 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 120 ชม./ปี 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชม./ปี 20 ชม./ปี 20 ชม./ปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,380 (31.5 นก.) 1,440 (33.0 นก.) 1,200 (27.0 นก.) 

 



 

 

 

35 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  โครงการห้องเรียนพิเศษ CEL (Chinese-English Languages) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 
ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 (60) ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
ว30121 วิทยาการค านวณพ้ืนฐาน 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 (40) พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 
ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40)   
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) รวมรายวิชาพื้นฐาน 6.0 (240) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท31201 การเขียน 1 1.0 (40) ท31202 การเขียน 2 1.0 (40) 
ท30211 การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 1 0.5 (20) ท30212 การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 2 0.5 (20) 
ส30241 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ว30291 การออกแบบและเทคโนโลยีเพ่ิมเติม 1 0.5 (20) 
พ30204 มวยสากล 0.5 (20) ส30242 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 
ง31203 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) พ30205 มวยไทย 0.5 (20) 
อ30208 ภาษาอังกฤษส าหรับอาเซียน 1 1.0 (40) อ30209 ภาษาอังกฤษส าหรับอาเซียน 2 1.0 (40) 
อ30213 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 1.0 (40) อ30214 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 1.0 (40) 
จ31201 ภาษาจีน 1 1.0 (40) อ30210 ภาษาอังกฤษอ่านเพ่ือความบันเทิง 1.0 (40) 
จ30201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 1.0 (40) จ31202 ภาษาจีน 2 1.0 (40) 
จ30207 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 1.0 (40) จ30202 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 1.0 (40) 
  จ30208 ภาษาจีนฟัง-พูด 2 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก31901 แนะแนว 1 20 ก31904 แนะแนว 2 20 
ก31932 กิจกรรมชุมนุม 1 20 ก31933 กิจกรรมชุมนุม 2 20 
ก31902 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 1 

10 ก31905 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 2 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.5 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15.0 
กิจกรรมเสริมทักษะ    
     กิจกรรมค่าย “ Fun With CEL Camp”/ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 

 



 

 

 

36 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โครงการห้องเรียนพิเศษ CEL (Chinese-English Languages) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.0 (40) 
ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.5 (60) ว30113 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5 (60) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ว30124 การออกแบบและเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 1 0.5 (20) 
ส32103 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5 (20) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 
ง32103 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 4 (ดนตรี) 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท32207 หลักภาษา 1 1.0 (40) ท32205 การพูดต่อหน้าประชุมชน 1.0 (40) 
ว30288 วิทยาการค านวณเพ่ิมเติม 1 0.5 (20) ส30244 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 
ส30243 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20) พ30208 แบดมินตัน 0.5 (20) 
พ30206 วอลเลย์บอล 0.5 (20) ง32202 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
อ30217 มัคคุเทศก์ 1.0 (40) อ30205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 1.0 (40) 
อ30203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 (40) อ30204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 (40) 
จ32201 ภาษาจีน 3 1.0 (40) จ32202 ภาษาจีน 4 1.0 (40) 
จ30203 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 1 1.0 (40) จ30204 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว 2 1.0 (40) 
จ30209 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1   1.0 (40) จ30210 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300) 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
I30201 IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค ์
               ความรู้  

1.0 (40) I30202 IS2 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 (40) 

  I30903 IS3 การน าความรู้ไปใช้บริการสงัคม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก32901 แนะแนว 3 20 ก31903 แนะแนว 4 20 
ก32931 กิจกรรมชุมนุม 3 20 ก32932 กิจกรรมชุมนุม 4 20 
ก32902 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 3 

10 ก32933 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 4 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.0 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 16.0 
กิจกรรมเสริมทักษะ 
               กิจกรรมค่ายศึกษาดูงานแหล่งเรียนรูชุ้มชน/กิจกรรมทศันศึกษานอกสถานที่ 



 

 

 

37 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โครงการห้องเรียนพิเศษ CEL (Chinese-English Languages) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
หน่วยกิต (ชม.) หน่วยกิต (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.0 (40) 
ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 (60) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) 0.5 (20) 
ศ33101 ศิลปะ 5 (ดนตรี) 0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40)   
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รวมรายวิชาพื้นฐาน 5.5 (220) 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
ท33208 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 1.0 (40) ท33209 ภาษากับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1.0 (40) 
พ30212 กิจกรรมเข้าจังหวะ 0.5 (20) ว30289 วิทยาการค านวณเพ่ิมเติม 2 0.5 (20) 
อ30207 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 1.0 (40) พ30214 กิจกรรมนันทนาการ 0.5 (20) 
อ30211 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 1.0 (40) อ30206 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห ์ 1.0 (40) 
อ32015 ภาษาอังกฤษการแปล 1 1.0 (40) อ30212 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 (40) 
จ33201 ภาษาจีน 5  1.0 (40) อ30216 ภาษาอังกฤษการแปล 2 1.0 (40) 
จ30205 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 1.0 (40) จ33202 ภาษาจีน 6 1.0 (40) 
จ30211 ภาษาจีนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 1.0 (40) จ30206 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 1.0 (40) 
  จ30212 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาต่อ 1.0 (40) 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก33901 แนะแนว 5 20 ก33904 แนะแนว 6 20 
ก33902 กิจกรรมชุมนุม 5 20 ก33905 กิจกรรมชุมนุม 6 20 
ก33903 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 5 

10 ก33906 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 6 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 600 
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 14.5 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 13.5 
กิจกรรมเสริมทักษะ 
กิจกรรมทศันศึกษาดูงานต่างประเทศ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 



 

 

 

39 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

40 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 
 

สาระที่ 1 การอ่าน 

มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ 

ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

สาระที่ 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน 

รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

 

สาระที่ 3 การฟัง การดูและการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก 

ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
 

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา และพลัง 

ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 

และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

41 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

รายวชิาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ท31101 ภาษาไทย 1 2 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 2 1.0 
ท31201 การเขียน 1 2 1.0 ท31202 การเขียน 2 2 1.0 
ท30211 การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 1 1 0.5 ท30212 การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 2 1 0.5 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ท32101 ภาษาไทย 3 2 1.0 ท32102 ภาษาไทย 4 2 1.0 
ท32203  ประวัติวรรณคดี 1 2 1.0 ท32205 การพูดต่อหน้าประชุมชน 2 1.0 
ท32207 หลักภาษา  1 2 1.0     

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ท33101 ภาษาไทย 5 2 1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 2 1.0 
ท33207 การแต่งค าประพันธ ์ 2 1.0 ท33209 ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 2 1.0 
ท33208 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม 2 1.0 ท33211 วรรณคดีมรดก 2 1.0 

 
 

 
 

 

           
 

 

 

 

 



 

 

 

42 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ท31101  ภาษาไทย 1                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                           เวลา  40  ชั่วโมง                         จ านวน 1.0  หน่วยกิต         
 
 ศึกษาวิธีการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทบทความ นวนิยายและความเรียง อ่านจับใจความจาก
ส่ือ ข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  อ่านนิทาน เรื่องส้ัน ศึกษาวรรณกรรม
พื้นบ้าน  บันเทิงคดี  วิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ท่ีอ่านจากแหล่งความรู้เน้น ประวัติบุคคลส าคัญในท้องถิ่นอย่างมี
วิจารณญาณ โดยใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาประสบการณ์ และแก้ปัญหา สร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต ศึกษา
วิธีการเขียนส่ือสารในรูปแบบอธิบาย บรรยาย เชิญชวน จดหมายกิจธุระ เขียนเรียงความ ย่อความจากกวี
นิพนธ์และวรรณคดี  เรื่องส้ันและวรรณกรรมพื้นบ้าน เขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ศึกษา
หลักการพูดสรุปแนวคิดและการแสดง  ความคิดเห็นจากเรืองท่ีฟังและดู การเลือกเรื่องท่ีฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณการพูดอภิปราย ศึกษาธรรมชาติของภาษา ลักษณะของภาษา เสียงในภาษา ส่วนประกอบของ
ภาษาแต่งกาพย์  โคลง รวมทั้งอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น ศึกษาหลักการวิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในสมัยสุโขทัย วิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมด้าน
วรรณศิลป์ สังคมและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย ตลอดจนศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้านท่ีแสดงถึงภาษากับวัฒนธรรม
ภาษาถิ่น 
 ใช้กระบวนการอ่านจับใจความ การวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาประสบการณ์ และแก้ปัญหา สร้างวิสัยทัศน์
ในการด าเนินชีวิต การใช้กระบวนการ เขียนได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และ
สาระส าคัญชัดเจน เขียนเรียงความ ย่อความ เขียนบันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อน าไปพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ  พัฒนางานเขียน ในรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบุคคลในท้องถิ่น โดยการศึกษา
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและจดบันทึกอย่างสม่ าเสมอ มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟังและดู  พูดในโอกาส
ต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหมด้่วยภาษาถูกต้องเหมาะสม แต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกาพย์และโคลงได้ถูกต้อง มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการเขียน  มารยาทในการฟัง การดู และ
การพูดท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้
อ้างอิงได้  

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ท่ีได้รับ ไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีได้ส่ังสมสืบทอดภาษาไทยมาจนถึงปัจจุบัน รู้สึกช่ืน
ชมค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษาไทยในฐานะท่ีเป็น
สมบัติของชาติ 
 
ตัวชี้วัด   
 ท 1.1  ม.4/1 ม.4/2  ม.4/4  ม.4/7  ม.4/9 

ท 2.1  ม.4/1 ม.4/2  ม.4/3  ม.4/5  ม.4/7  ม.4/8 
ท 3.1  ม.4/1 ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/6   
ท 4.1  ม.4/1 ม.4/7        
ท 5.1  ม.4/1 ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5              รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 



 

 

 

43 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ท31102  ภาษาไทย 2                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                               เวลา  40  ชั่วโมง                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต           
 

ศึกษาวิธีการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทบทความ นวนิยายและความเรียง อ่านจับใจความจาก
ส่ือ  ข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  อ่านค าบรรยายพระบรมราโชวาท  
บทเพลง วรรณกรรมพื้นบ้าน  บันเทิงคดี  วิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ท่ีอ่านจากแหล่งความรู้เน้นประวัติบุคคลส าคัญ
ในท้องถิ่นอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาประสบการณ์ และแก้ปัญหา สร้างวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินชีวิต ศึกษาวิธีการเขียนส่ือสารในรูปแบบโครงการและรายงานการด าเนินโครงการ การกรอกแบบ
รายการต่าง ๆ  เขียนการเขียนรายงานเชิงวิชาการการเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศและวรรณกรรมพื้นบ้าน  
เขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ศึกษาหลักการพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็น
จากเรืองท่ีฟังและดู  การเลือกเรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณการพูดอภิปราย ศึกษาธรรมชาติของภาษา
พลังของภาษาลักษณะของภาษา องค์ประกอบของพยางค์และค า แต่งกาพย์ห่อโคลง รวมท้ังอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น  ศึกษาหลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น  
วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมใน
สมัยอยุธยาตอนต้น วิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมด้านวรรณศิลป์ สังคมและวัฒนธรรม
สมัยอยุธยาตอนต้น  ตลอดจนศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้านท่ีแสดงถึงภาษากับวัฒนธรรมภาษาถิ่น 
 ใช้กระบวนการอ่านจับใจความ การวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาประสบการณ์ และแก้ปัญหา สร้างวิสัยทัศน์
ในการด าเนินชีวิต  การใช้กระบวนการ เขียนได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง  มีข้อมูล และ
สาระส าคัญชัดเจน เขียนโครงการและรายงานการด าเนินโครงการ กรอกแบบรายการต่าง ๆ  เขียนรายงานเชิง
วิชาการ  อ้างอิงข้อมูลสารสนเทศเพื่อน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  พัฒนางานเขียน ในรูปแบบต่าง ๆ 
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบุคคลในท้องถิ่น  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟังและดู พูดในโอกาสต่างๆ 
พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม แต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกาพย์ห่อโคลงได้ถูกต้อง เป็นผู้มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการเขียน  มารยาทในการฟัง การดู 
และการพูดท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจและ
น าไปใช้อ้างอิงได้  

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ท่ีได้รับ ไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีได้ส่ังสมสืบทอดภาษาไทยมาจนถึงปัจจุบัน รู้สึกช่ืน
ชมค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษาไทยในฐานะท่ีเป็น
สมบัติของชาติ 
 
ตัวชี้วัด   
 ท 1.1  ม.4/1  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6  ม.4/7 

ท 2.1  ม.4/1  ม.4/2  ม.4/6  ม.4/7  ม.4/8 
ท 3.1  ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6   
ท 4.1  ม.4/2  ม.4/4  ม.4/6          
ท 5.1  ม.4/1  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6                 รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 



 

 

 

44 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ท32101  ภาษาไทย  3                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                           เวลา 40 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง การอ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ การเขียนเรียงความ การ
เขียนในรูปแบบต่าง ๆ การประเมินคุณค่างานเขียน การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การเขียนบันทึกความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และการเลือกเรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดในโอกาสต่าง ๆ การศึกษา
ธรรมชาติของภาษา ลักษณะของภาษา การใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค วิเคราะห์ อธิบายหลักการสร้างค า
ในภาษาไทย และการแต่งค าประพันธ์ประเภทร่ายและฉันท์ วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ข้อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี บทละครพูดค าฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา ท่องจ า
และบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรอง  ท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและ
ดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  

เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทาง
ภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้
เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด
  
ตัวชี้วัด 

ท 1.1     ม.5/1  ม.5/3  ม.5/5  ม.5/7   
ท 2.1     ม.5/2  ม.5/4  ม.5/5  ม.5/6  ม.5/7  ม.5/8   
ท 3.1     ม.5/4  ม.5/5  ม.5/6 
ท 4.1     ม.5/1  ม.5/2  ม.5/4  ม.5/5  ม.5/6   
ท 5.1     ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5  ม.5/6   
 

รวมทั้งหมด  24  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

45 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 
ท32102  ภาษาไทย  4                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                           เวลา 40 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต   
 
 ศึกษาวิเคราะห์และฝึกทักษะทางภาษา  ฟัง  ดู  พูด  อ่าน  และเขียนเกี่ยวกับงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ 
ท่ีมีเนื้อหาซับซ้อน  เช่น ปาฐกถา  วรรณกรรมพื้นบ้าน  วิเคราะห์  ตีความ  แปลความ  ขยายความ  วิจารณ์  
และประเมินค่า  โดยพิจารณา  รูปแบบ  เนื้อหาและคุณค่าทางวรรณคดี วรรณกรรม อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  
อ่านท านองเสนาะ  ท่องบทอาขยาน เขียนเลขไทย เขียนเชิงสร้างสรรค์ ในรูปแบบการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  
เขียนรายงาน การประชุม เขียนหนังสือการ์ตูน มีนิสัยรักการอ่าน การฟัง การดูส่ือรูปแบบต่าง ๆ การต้ัง
ประเด็นวิเคราะห์  วิเคราะห์  วิจารณ์ ประเมิน การใช้ภาษา ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูล  สนับสนุนอย่างมี
เหตุผล การพูดอภิปราย ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตามหลักการ
พูดด้วยภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น รวมถึงวรรณกรรม
พื้นบ้านและภูมิปัญญาทางภาษา  และมีมารยาทในการฝึกทักษะทางภาษาทุกด้าน วิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์  โคลนติดล้อ 
ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรอง  ท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบติั กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์  

เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า น าความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม สามารถ
น าไปใช้ชีวิตจริง  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  
ให้สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักภาษาไทย โดยบูรณาการสภาพปัญหาชีวิตของชุมชนท้องถิ่น  
น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรมท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์  
 
ตัวชี้วัด 

ท 1.1     ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4  ม.5/7  ม.5/8 
ท 2.1     ม.5/1  ม.5/4  ม.5/6 
ท 3.1     ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5  ม.5/6 
ท 4.1     ม.5/5  ม.5/7 
ท 5.1     ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5  ม.5/6 
 

รวมทั้งหมด   21   ตัวชี้วัด 
 

 

 
 



 

 

 

46 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 
ท33101  ภาษาไทย 5                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                    เวลา 40 ช่ัวโมง                       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจ ตีความ แปลความ และ
ขยายความเรื่องท่ีอ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ เรื่องท่ีอ่าน แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง และเสนอความคิดใหม่จาก
การอ่านอย่างมีเหตุผล สังเคราะห์และประเมินค่า และน าความรู้ ความคิดจากการอ่านมาพัฒนาตนเองโดย
พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ และน าความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
มีมารยาท มีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าของการอ่าน 
 ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณกรรมเบ้ืองต้น ประเมินค่า
ทางด้านวรรณศิลป์ ละทางด้านสังคมในฐานะท่ีเป็นวรรณคดีมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ น าข้อคิดจาก
วรรณคดีหรือวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าและบอกคุณค่าของบทอาขยานตามท่ีก าหนด ศึกษา
การเขียนอธิบาย การบรรยาย การพรรณนาเพื่อเขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์เขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกอุดมคติประเมินงานเขียนของผู้อื่นเพื่อพัฒนางานเขียนของตนเอง 
 มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟังและดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช้ภาษาความน่าเช่ือถือ
ของเรื่องท่ีฟังและดู ประเมินส่ิงท่ีฟังและดู แล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีทักษะการพูดในโอกาส
ต่างๆ ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยใช้ภาษาท่ีถูกต้อง พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว และเสนอ
แนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล รวมท้ังมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด และสามารถพูดส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องเหมาะสม เข้าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา ศึกษาและแต่งค าประพันธ์
ประเภทกาพย์ ฉันท์โดยใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาการใช้ภาษาในการโต้แย้ง การแสดงทรรศนะ 
การโน้มน้าวใจ วิเคราะห์และประเมินค่าการใช้ภาษาของส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน าความรู้
ความคิดไปใช้ตัดสินแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
 

ตัวชี้วัด 
ท 1.1 ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3   ม.6/4 
ท 2.1 ม.6/2   ม.6/3   ม.6/4   ม.6/5 
ท 3.1 ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3   ม.6/4   ม.6/5 
ท 4.1 ม.6/1   ม.6/3   ม.6/4    
ท 5.1 ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3 
 

รวมทั้งหมด    19   ตัวชี้วัด 
 

 

 
 



 

 

 

47 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 
ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

 
ท33102  ภาษาไทย 6                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                 เวลา 40 ชั่วโมง              จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจ ตีความ แปลความ และ
ขยายความเรื่องท่ีอ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ เรื่องท่ีอ่าน แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง และเสนอความคิดใหม่จาก
การอ่านอย่างมีเหตุผล สังเคราะห์และประเมินค่า ศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม และ
ประเมินค่าทางด้านวรรณศิลป์ทางด้านสังคม ท่องจ าและบอกคุณค่าของบทอาขยานตามท่ีก าหนด และน า
ความรู้ความคิดจากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ และน าไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน 
 เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ เขียนเรียงความและแสดง
ความคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่างๆ เกี่ยวกับโลกจินตนาการ รวมทั้งประเมินงานเขียนของผู้อื่นและน ามา
พัฒนางานเขียนของตนเอง มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ี ฟังและดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช้
ภาษา ความน่าเช่ือถือของเรื่องท่ีฟังและดู ประเมินค่าส่ิงท่ีฟังและดู แล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 มีทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาการคิดและ
ภาษาในการแสดงเหตุผล โดยใช้ภาษาท่ีถูกต้อง และเสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผลเพื่อน าไปใช้ในการส่ือสาร 
รวมท้ังมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด เข้าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา ศึกษาการแต่งค า
ประพันธ์และแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์และโคลง ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ระดับภาษา ค าราชา
ศัพท์และค าสุภาพได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาของส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้
ถูกต้องและน าไปใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

ท 1.1 ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3   ม.6/4 
ท 2.1 ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3   ม.6/4   ม.6/5 
ท 3.1 ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3   ม.6/4   ม.6/5 
ท 4.1 ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3   ม.6/4    
ท 5.1 ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3 
 

รวมทั้งหมด    19   ตัวชี้วัด 
 

 

 

 
 



 

 

 

48 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
ท30211  การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4                      เวลา 20 ชั่วโมง                  จ านวน  0.5  หน่วยกิต   

 

ศึกษาวิวัฒนาการ และประเภทของห้องสมุดท้ังในและต่างประเทศ  ความหมายของแหล่งเรียนรู้    
การเรียนรู้มารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุด  ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ  ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด  
เรียนรู้ความหมาย  ความส าคัญ และประโยชน์ของการอ่าน  ตลอดจนวิธีการอ่านหนังสือท่ีดี   

โดยใช้กระบวนการศึกษา สังเกต การใช้ห้องสมุด การอ่าน การค้นคว้าสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ  ฝึกปฏิบัติด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะด้านการอ่าน  เป็น
ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง  และประยุกต์ใช้กับการเรียนและในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้          

1. นักเรียนสามารถอธิบายถึงวิวัฒนาการของห้องสมุด  และจ าแนกประเภทของห้องสมุดได้                           
2. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของแหล่งเรียนรู้ได้ถูกต้อง                                                                                                                 
3. นักเรียนเห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้                      
4. นักเรียนสามารถบอกชื่อทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยู่ในห้องสมุดได้                                                                            
5. นักเรียนสามารถท่องการจัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบทศนิยมของดิวอี้ได้ถูกต้องครบทุกหมวดหมู่                   
6. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต พร้อมอ้างอิงเว็บไซต์ได้ถูกต้องตามท่ีก าหนด               
7. สามารถบอกความส าคัญและบอกประโยชน์ของการอ่านได้ของการอ่าน และมีเจตคติท่ีดีต่อการ

อ่าน   
                                                                                        
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

49 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
ท30212  การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 2                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4                       เวลา 20 ชั่วโมง          จ านวน  0.5  หน่วยกิต   
 

ศึกษาระเบียบวิธีใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างกว้างขวาง             
มีจิตส านึกท่ีดีมีมารยาทและคุณธรรมในการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ รู้ จักใช้บริการและกิจกรรมของ
ห้องสมุด รู้จักเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ ความถนัด
ของตน รู้จักใช้ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศ เห็นความส าคัญของการอ่าน เขียนบันทึกการอ่าน
และน าเสนอข้อมูลจาการอ่านการค้นคว้าด้วยการเขียนรายงาน  

โดยใช้ทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการท างานร่วมกัน  
เพื่อพัฒนาตนเองให้มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีมารยาทและ

คุณธรรมในการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ น าความรู้จากการอ่านและการศึกษาค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

ผลการเรียนรู้           

1. นักเรียนสามารถอธิบายความส าคัญของส่วนประกอบต่าง ๆ ของหนังสือได้ถูกต้อง   
 2. นักเรียนสามารถบอกความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของบรรณานุกรมได้  
 3. นักเรียนสามารถเขียนบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ถูกต้อง   
 4. นักเรียนบอกความหมายและสามารถเขียนรายการของบรรณนิทัศน์หนังสือได้ถูกต้อง  
 5. นักเรียนสามารถเขียนอ้างอิงเว็บไซต์และลงรายการการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ได้ถูกต้อง 
 6. นักเรียนสามารถจัดท าหนังสือเล่มเล็กได้ถูกต้องตามข้ันตอนท่ีก าหนดให้  
 

 รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

50 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ท31201  การเขียน 1                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                           เวลา 40 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
   
 ศึกษาหลักการการเขียนส่ือสาร ฝึกเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้ภาษาเรียบ
เรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน เขียนเรียงความ เขียนย่อความจากส่ือท่ีมีรูปแบบและเนื้อหา
หลากหลาย ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ 
 โดยใช้กระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบั ติ กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารญาณ และกระบวนการสร้างความตระหนัก 
 ประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เรื่อง
ท่ีสนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และน าข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อ
น าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีมารยาทในการเขียนและแต่งบทร้อยกรองได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกความหมายและความส าคัญของการเขียนได้ 
 2. บอกหลักการเขียน และรูปแบบการเขียนได้ 
 3. เลือกใช้ค า โวหาร และส านวนภาษาให้เหมาะสมกับการเขียน 
 4. เขียนอธิบาย บรรยาย และพรรณนา 
 5. เขียนค าขวัญได้ 
 6. เขียนประกาศได้ 
 7. กรอกแบบรายการต่างๆได้ 
 8. เขียนบันทึกการศึกษาเพื่อน าไปพัฒนาตนเอง 
 9. เขียนจดหมายกิจธุระได้ 
 10. เขียนเรียงความได้ 
 11. เขียนย่อความได้ 
 12. เขียนรายงานและเขียนอ้างอิงได้ 
 13. ผลิตงานรูปแบบต่างๆได้ 
 14. ประเมินคุณค่างานเขียนได้ 
 15. มีมารยาทการเขียน และนิสัยรักการเขียน 
 
รวมทั้งหมด  15  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 
 



 

 

 

51 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ท31202   การเขียน 2                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                            เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
   
 การศึกษาวิเคราะห์ลีลาหรือโวหารในการเรียบเรียง การเขียนบรรยาย ท้ังท่ีเป็นเรื่องเล่า ชีวประวัติ 
การเดินทาง การชมสถานท่ี เหตุการณ์ การเขียนอธิบาย การเขียนพรรณนา ค ากล่าวในโอกาสต่างๆ เช่นการ
เขียนคติพจน์ ค าขวัญ ค าอวยพร ค าประกาศเกียรติคุณ ค าไว้อาลัย ค าปราศรัย ค าเชิญชวน ปาฐกถา โอวาท 
การเขียนบทความ บทสนทนา บันเทิงคดีประเภท เรื่องเล่า นิทาน เรื่องส้ัน บทละครพูดการแต่งค าประพันธ์
ประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน บทเพลง บทสดุดี บทอาศิรวาท  
 โดยใช้ กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 
 ประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เรื่อง
ท่ีสนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และน าข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อ
น าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีมารยาทในการเขียนและแต่งบทร้อยกรองได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนและใช้ภาษาเรียบเรียงข้อความอย่างประณีต สละสลวย 
เลือกใช้ค าได้ตรงตามความ เรียบเรียงค าเป็นประโยคได้ถูกต้องและถูกระดับภาษา 
 2. เขียนค ากล่าวในโอกาสต่างๆโดยใช้ภาษาสุภาพ รับผิดชอบในส่ิงท่ีเขียน เขียนอย่างสร้างสรรค์ 
 3. เขียนบทความ เขียนอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมตามกระบวนการเขียนและ
ศึกษารวบรวมข้อมูล อ้างอิงแหล่งท่ีมาได้ 
 4. เขียนบทสนทนา โดยเลือกใช้ค าในการเขียนได้ตรงความหมาย เรียบเรียงค าได้ถูกต้องตามระดับ
ภาษา 
 5. เขียนบันเทิงคดีประเภทเรื่องเล่า เรื่องส้ัน และบทละครพูด โดยน าความรู้จากการดู และการฟัง ส่ือ
รูปแบบต่างๆ มาใช้เป็นข้อมูลในการเขียน น าหลักการเขียนประเภทต่างๆมาเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
เขียนบันเทิงคดี 
 6. น าค าประพันธ์ประเภทกลอน โคลง ฉันท์ กาพย์ มาแต่งบทสดุดี และบทอาศิรวาทได้ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์ และตระหนักถึงคุณค่าความงามของค าประพันธ์ 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

52 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ท32203  ประวัติวรรณคดี 1                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                           เวลา  40  ชั่วโมง                        จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวรรณคดีส าคัญสมัยกรุงสุโขทัยถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประวัติกวี 
เนื้อหาของวรรณคดี เพื่อให้รู้ความเป็นมาของวรรณคดีไทย เข้าใจความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างสมัย เข้าใจ
ค่านิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อคิดเห็นใน วรรณคดีของกลุ่ม
อาเซียน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยและวรรณคดีของกลุ่มอาเซียน ในฐานะท่ี
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อีกท้ังมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมไทย 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการกลุ่ม  

เพื่อให้เกิดความรู้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด มีความสามารถในการการ
ส่ือสาร ในการด ารงชีวิต เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมันในการท างาน รักความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย ขอบเขต ความส าคัญ ของการศึกษาวรรณคดีไทยได้ 
2. อภิปรายลักษณะความเป็นมาและคุณค่าของวรรณคดีสมัยสุโขทัยได้ 
3. วิเคราะห์สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความคิดและค่านิยมจากวรรณคดีสมัย

สุโขทัยได้ 
4. อภิปรายลักษณะความเป็นมาและคุณค่าของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น  ต้ังแต่รัชสมัยสมเด็จพระ

รามาธิบดีท่ี 1 ถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมได้ 
5. วิเคราะห์สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความคิดและค่านิยมจากวรรณคดีสมัย 

อยุธยาตอนต้นได้ 
6. อภิปรายลักษณะความเป็นมาและคุณค่าของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย  ต้ังแต่รัชสมัยสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช   ถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศได้ 
7.  วิเคราะห์สภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความคิดและค่านิยมจากวรรณคดีสมัย 

อยุธยาตอนปลายได้ 
8. อภิปรายลักษณะความเป็นมาและคุณค่าของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ 
9. วิเคราะห์สภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความคิดและค่านิยมจากวรรณคดีสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ 
10. วิเคราะห์ความสัมพันธ์และความแตกต่างของวรรณคดีแต่ละสมัยได้ 
11.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวรรณคดีไทยกับวรรณคดีของกลุ่มอาเซียนได้ 
 

รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้ 
 



 

 

 

53 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ท32205   การพูดต่อหน้าประชุมชน                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                             เวลา  40 ชั่วโมง                        จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพูด  มารยาทในการพูด  คุณสมบัติท่ีดีของผู้พูด  ศึกษาหลัก
และศิลปะของการพูดประเภทต่างๆ การเตรียมข้อมูล การน าเสนอความคิดด้วยการพูด การใช้ส่ือเพื่อช่วยใน
การน าเสนอประเด็น รวมทั้งการฝึกฝนและพัฒนาการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสท่ีแตกต่างกัน       
 การฝึกพูดในรูปแบบต่าง ๆ  โดยใช้กระบวนการอ่าน  การฟัง  การเขียน กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการคิด  กระบวนการทางภาษา  การปฏิบัติจริง  การศึกษาค้นคว้า  การใช้เทคโนโลยี  และการใช้
แหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อน ามาประกอบการพูด   
   เพื่อให้ทราบหลักการ วิธีการ เทคนิค และศิลปะการพูด เกิดทักษะในการพูด มีมารยาทในการใช้
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  กล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้องและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถพูดต่อประชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ได้ตามศักยภาพ 
2. สามารถเล่าเรื่องประสบการณ์ให้ผู้อื่นสนใจได้เป็นอย่างดี 
3. สามารถพูดบรรยายและพรรณนาเพื่อโน้มน้าวใจได้เป็นอย่างดี 
4. สามารถสาธิตต่อหน้าประชุมชนได้ 
5. สามารถพูดฉับพลันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. สามารถพูดพาทีสร้างสรรค์ได้อย่างมีเนื้อหาสาระ และสร้างความสนุกสนานได้เป็นอย่างดี 
7. สามารถใช้การพูดในการสัมภาษณ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
8. สามารถใช้การพูดในการเป็นพิธีกรได้อย่างน่าสนใจ 
 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

54 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ท32207  หลักภาษา 1                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                           เวลา  40  ชั่วโมง                         จ านวน 1.0   หน่วยกิต           
 
 ศึกษาหลักภาษาไทย เรื่องเสียงในภาษาไทย ท้ังรูปและเสียง ค า กลุ่มค า และความหมาย ประโยคชนิด
ต่างๆ รวมท้ังประโยคบกพร่อง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักภาษา สามารถน าความรู้ไปใช้วิเคราะห์ค า 
กลุ่มค า ประโยค การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้
ภาษาและความเป็นไทยอันจะน าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทย 
 น าความรู้ไปใช้วิเคราะห์ค า กลุ่มค า การใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับภาษา มีนิสัยรักการอ่าน 
การเขียน การคิด ประเมินคุณค่างานประพันธ์ด้านวรรณศิลป์ 
 ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษาท่ีถูกต้องเห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติ อันน าไปสู่
การอนุรักษ์ละเชิดชูภาษาไทย 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายและยกตัวอย่าง พยัญชนะต้น สระ พยัญชนะท้าย วรรณยุกต์และการน าไปใช้ให้ถูกต้อง 
2. อธิบาย ยกตัวอย่างและจ าแนกค ามูล ค าประสม และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน 
3. อธิบาย ยกตัวอย่าง และบอกประโยคของค าซ้ า ค าซ้อนได้  
4. สังเกต อธิบายค าเป็น ค าตาย และยกตัวอย่างได้ 
5. สังเกต อธิบายค าเป็น ครุ ลหุ และยกตัวอย่างได้ 
6. อธิบายความหมายและจ าแนกค าไทยจากภาษาอื่นได้ 
7. อธิบายลักษณะค า ความหมาย และการน าไปใช้ 
8. อธิบายความหมายและยกตัวอย่างค าท่ีมีความหมายเหมือนกันได้ 
9. บอกลักษณะและยกตัวอย่างค าใกล้เคียงและค าตรงกันข้ามได้ 
10. บอกลักษณะและอธิบายความหมายค าพ้องรูป ค าพ้องเสียงได้ 
11. อธิบายและยกตัวอย่างค าท่ีมีความหมายแคบกว้างได้ 
12. วิเคราะห์ประโยคบกพร่อง และแก้ไขให้ถูกต้องได้ และมีมารยาทในการใช้ภาษา 
13. อธิบายยกตัวอย่างและจ าแนกประโยคความเดียว ความรวม และประโยคความซ้อนได้ 
 

รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

55 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ท33207  การแต่งค าประพันธ ์                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                             เวลา  40  ชั่วโมง                       จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาลักษณะบังคับของค าประพันธ์ร้อยกรองชนิดต่าง ๆ  ฝึกแต่งค าประพันธ์ร้อยกรองประเภทกาพย์    
กลอน ร่าย โคลง ฉันท์ ในลักษณะเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยถ้อยค าไพเราะ เนื้อหาสาระและความคิดสร้างสรรค์  
พร้อมท้ังอธิบายลักษณะค าประพันธ์ประเภทลิลิต กาพย์ห่อโคลง กาพย์เห่เรือ และเพลงพื้นเมืองภาคกลาง 

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการกระบวนการ 
พัฒนาลักษณะนิสัย สืบค้นข้อมูล การสร้างองค์ความรู้ใหม่น าเสนอ  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีวินัยใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าของงานประพันธ์ประเภทร้อยกรอง อันจะน าไปสู่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและพัฒนาการแต่งค า
ประพันธ์  

 
 ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการแต่งค าประพันธ์ 
2. รู้และเข้าใจหลักการแต่งกลอน  และแต่งกลอนประเภทต่างๆได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
3. รู้และเข้าใจหลักการแต่งกาพย์และแต่งกาพย์ประเภทต่างๆได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
4. รู้และเข้าใจหลักการแต่งโคลงและการแต่งโคลงประเภทต่างๆได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
5. รู้และเข้าใจหลักการแต่งร่าย   และแต่งร่ายได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
6. รู้และเข้าใจ หลักการแต่งฉันท์และแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
7. อธิบายลักษณะค าประพันธ์ประเภทลิลิต กาพย์ห่อโคลง กาพย์เห่เรือและเพลงพื้นเมืองภาคกลาง 
 

รวมทั้งหมด  7   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

56 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ท33208  การอ่านพิจารณาวรรณกรรม                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                            เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ ฝึกทักษะทางภาษาเกี่ยวกับ ข้อเขียนประเภทต่างๆ วรรณกรรมรูปแบบต่างๆ ท้ัง
บันเทิงคดี สารคดีท่ีเป็นร้อยแก้วร้อยกรอง พิจารณาแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็น แยกองค์ประกอบ
ของวรรณกรรม เลือกอ่านวรรณกรรมท่ีมีประโยชน์ แสดงความคิดเห็นหลังจาการอ่าน ตลอดจนน าแนวทางการ
อ่านวรรณกรรมไปเป็นแนวทางในการพิจารณาวรรณกรรมประเภทต่างๆ  
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
 เพื่อให้สามารถจับใจความส าคัญ แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ตีความเกี่ยวกับส่ิงอ่านเลือกอ่านหนังสือ
ได้ตรงตามความต้องการ สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ในเรื่องท่ีอ่านเข้าใจสาระของผู้แต่ง เห็นคุณค่า
ของวรรณกรรมท่ีอ่านและมีมารยาทในการใช้ภาษา  
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมาย ความส าคัญประเภทของการอ่านได้ 
 2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอ่านอย่างพิจารณา 
 3. อธิบายความหมายประเภทของสารคดีและบันเทิงคดีได้ 
 4. พิจารณาวรรณกรรมประเภทสารคดีได้ 
 5. พิจารณาวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีได้ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

57 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ท33209   ภาษากับวัฒนธรรมท้องถ่ิน                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                             เวลา 40 ช่ัวโมง            จ านวน 1.0 หน่วยกิต       
 
 ศึกษาสืบสานภาษาศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสุราษฎร์ธานี รวมท้ังวิถีชีวิตความเป็นอยู่
เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ความเช่ือ การละเล่น วรรณกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บุคคลส าคัญ
ท้องถิ่น พูดฟังภาษาถิ่นได้ถูกต้องและเข้าใจความหมาย    น าภาษาถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม     

น าความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาบูรณาการกับวิชาต่าง ๆ  ให้เกิดประโยชน์เพื่อด ารงรักษาเอกลักษณ์
ทางด้านภาษาประเพณี    

มีคุณธรรม จริยธรรม  ด าเนินชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายองค์ประกอบของภาษากับวัฒนธรรมได้และมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา 
2. อธิบายลักษณะภาษาถิ่นสุราษฎร์ธานี ใช้ภาษาถิ่นได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายท้ังการพูดและการฟัง 
3. อธิบายความหมายของประเพณี วิเคราะห์วิจารณ์ท่ีมาของประเพณีท้องถิ่นสุราษฎร์ธานีได้ 
4. อธิบายวิถีชีวิตความเป็นอยู่เกี่ยวกับอาหารการกินของชาวสุราษฎร์ธานีได้ 
5. วิเคราะห์ วิจารณ์ อนุรักษ์ วรรณกรรมท้องถิ่นสุราษฎร์ธานีได้ 
6. วิเคราะห์ วิจารณ์ สาธิตและอนุรักษ์ การละเล่นพื้นบ้านสุราษฎร์ธานีได้ 
7. ศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์ สืบสานงานศิลปกรรมท้องถิ่นได้ 
8. บอกชื่อบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์ท่ีท าประโยชน์ให้กับท้องถิ่นสุราษฎร์ธานีได้ 
9. ศึกษาประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่น น าความรู้มาประยุกต์ สืบสานให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้ 
10.นักเรียนเป็นคนท่ีมีคุณธรรม  และจริยธรรม 
11. นักเรียนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

58 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ท33211  วรรณคดีมรดก                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                           เวลา 40 ช่ัวโมง                     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
    
 ศึกษาเรื่องรามเกียรต์ิ (ฉบับรัชกาลท่ี 1) ขุนช้างขุนแผน อิเหนา พระอภัยมณี สามก๊ก ให้รู้เรื่องตลอด
โดยสังเขป และอ่านเฉพาะตอนท่ีส าคัญในเชิงวรรณศิลป์ ตอนท่ีท าให้เห็นสภาพชีวิตในสมัยของบรรพบุรุษ ตอน
ท่ีท าให้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และตอนท่ีเกี่ยวกับศิลปะสาขาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครท่ีส าคัญ แนวคิดในเนื้อเรื่องโดยเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในชีวิตปัจจุบัน เกิด
ความประทับใจในศิลปะการประพันธ์ สามารถน าไปกล่าวอ้างอิงได้ 
 โดยการใช้ กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใช้ทักษะทางภาษาได้ถูกต้อง น าไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและคุณค่าของวรรณคดีมรดกได้ 
 2. อธิบายรายละเอียดของเรื่องตามประเด็นท่ีก าหนดได้ 
 3. วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องท่ีอ่านได้ 
 4. อธิบายคุณค่าเรื่องท่ีอ่านด้านวรรณศิลป์ สังคม และเนื้อหาได้ 
 5. อธิบายแนวทางการน าคุณค่าจากวรรณคดีมรดกไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

         

 

 

 

 
 
 



 

 

 

59 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

60 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 
 
สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ 

จ านวน ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับ และอนุกรม และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.3  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้ 
 
สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1   เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและ 

น าไปใช้  
มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 

เรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
 
สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา  
มาตรฐาน ค 3.2  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

61 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

รายวชิาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 2 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 2 1.0 
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 3 1.5 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 3 1.5 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 2 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 2 1.0 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 3 1.5 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 3 1.5 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 2 1.0 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 3 1.5 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 3 1.5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

62 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

 

ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา  40  ช่ัวโมง             จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
 
           ศึกษา  ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ เซต ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พื้นฐานเกี่ยวกับ
เซตยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์ของเซต จ านวนสมาชิกของเซตจ ากัดและการแก้ปัญหา 
ตรรกศาสตร์ ประพจน์ และ ตัวเช่ือม (นิเสธ และ หรือ ถ้า...แล้ว.. ก็ต่อเมื่อ) ประโยคท่ีมีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว 
และการอ้างเหตุผล 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/ กระบวนการในการค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ใน
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่น
ในตนเอง   
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด นักเรียนเข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการส่ือสารและส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  
 
ตัวชี้วัด 
      ค 1.1  ม.4/1   
 
รวมทั้งหมด  1  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

63 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

 

ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา  40  ช่ัวโมง              จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
          ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ หลักการบวกหลักการ
คูณ วิธีเรียงสับเปล่ียน วิธีจัดหมู่ น าหลักการนับเบื้องต้นไปใช้แก้ปัญหาได้ ความน่าจะเป็น กฎส าคัญบางประการ
ของความน่าจะเป็น และการน าไปใช้ 
          โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/ กระบวนการในการค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ใน
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่น
ในตนเอง   
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด นักเรียนเข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ และ ความน่าจะเป็น 
ในการส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  
 
ตัวชี้วัด 
       ค 3.2  ม.4/1 
       ค 3.2  ม.4/2  
 
รวมทั้งหมด  2  ตัวชี้วัด 

 

  



 

 

 

64 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

 

ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา  40  ช่ัวโมง              จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
          ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ การประยุกต์เลขยกก าลัง ใช้สมบัติเกี่ยวกับการบวก 
การคูณ การเท่ากัน และการไม่เท่ากันของจ านวนจริงในรูปกรณฑ์และจ านวนจริงในรูปเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ี
ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน (ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันก าลังสอง ฟังก์ชัน
ขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล) 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/ กระบวนการในการค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ใน
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่น
ในตนเอง   
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด นักเรียนเข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการส่ือสารและส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  
 
ตัวชี้วัด 
       ค 1.1  ม.5/1 
       ค 1.2  ม.5/1 
 
รวมทั้งหมด  2  ตัวชี้วัด 
 

 
 

 

 

  



 

 

 

65 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

 

ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา  40  ช่ัวโมง              จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
          ศึกษา  ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน (ฟังก์ชันเชิงเส้น 
ฟังก์ชันก าลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล) ดอกเบ้ียและมูลค่าของเงินดอกเบ้ีย มูลค่าของเงิน 
ค่ารายงวด และความรู้เกี่ยวกับดอกเบ้ีย และมูลค่าของเงินน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
          โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/ กระบวนการในการค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ใน
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่น
ในตนเอง   
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด นักเรียนเข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการส่ือสารและส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  
 
ตัวชี้วัด 
       ค 1.2  ม.5/1 
       ค 1.3  ม.5/1 
 
รวมทั้งหมด  2  ตัวชี้วัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

66 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

 

ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา  40  ช่ัวโมง              จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
          ศึกษา  ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้  สถิติเบ้ืองต้น  สถิติและข้อมูล  ตัวอย่างของกรณีหรือ
ปัญหาท่ีต้องใช้สถิติ สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถ่ีของ
ข้อมูลแบบไม่จัดกลุ่ม การแจกแจงความถี่ของข้อมูลแบบจัดกลุ่ม การแจกแจงความถี่สะสม การแจกแจงความถี่
สัมพัทธ์ การแจกแจงความถ่ีสะสมสัมพัทธ์ ฮิสโทแกรม แผนภาพต้น – ใบ การวัดค่ากลางของข้อมูล ค่าเฉล่ียเลข
คณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ข้อสังเกตและหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญในการใช้ค่ากลางชนิดต่าง ๆ และการวัดต าแหน่งท่ี
ของข้อมูล เปอร์เซ็นต์ไทล์   
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/ กระบวนการในการค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ใน
การเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่น
ในตนเอง   
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด นักเรียนเข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการส่ือสารและส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  
 
ตัวชี้วัด 
       ค 3.1  ม.6/1 
 
รวมทั้งหมด  1  ตัวชี้วัด 

 

  



 

 

 

67 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

 

ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา  40  ช่ัวโมง              จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
          ศึกษา  ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ สถิติเบ้ืองต้นและการประยุกต์ใช้  การวัดการกระจาย
ของข้อมูล  พิสัย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลาง 
และค่าการกระจายของข้อมูล    
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/ กระบวนการในการค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ใน
การเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่น
ในตนเอง   
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด นักเรียนเข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการส่ือสารและส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  
 
ตัวชี้วัด 
       ค 3.1  ม.6/1 
 
รวมทั้งหมด  1  ตัวชี้วัด 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

68 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา  60  ช่ัวโมง              จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
          ศึกษา  ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ จ านวนจริงและพหุนาม  จ านวนจริงและสมบัติของ
จ านวนจริง ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริงและสมบัติของค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง จ านวนจริงในรูปกรณฑ์ และ
จ านวนจริงในรูปเลขยกก าลัง ตัวประกอบของพหุนาม สมการและอสมการพหุนาม สมการและอสมการ
เศษส่วนของพหุนาม สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนาม   ฟังก์ชัน การบวก การลบ การคูณ การหาร
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ และ ฟังก์ชันผกผัน 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/ กระบวนการในการค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ใน
การเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  ซึ่งการวัดและประเมินผล  จะใช้วิธีการท่ี
หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะท่ีต้องการวัด 
          มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
ญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจจ านวนจริงและใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแก้ปัญหา 
2. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบ และฟังก์ชันผกผัน 
3. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
4. แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินส่ี และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
5. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
6. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา   

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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 ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

 

ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา  60  ช่ัวโมง               จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
          ศึกษา  ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระเรขาคณิตวิเคราะห์ เส้นตรง ระยะระหว่างจุดสองจุด จุด
กึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นต้ังฉาก  ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง  
ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด  ภาคตัดกรวย  วงกลม  พาราโบลา  วงรี  ไฮเพอร์โบลา   
          โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการค านวณ  การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ี
ได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และ
มีความเช่ือมั่นในตนเอง   
          มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. หาระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดได้ 
2. หาความชันของเส้นตรง สมการเส้นตรง เส้นขนาน เส้นต้ังฉากและน าไปใช้ได้ 
3. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวยเมื่อก าหนดส่วนต่าง ๆ ของภาคตัดกรวยให้และเขียน

กราฟของความสัมพันธ์นั้นได้ 
4. น าความรู้เรื่องการเล่ือนแกนทางขนานไปใช้ในการเขียนกราฟได้ 
5. น าความรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ไปใช้แก้ปัญหาได้ 
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา  60  ช่ัวโมง              จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
          ศึกษา  ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  ฟังก์ชันลอการิทึม กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม การ
ค านวณค่าโดยประมาณ โดยใช้ลอการิทึม การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม  ฟังก์ชันตรีโกน
มิติและการประยุกต์ ฟังก์ชันไซน์  โคไซน์และฟังก์ชันตรีโกนมิติอื่นๆ  กราฟของฟังก์ชันตรีโกนมิติ ฟังก์ชันตรี
โกนมิติของผลบวกและผลต่างของจ านวนจริงหรือมุม อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกนมิติ กฎของไซน์  และโคไซน์  
เวกเตอร์ในสามมิติ เวกเตอร์และการเท่ากัน การบวกและการลบ เวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ผลคูณ
เชิงสเกลาร์  ผลคูณเวกเตอร์ 
          โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง  สรุปรายงาน  เพื่อพัฒนาฝึกทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้
เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการ
ท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมี
ความเช่ือมั่นในตนเอง  มีความรักชาติศาสน์กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ   
          มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ได้อย่างมี
ความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. แก้สมการท่ีตัวแปรอยู่ในรูปเลขยกก าลังได้ 
2. เปล่ียนสมการเลขยกก าลังเป็นสมการลอการิทึมได้ 
3. น าลอการิทึมสามัญไปใช้ได้ 
4. เปล่ียนฐานลอการิทึมได้ 
5. เขียนกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมได้     
6. แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลและ สมการลอการิทึมได้     
7. หาค่าฟังก์ชันตรีโกนมิติของผลบวกและผลต่างของมุมสองมุมหรือจ านวนจริงสองจ านวนได้    
8. พิสูจน์เอกลักษณ์ตรีโกนมิติได้ 
9. หาอินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกนมิติ ได้   
10. น ากฎของไซน์และกฎของโคไซน์แก้สามเหล่ียมได้ 
11. น ากฎของไซน์และกฎของโคไซน์และฟังก์ชันตรีโกนมิติอื่นแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและ

ความสูงได้ 
 

รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้ 
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 ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

 

ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา  60  ช่ัวโมง              จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
          ศึกษา  ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ จ านวนเชิงซ้อน กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจ านวน
เชิงซ้อน  จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว  ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ผลบวกและผลต่างเมทริกซ์ และ
สมบัติการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์ด้วยจ านวนจริง การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ และสมบัติการคูณของ
เมทริกซ์ ดีเทอร์-มินันต์  อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์  และการใช้เมทริกซ์แก้สมการเชิงเส้น เวกเตอร์ในสาม
มิติ เวกเตอร์ การเท่ากัน การบวกและการลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ การใช้เวกเตอร์พิสูจน์
ทฤษฎีบทในเรขาคณิต เวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉาก เวกเตอร์หนึ่งหน่วย และเวกเตอร์ท่ีมีขนาดท่ีต้องการ 
ผลกคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
          โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง  สรุปรายงาน   
          เพื่อพัฒนาฝึกทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิง
ต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถ
ท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง  
มีความรักชาติศาสน์กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ   
 

ผลการเรยีนรู้ 
1. เข้าใจจ านวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจ านวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา 
2. หารากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อนเมื่อ n เป็นจ านวนนับท่ีมากกว่า 1 
3. หาผลบวกและผลต่างเมทริกซ์ได้ 
4. หาผลคูณเมทริกซ์ด้วยจ านวนจริง และผลคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ 
5. น าสมบัติการคูณของเมทริกซ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
6. หาดีเทอร์-มินันต์  อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ได้   
7. สามารถใช้เมทริกซ์ในแก้สมการเชิงเส้นได้ 
8. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินส่ีท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม และน าไปใช้ในการ

แก้ปัญหา 
9. บอกความหมายของเวกเตอร์ได้ 
10. บวก  ลบเวกเตอร์ได้ 
11. เขียน เวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉากและบวก  ลบเวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉากและบวก  ได้ 
12. คูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ได้ 
13. หาผลคูณเชิงสเกลาร์ได้ 
14. หาผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้   รวมทั้งหมด  14  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา  60  ช่ัวโมง              จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
          ศึกษา  ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ ล าดับและอนุกรมอนันต์  ล าดับจ ากัดและล าดับอนันต์ 
ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต ลิมิตของล าดับอนันต์ อนุกรมจ ากัดและอนุกรมอนันต์ อนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต ผลบวกอนุกรมอนันต์  การน าความรู้เกี่ยวกับล าดับ และอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหามูลค่า
ของเงิน และค่ารายงวด การแจกแจงความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น การแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม และการ
แจกแจงปกติ 
          โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/ กระบวนการในการค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ใน
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่น
ในตนเอง   
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด นักเรียนเข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมอนันต์ และ การแจกแจงความน่าจะ
เป็นเบ้ืองต้น ในการส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  
 

ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุได้ว่าล าดับท่ีก าหนดให้เป็นล าดับลู่เข้าหรือลู่ออก 
2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
3. หาผลบวกอนุกรมอนันต์ 
4. เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ 
5. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเกิดจากตัวแปรสุ่มท่ีมีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม 

และการแจกแจงปกติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา  60  ช่ัวโมง              จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
          ศึกษา  ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ แคลคูลัสเบื้องต้น ลิมิตของฟังก์ชันพีชคณิต ความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันพีชคณิต อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต และจ ากัดเขต ของฟังก์ชัน
พีชคณิต การประยุกต์ของปริพันธ์ 
          โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/ กระบวนการในการค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ใน
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่น
ในตนเอง   
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้ อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด นักเรียนเข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสเบ้ืองต้น ในการส่ือสารและส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันท่ีก าหนดให้ 
2. หาอนุพันธ์ของฟงัก์ชันพีชคณิตท่ีก าหนดให้ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
3. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต และจ ากัดเขต ของฟังก์ชันพีชคณิตท่ีก าหนดให้ และน าไปใช้แก้ปัญหา 

 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงไม่มีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต 

และความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถา่ยทอด 
พลังงาน การเปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหา 
และผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต  การล าเลียงสารเข้าและออก 
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ 
ท่ีท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะต่างๆ ของพืช 
ท่ีท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถา่ยทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
สารพันธุกรรม การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมผีลต่อส่ิงมีชีวิต ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร 

กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ 
เปล่ียนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ ลักษณะ 
การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวัตถุรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลงและการถา่ยโอนพลังงาน  
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคล่ืน

 ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ 
ประโยชน์ 

 
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ  

กาแล็กซี  ดาวฤกษ ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะท่ีส่งผลต่อ
ส่ิงมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลง 
ภายในโลก และบนผิวโลก  ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
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สาระที่ 4 เทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และศาสตร์
อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสรา้งสรรค์ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
ชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน 
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การท างาน

 และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม  
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รายวชิาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ว30111 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 1.5 ว30202 ฟิสิกส์ 2 4 2.0 
ว30121 วิทยาการค านวณพื้นฐาน 1 1 0.5 ว30222 เคมี 2 3 1.5 
ว30201 ฟิสิกส์ 1 4 2.0 ว30242 ชีววิทยา 2 3 1.5 
ว30221 เคมี 1 3 1.5 ว30262 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2 3 1.5 
ว30241 ชีววิทยา 1 3 1.5 ว30282   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2 1.0 
ว30261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1 3 1.5 ว30291 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1 0.5 
ว30292 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2 1.0     

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ว30112 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 3 1.5 ว30113 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 3 1.5 
ว30203 ฟิสิกส์ 3 4 2.0 ว30124 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1 0.5 
ว30223 เคมี 3 3 1.5 ว30204 ฟิสิกส์ 4 4 2.0 
ว30243 ชีววิทยา 3 3 1.5 ว30224 เคมี 4 3 1.5 
ว30288 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 1 0.5 ว30244 ชีววิทยา 4 3 1.5 
    ว30281 ส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น 2 1.0 
    ว30283 เส้นใยจากวัสดุธรรมชาติ 2 1.0 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 3 1.5 ว30206 ฟิสิกส์  4 2.0 
ว30205 ฟิสิกส์ 5 4 2.0 ว30226 เคมี  3 1.5 
ว30225 เคมี 5 3 1.5 ว30246 ชีววิทยา 6 3 1.5 
ว30245 ชีววิทยา 5 3 1.5 ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3 3 1.5 
ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร์ 3 1.5 ว30284 สีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ 3 1.5 
    ว30289   วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 1 0.5 
    ว30293 โปรแกรมตารางการท างาน 2 1.0 



 

 

 

78 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ว30111  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                   เวลา 60 ชั่วโมง                         จ านวน 1.5 หน่วยกิต                        
                  

ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ องค์ประกอบทาง
กายภาพและชีวภาพของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การรักษาดุลยภาพของน้ าและ
แร่ธาตุ กรด-เบส และอุณหภูมิภายในร่างกายระบบภูมิ คุ้มกันแบบไม่จ าเพาะ และแบบจ าเพาะต่อส่ิง
แปลกปลอม ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง การสร้างอาหารของพืชด้วยกระบวน 
การสังเคราะห์ด้วยแสง สารสังเคราะห์จากพืชปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชท่ีมนุษย์สังเคราะห์ขึ้น การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช ยีน ดีเอ็นเอ และการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล การ
เปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมระดับยีนและโครโมโซม การใช้ประโยชน์จากมิวเทชัน การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
ของส่ิงมีชีวิต 

โดยใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
อภิปราย การอธิบาย การเปรียบเทียบ การออกแบบการทดลอง การยกตัวอย่าง การเขียนแผนผัง และการ
ทดสอบและบอกชนิด  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการ
แก้ปัญหา ด้านการส่ือสาร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 

ตัวชี้วัด 

ว 1.1  ม.4/1   ม.4/2   ม.4/3   ม.4/4 

ว 1.2   ม.4/1   ม.4/2   ม.4/3   ม.4/4   ม.4/5   ม.4/6   ม.4/7   ม.4/8   ม.4/9   ม.4/10   ม.4/11    

         ม.4/12   

ว 1.3   ม.4/1   ม.4/2   ม.4/3   ม.4/4   ม.4/5   ม.4/6    

รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 

 

 

 



 

 

 

79 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ว30112  วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                เวลา 60 ชั่วโมง                            จ านวน 1.5 หน่วยกิต                          
      

ศึกษาแบบจ าลองอะตอม อนุภาคมูลฐานของอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ การจัดเรียง
อิเล็กตรอนในอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมู่
และตามคาบ  สมบัติกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟและกลุ่มธาตุแทรนซิชัน การเปรียบเทียบสมบัติของธาตุในกลุ่ม
โลหะกับอโลหะ  ศึกษาและอธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของสารกัมมันตรังสี ยกตัวอย่างการน าธาตุมาใช้
ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ศึกษาการเกิดพันธะและชนิดของพันธะโคเวเลนต์ การ
เขียนสูตรและเรียกช่ือสารโคเวเลนต์ ความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รูปร่างโมเลกุลสาร
โคเวเลนต์ สภาพขั้วของสารโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสารโคเวเลนต์ สมบัติท่ีมีผลต่อจุด
หลอมเหลวและจุดเดือดของสารโคเวเลนต์ ศึกษาการเกิดพันธะไอออนิก การเขียนสูตรและเรียกช่ือ
สารประกอบไอออนิก สมบัติของสารประกอบไอออนิก ศึกษาปฏิกิริยาเคมีแสดงด้วยสมการเคมี อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สารละลายอิเล็กโทรไลต์หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ 
สารประกอบอินทรีย์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สมบัติพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน ความเป็น
กรด-เบส สมบัติการละลายของสารในตัวท าละลายต่าง ๆ  

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การอธิบาย 
การยกตัวอย่าง การเขียนแผนผัง การเปรียบเทียบ การทดสอบ การออกแบบการทดลอง การอภิปรายและสรุป 

มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ตัวชี้วัด 

ว 2.1    ม.5/1   ม.5/2   ม.5/3   ม.5/4   ม.5/5   ม.5/6   ม.5/7   ม.5/8   ม.5/9   ม.5/10 
ม.5/11   ม.5/12   ม.5/13   ม.5/14   ม.5/15   ม.5/16   ม.5/17   ม.5/18   ม.5/19 
ม.5/20   ม.5/22   ม.5/23   ม.5/24   ม.5/25 

 
รวมทั้งหมด  25  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

80 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 
ว30113  วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5         เวลา 60 ชั่วโมง                        จ านวน 1.5  หน่วยกิต
        
 ศึกษาหลักการพื้นฐานของแรงและการเคล่ือนท่ีในเรื่อง  ระยะทาง  การกระจัด  อัตราเร็ว  ความเร็ว  
ความเร่ง  การเคล่ือนท่ีแนวตรง  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์  การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมและการเคล่ือนท่ีแบบ
ส่ัน แรงท่ีกระท าต่อวัตถุในสนามโน้มถ่วงและการเคล่ือนท่ีของวัตถุในสนามโน้มถ่วง แรงท่ีกระท าต่ออนุภาคท่ีมี
ประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก  หลักการท างานของมอเตอร์ การเกิดอีเอ็มเอฟ แรงนิวเคลียร์ใน
นิวเคลียส พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน การเปล่ียนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้ารวมท้ังการใช้
ประโยชน์ และศึกษาหลักการพื้นฐานของพลังงานในเรื่ององค์ประกอบของคล่ืน  สมบัติของคล่ืน  เสียงและการ
ได้ยิน  ความเข้มเสียง  มลพิษทางเสียง  การมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี การท างาน
ของแผ่นกรองสี การผสมแสงสี คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนประกอบของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และการส่ือสารโดย
อาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบค้นข้อมูล การส ารวจตรวจสอบ  
เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความคิด  มีความสามารถในการส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  การตัดสินใจ  

การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 

 ว 2.2  ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5  ม.5/6  ม.5/7  ม.5/8  ม.5/9  ม.5/10 
 ว 2.3  ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5  ม.5/6  ม.5/7  ม.5/8  ม.5/9  ม.5/10  ม.5/11   
                   ม.5/12 

รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

81 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ว30114  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                เวลา 60 ชั่วโมง                            จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
                      
 
 ศึกษาโครงสร้างโลก การแบ่งโครงสร้างโลก หลักฐานและสมมติฐานการเคล่ือนท่ีของทวีปหลักฐาน
และข้อมูลทางธรณีวิทยาท่ีสนับสนุนการเคล่ือนตัวของทวีป  กระบวนการท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนท่ีของแผ่นธรณี  
ลักษณะการเคล่ือนท่ีของแผ่นธรณี  การเปล่ียนลักษณะของเปลือกโลก  แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อายุทาง
ธรณีวิทยา ซากดึกด าบรรพ์การล าดับช้ันหิน ก าเนิดเอกภพ  กาแล็กซี วิวัฒนาการของดาวฤกษ์  ก าเนิดและ
วิวัฒนาการของดวงอาทิตย์ ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์ สี และอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ 
ระยะห่างของดาวฤกษ์  เนบิวลา  แหล่งก าเนิดดาวฤกษ์ ระบบดาวฤกษ์  มวลของดาวฤกษ์  การก าเนิดระบบ
สุริยะ ดวงอาทิตย์  เขตของบริวารดวงอาทิตย์  กล้องโทรทรรศน์ การขนส่งและการโคจรของดาวเทียม ระบบ
ขนส่งอวกาศ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต   
การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอื่น เฝ้าระวังและพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม  และค่านิยมท่ีถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

 
ตัวชี้วัด 
 ว 3.1 ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4  ม.6/5  ม.6/6  ม.6/7  ม.6/8  ม.6/9  ม.6/10 
 ว 3.2 ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4  ม.6/5  ม.6/6  ม.6/7  ม.6/8  ม.6/9  ม.6/10  ม.6/11 

ม.6/12  ม.6/13  ม.6/14   
 

รวมทั้งหมด  24  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

82 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ว30121 วิทยาการค านวณ 1             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                         เวลา  40 ชั่วโมง                       จ านวน  1.0 หน่วยกิต
           

ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยี 
การน าแนวคิดเชิงค านวณพัฒนาโครงงานท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ตลอดจนใช้ในการพัฒนาโครงงานท่ีมีการบูร
ณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด 
เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรม
โครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอา
แนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อื่นมาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้
ใหม่ เข้าใจการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่าง
ปลอดภัยมีจริยธรรม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา
และการจัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
ตัวชี้วัด 

ว 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 

    ม.4/1 
  
รวมทั้งหมด  1  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

83 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ว30124 การออกแบบและเทคโนโลย ี1                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                            เวลา  40 ชั่วโมง                        จ านวน  1.0  หน่วยกิต
          

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของนวัตกรรม ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รูปแบบของ
เทคโนโลยี การพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระบบทาง
เทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยี องค์ประกอบท่ีสัมพันธ์กับกระบวนการทางเทคโนโลยี การออกแบบเชิง
วิศวกรรม สะเต็มศึกษา โครงงานสะเต็ม การท าโครงงาน การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ 
รวมท้ังทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒนาช้ินงาน เพื่อแก้ปัญหาในการท างาน การท าโครงงานออกแบบและ
เทคโนโลยี ผลงานโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project–based Learning) เน้นให้ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และ น าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน 
 เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา น าไปสู่การสร้างต้นแบบ 
ตลอดจนสามารถน ากระบวนการเทคโนโลยี สร้างเทคโนโลยีวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 
รวมท้ังค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถใน
การแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ อีกท้ังยังเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยา
ศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
ตัวชี้วัด 

ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
    ม.5/1 
 
รวมทั้งหมด  1  ตัวชี้วัด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

84 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30201  ฟิสิกส ์1              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     เวลา 80 ชั่วโมง             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
      

ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์  ธรรมชาติของฟิสิกส์  การวัด การบันทึกผลการวัดปริมาณ
ทางฟิสิกส์ การทดลองทางฟิสิกส์  การเคล่ือนท่ีแนวตรง ต าแหน่ง  การกระจัดและระยะทาง  อัตราเร็ว 
ความเร็ว  ความเร่ง  กราฟของการเคล่ือนท่ีแนวตรง สมการส าหรับการเคล่ือนท่ีแนวตรง  การตกแบบเสรี  แรง
และกฎการเคล่ือนท่ี การหาแรงลัพธ์ มวล แรงและกฎการเคล่ือนท่ี แรงเสียดทาน  แรงดึงดูดระหว่างมวล การ
ประยุกต์ใช้กฎการเคล่ือนท่ี  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมท้ังทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม ท่ี
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นและอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์  ประวัติความเป็นมา  รวมทั้งพัฒนาการของหลักการ
และแนวคิดทางฟิสิกส์ท่ีมีผลการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี 

2. วัดและรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม  โดยน าความคลาดเคล่ือนในการวัด
มาพิจารณาในการน าเสนอผล  รวมท้ังแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ  วิเคราะห์และแปลความหมายจาก
กราฟเส้นตรง  

3. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่ง  การกระจัด  ความเร็ว และความเร่งของการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุในแนวตรงท่ีมีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ  รวมท้ังทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของ
โลก และค านวณปริมาณต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง  

4. อธิบายแรงและผลของแรงลัพธ์ท่ีมีต่อการเคล่ือนท่ีของวัตถุ รวมท้ังทดลองหาแรงลัพธ์ของแรงสอง
แรงท่ีท ามุมต่อกัน 

5. เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุอิสระ และอธิบายกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันและการใช้กฎ
การเคล่ือนท่ีของนิวตันกับสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุ  รวมท้ังทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรง 
มวล และความเร่ง ตามกฎข้อท่ีสองของนิวตัน 

6. วิเคราะห์และอธิบายแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆในกรณีท่ีวัตถุหยุดนิ่งและวัตถุ
เคล่ือนท่ี รวมท้ังทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆและน าความรู้เรื่องแรง
เสียดทานไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

7. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงท่ีท าให้วัตถุมีน้ าหนัก รวมท้ังค านวณ
ปริมาณต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 



 

 

 

85 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30202   ฟิสิกส ์2              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      เวลา 80 ชั่วโมง             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการของกลศาสตร์ในเรื่องสภาพสมดุลและเงื่อนไขท่ีท าให้เกิดสมดุล งาน พลังงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลน์ กฎการอนุรักษ์พลังงาน ก าลัง เครื่องกลอย่างง่ายและประสิทธิภาพ
ของเครื่องกล โมเมนตัม การชนกันของวัตถุและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์และการ
เคล่ือนท่ีแบบวงกลม    

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมท้ังทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ และผลรวมของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผลของแรงคู่ควบที่มีต่อ
สมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกล และค านวณปริมาณต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง 

2. สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงที่กระท าต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุและผลของศูนย์
ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ 

3. วิเคราะห์และค านวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับต าแหน่ง รวมทั้ง
อธิบาย และค านวณก าลังเฉลี่ย 

4. อธิบายและค านวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานจลน์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออกและ
ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และ
ค านวณงานที่เกิดข้ึนจากแรงลัพธ์ 

5. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห์ และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 

6. อธิบายการท างาน ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โดยใช้ความรู้เรื่องงาน
และสมดุลกล รวมทั้งค านวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล 

7. อธิบาย และค านวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์กับ
เวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม 

8. ทดลอง อธิบาย และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหน่ึงมิติ ทั้งแบบยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น และ
การดีดตัวแยกจากกันในหน่ึงมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 

9. อธิบาย วิเคราะห์ และค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และทดลองการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ 

10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม 
และมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม                                       รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 



 

 

 

86 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30203  ฟิสิกส ์3                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       เวลา 80 ชั่วโมง             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิ
กอย่างง่าย แรงกับการส่ันของมวลติดปลายสริงและลูกตุ้มอย่างง่าย ความถ่ีธรรมชาติและการส่ันพ้อง ธรรมชาติ
ของคล่ืน อัตราเร็วของคล่ืน หลักการท่ีเกี่ยวกับคล่ืน พฤติกรรมของคล่ืน แนวคิดเกี่ยวกับ แสงเชิงคล่ืน การ
แทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ การเล้ียวเบนของแสงผ่านสลิตเด่ียว การเล้ียวเบนของแสงผ่านเกรตติง การ
สะท้อนและการหักเหของแสง การมองเห็นและการเกิดภาพ ภาพจากเลนส์และ กระจกเงาทรงกลม แสงสีและ
การมองเห็นแสงสี ปรากฏการณ์ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับแสง  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมท้ังทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่า ย รวมทั้ง
ค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

2. อธิบายความถ่ีธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง  
3. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วยหลักการ ของฮอยเกนส์ 

และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งค านวณอัตราเร็ว ความถ่ี และความยาวคลื่น  
4. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ า รวมทั้ง ค านวณปริมาณ

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
5. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และเกรตติง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอด ของแสงผ่านส

ลิตเด่ียว รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
6. ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและ ค านวณต าแหน่งและ

ขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้งอธิบายการน าความรู้เรื่องการสะท้อนของ
แสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลม ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

7. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเหรวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของ แสง และค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

8. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพ่ือแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาต าแหน่ง ขนาด ชนิดของ ภาพ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และอธิบายการน า
ความรู้้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  

9. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เก่ียวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่างๆ ในช่วง
เวลาต่างกัน  

10. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบายสาเหตุของการ
บอดสี                                                                                                   
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 



 

 

 

87 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30204   ฟิสิกส ์4                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           เวลา 80 ชั่วโมง             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการเกิดเสียง การเคล่ือนท่ีของเสียง การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเล้ียวเบน
ของคล่ืนเสียง การได้ยินเสียง ความเข้มเสียง คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียง คล่ืนนิ่งของเสียง การส่ันพ้อง ของ
เสียง การเกิดบีต ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์  คล่ืนกระแทกของเสียง  ธรรมชาติของไฟฟ้าสถิต การเหนี่ยวน า
ไฟฟ้าสถิต กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ ความจุและพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ 
การต่อตัวเก็บประจุ กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า กฎของโอห์ม สภาพต้านทาน การต่อตัวต้านทาน อีเอ็มเอฟของ
แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า การต่อแบตเตอรี่ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
การเปล่ียนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า และเทคโนโลยีด้านพลังงาน   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมท้ังทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยา ศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม  
 

ผลการเรียนรู้  
1. อธิบายการเกิดเสียง การเคล่ือนท่ีของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคล่ืนการกระจัดของอนุภาคกับ

คล่ืนความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศท่ีขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส การ
สะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเล้ียวเบน ของคล่ืนเสียง รวมทั้งค านวณ ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

2. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง 
รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

3. ทดลอง และอธิบายการเกิดการส่ันพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมท้ังสังเกตและ 
อธิบายการเกิดบีต คล่ืนนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คล่ืนกระแทกของเสียง ค านวณปริมาณ ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และน าความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

4. ทดลอง และอธิบายการท าวัตถุท่ีเป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการ
เหนี่ยวน าไฟฟ้าสถิต  

5. อธิบาย และค านวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์ 
6. อธิบาย และค านวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าท่ีกระท ากับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าท่ีอยู่ในสนามไฟฟ้า 

รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์  
7. อธิบาย และค านวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และ ความต่างศักย์ระหว่างสองต าแหน่งใด ๆ  
8. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ และ ความจุ

ของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมทั้ง ค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง  



 

 

 

88 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

9. น าความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และปรากฏการณ์ 
ในชีวิตประจ าวัน  

10. อธิบายการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน ากับความเร็วลอยเล่ือนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในลวด
ตัวน าและพื้นท่ีหน้าตัดของลวดตัวน า และค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

11. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว
พื้นท่ีหน้าตัด และสภาพต้านทานของตัวน าโลหะท่ีอุณหภูมิคงตัว และค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
อธิบายและค านวณความต้านทานสมมูลเมื่อน าตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน  

12. ทดลอง อธิบาย และค านวณอีเอ็มเอฟของแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมท้ังอธิบายและ 
ค านวณพลังงานไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า  

13. ทดลอง และค านวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน รวมท้ัง 
ค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัวต้านทาน  

14. อธิบายการเปล่ียนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมท้ังสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีท่ีน ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 
 
รวมทั้งหมด  14  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

89 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30205   ฟิสิกส ์5                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6          เวลา 80 ชั่วโมง             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก โมเมนต์ของแรงคู่ควบกระท ากับขดลวดท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่านเมื่ออยู่
ในสนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน า อีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า ไฟฟ้ากระแสสลับ ความร้อน  แก๊สอุดมคติ  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ของแข็ง สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง ความตึงผิว ความหนืดของของเหลว ความดันในของ
ไหลแรงพยุง ของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมีความสามารถในการตัดสินใจมี ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมท้ังทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหาด้านการ
ส่ือสาร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

  
ผลการเรียนรู้ 

1. สังเกตและอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและค านวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณท่ีก าหนด รวมทั้ง
สังเกตและอธิบายสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน าเส้นตรงและโซเลนอยด์ 

2. อธิบายและค านวณแรงแม่เหล็กท่ีกระท าต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าเคล่ือนท่ีในสนามแม่เหล็ก แรง
แม่เหล็กท่ีกระท าต่อเส้นลวดท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของการเคล่ือนท่ีเมื่อ
ประจุเคล่ือนท่ีต้ังฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมท้ังอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวน าคู่ขนานท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 

3. อธิบายหลักการท างานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งค านวณปริมาณ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ และค านวณปริมาณ
ต่างๆ เกี่ยวข้อง รวมทั้งน าความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน าไปอธิบายการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

5. อธิบายและค านวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส และกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส 
6. อธิบายหลักการท างานและประโยชน์ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟ

ของหม้อแปลง และค านวณปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
7. อธิบายและค านวณความร้อนท่ีท าให้สสารเปล่ียนอุณหภูมิ ความร้อนท่ีท าให้สสารเปล่ียนสถานะ

และความร้อนท่ีเกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
8. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและค านวณปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
9. อธิบายแบบจ าลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของ

แก๊สรวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
10. อธิบายและค านวณงานท่ีท าโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างความร้อน พลังงานภายในระบบ และงาน รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง และน าความรู้เรื่อง
พลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 



 

 

 

90 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

11. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุท่ีเป็นแท่งเมื่อถูกกระท าด้วยแรงค่า
ต่างๆรวมทั้งทดลอง อธิบายและค านวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง และน า
ความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

12. อธิบายและค านวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันอากาศ รวมทั้งอธิบายหลักการ
ท างานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

13. ทดลอง อธิบายและค านวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
14. ทดลอง อธิบายและค านวณความตึงผิวของของเหลว รวมท้ังสังเกตและอธิบายแรงหนืดของ

ของเหลวง 
15. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมทั้งค านวณ

ปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และน าความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการ
ท างานของอุปกรณ์ต่างๆ 
 
รวมทั้งหมด  15  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

91 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30206   ฟิสิกส ์6                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6          เวลา 80 ชั่วโมง             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมของคล่ืนแม่ เหล็กไฟฟ้า โพลาไรเซชันของคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้า การส่ือสารโดยอาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า สมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏ
การโฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคล่ืนและอนุภาค เสถียรภาพของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมีความสามารถในการตัดสินใจมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมท้ังทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหาด้านการ
ส่ือสาร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้น
และแผ่นโพลารอยด์ รวมท้ังอธิบายการน าคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่างๆไปประยุกต์ใช้ และหลักการ
ท างานของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. สืบค้นและอธิบายการส่ือสารโดยอาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ และ
เปรียบเทียบการส่ือสารด้วยสัญญาณแอนะล็อก กับสัญญาณดิจิทัล 

3. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน 
รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

4. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและค านวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน
และฟังก์ชันงานของโลหะ 

5. อธิบายทวิภาวะของคล่ืนและอนุภาค รวมทั้งอธิบายและค านวณความยาวคล่ืนเดอบรอยล์ 
6. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตา แกมมา 
7. อธิบายและค านวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมท้ังทดลอง อธิบาย และค านวณ

จ านวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีท่ีเหลือจากสลายและครึ่งชีวิต 
8. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ

ท่ีเกี่ยวข้อง 
9. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชัน รวมท้ังค านวณพลังงานนิวเคลียร์ 
10. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งอันตรายและการป้องกันรังสีในด้านต่างๆ 
11. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค แบบจ าลองมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์จากการ

ค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่างๆ 
 
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ว30221  เคมี 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                เวลา 60 ชั่วโมง             จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการท าปฏิบัติการเคมี  การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการท า
ปฏิบัติการ การระบุหน่วยวัดปริมาตรต่าง ๆ ของสาร การเปล่ียนหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟกเตอร์
เปล่ียนหน่วย ศึกษาแบบจ าลองอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ อนุภาคมูลฐานของอะตอม การจัดเรียง
อิเล็กตรอนในอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมู่
และตามคาบ สมบัติของโลหะแทรนซิชัน การเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ ศึกษา
และอธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี ยกตัวอย่างการน าธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมท้ัง
ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ศึกษาการเกิดพันธะไอออนิก สูตรและการเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก 
การเปล่ียนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติของสารประกอบไออออนิก ปฏิกิริยาของ
สารประกอบไอออนิก ศึกษาการเกิดพันธะและชนิดของพันธะโคเวเลนต์ สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบโคเว
เลนต์ ความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ พลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์ 
รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สมบัติของ
สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย ศึกษาการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ 
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เช่ือมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิต
วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบ้ืองต้น และปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความตระหนักในการท าปฏิบัติการเคมี
เพื่อให้มีความปลอดภัยท้ังต่อตนเอง ผู้อื่น และส่ิงแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

2. เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท าปฏิบัติการ และวัดปริมาตรต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. น าเสนอแผนการทดลอง ทดลอง และเขียนรายงานการทดลอง 
4. ระบุหน่วยวัดปริมาตรต่าง ๆ ของสาร และเปล่ียนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้

แฟคเตอร์เปล่ียนหน่วย 
5. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือ ผลการทดลองท่ีเป็นประจักษ์พยานในการเสนอ 

แบบจ าลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 
6. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุ จ านวนโปรตอน นวิตรอน และอิเล็กตรอนของ อะตอม

จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์รวมทั้งบอก ความหมายของไอโซโทป 
7. อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอน ในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อย เมื่อทราบ

เลขอะตอมของธาตุ 
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8. ระบุหมู่คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และ กึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันใน
ตารางธาตุ 

9. วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุ เรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ 
10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และ เปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุ เรพรีเซนเท

ทีฟ 
11. อธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทป กัมมันตรังสี 
12. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการน าธาตุ มาใช้ประโยชน์รวมทั้งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิต และ

ส่ิงแวดล้อม 
13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะ ไอออนิก โดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์ แบบจุดของลิว

อิส 
14. เขียนสูตร และเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก  
15. ค านวณพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา การเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักร บอร์น-ฮาเบอร์ 
16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
17. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิ ของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
18. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเด่ียว พันธะคู่และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส 
19. เขียนสูตร และเรียกช่ือสารโคเวเลนต์ 
20. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความยาวพันธะ และพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์รวมทั้ง ค านวณ

พลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของ สารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 
21. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์โดยใช้ ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ และ

ระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 
22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล โคเวเลนต์และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด 

และการละลายน้ าของสารโคเวเลนต์ 
23. สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติของ สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ 
24. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 
25. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์และโลหะ สืบค้นข้อมูล 

และน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของ สารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์และ โลหะ ได้อย่างเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  25  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ว30222  เคมี 2                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                            เวลา  60  ชั่วโมง                         จ านวน 1.5 หน่วยกิต
   

การศึกษามวลอะตอมของธาตุ มวลอะตอมสัมพัทธ์ และมวลอะตอมเฉล่ียของธาตุ ศึกษาโมลและเลข
อาโวกาโดร การค านวณมวลโมเลกุลและมวลสูตร ความสัมพันธ์ของโมล มวล จ านวนอนุภาค และปริมาตรของ
แก๊สท่ี STP ปริมาณสารจากความสัมพันธ์ของโมล มวล จ านวนอนุภาค และปริมาตรของแก๊สท่ี STP ศึกษา
อัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี  ศึกษาสูตรอย่างง่ายและสูตร
โมเลกุลของสาร มวลเป็นร้อยละของธาตุองค์ประกอบ สูตรอย่างง่ายจากอัตราส่วนโดยโมลของธาตุ
องค์ประกอบ สูตรโมเลกุลของสาร จากสูตรอย่างง่ายและมวลโมเลกุลของสาร ศึกษาหน่วยความเข้มข้นของ
สารละลายในหน่วยร้อยละ ส่วนในล้านส่วน ส่วนในพันล้านส่วน โมลาริตีโมแลลิตีและเศษส่วนโมล ความ
เข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ ส่วนในล้านส่วน ส่วนในพันล้านส่วน   โมลาริตี โมแลลิตี และเศษส่วน
โมล ศึกษาวิธีการและเตรียมสารละลายท่ีมีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตีและปริมาตรตามท่ีก าหนดจากสาร
บริสุทธิ์ วิธีการและเตรียมสารละลายท่ีมีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตีและปริมาตรตามท่ีก าหนดด้วยวิธีการเจือ
จาง ศึกษาความแตกต่างระหว่างจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ ค่าคงท่ีของการเพิ่มขึ้น
ของจุดเดือด (Kb) และค่าคงท่ีของการลดลงของจุดเยือกแข็ง (Kf) การค านวณจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของ
สารละลาย ศึกษาการเขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิดเมื่อทราบสารต้ังต้นและผลิตภัณฑ์ การ
แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี การระบุอัตราส่วนโดยโมลจากสมการเคมี ศึกษาการค านวณปริมาณ
ของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับมวลสาร ศึกษาการค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความเข้มข้นของสารละลาย ศึกษาการค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส 
ศึกษาการค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายข้ันตอน ศึกษาสารก าหนดปริมาณ การค านวณปริมาณ
สารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับสารก าหนดปริมาณ การค านวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 
 โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสังเกต การ
ทดลอง การวัด การใช้จ านวน การก าหนดและควบคุมตัวแปร การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล การลง
ความเห็นจากข้อมูล การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
 มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุและค านวณมวลอะตอมเฉล่ียของธาตุ มวลโมเลกุลและ
มวลสูตร 
 2. อธิบาย และค านวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จ านวนอนุภาค มวลและ
ปริมาตรของแก๊สท่ี STP 
 3. ค านวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี 
 4. ค านวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร 
 5. ค านวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ 
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 6. อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตีและปริมาตรสารละลาย
ตามท่ีก าหนด 
 7. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์รวมท้ังค านวณจุดเดือดและจุด
เยือกแข็งของสารละลาย 
 8. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 
 9. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับมวลสาร 
 10. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย 
 11. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส 
 12. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายข้ันตอน 
 13. ระบุสารก าหนดปริมาณ และค านวณปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี 
 14. ค านวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 
 
รวมทั้งหมด  14  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ว30223  เคมี 3                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                       เวลา 60 ชั่วโมง                     จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
      

ศึกษาความสัมพันธ์และค านวณปริมาตร  ความดัน อุณหภูมิ จ านวนโมล หรือมวลของแก๊ส โดยใช้กฎ
ของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์ -ลูสแซก กฎรวมแก๊ส กฎของอโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ ค านวณความ
ดันย่อยหรือจ านวนโมลของแก๊สในแก๊สผสมโดยใช้ทฤษฎีความดันย่อยของดอลตัน ศึกษาทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
การแพร่และค านวณอัตราการแพร่ของแก๊สโดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม ศึกษาปรากฏการณ์หรือการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรมโดยใช้สมบัติและกฎต่างๆของแก๊ส ศึกษาความหมายของ
ปฏิกิริยาผันกลับได้และสภาวะสมดุล ค านวณค่าคงท่ีสมดุลและความเข้มข้นของสารท่ีสมดุลของปฏิกิริยาท่ีมี
ขั้นตอนเดียวและหลายขั้นตอน ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อสมดุลและค่าคงท่ีสมดุลตามหลักการของเลอชาเตอริเอ 
สมดุลเคมีของกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม 
ศึกษาทฤษฎีกรด-เบสของอาเรเนียส เบรินสเตด-ลาวรีและลิวอิส ค านวณความสามารถในการแตกตัวหรือความ
แรงของกรดและเบสค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรด
และเบส ศึกษาปฏิกิริยาสะเทินและปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ การไทรเทรต และการเลือกใช้อินดิเคเตอร์ 
ค านวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบส ศึกษาสมบัติและองค์ประกอบของสารละลาย
บัฟเฟอร์ รวมทั้งน าความรู้เกี่ยวกับกรดและเบสไปใช้ประโยชน์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุปเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิด
และการแก้ปัญหา ด้านการส่ือสารสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  

มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ
ของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ีภาวะต่าง ๆ ตามกฎ
ของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก 
 2. ค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ีภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส 
 3. ค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ านวนโมล หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของ 
อาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ 
 4. ค านวณความดันย่อยหรือจ านวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
 5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส 
โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม  
 6. สืบค้นข้อมูล น าเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆของ
แก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรม 
 7. ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 
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 8. อธิบายการเปล่ียนแปลงความเข้มข้นของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระท่ังระบบอยู่ในภาวะสมดุล 
 9. ค านวณค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา 
 10. ค านวณความเข้มข้นของสารท่ีภาวะสมดุล 
 11. ค านวณค่าคงท่ีสมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายข้ันตอน 
 12. ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงท่ีสมดุลของระบบ รวมท้ังคาดคะเนการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ 
 13. ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในส่ิงมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติ
และกระบวนการในอุตสาหกรรม 
 14. ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี และ
ลิวอิส  15. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 
 16. ค านวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส  
 17. ค านวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรด
และเบส   

18. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน  
 19. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ  
 20. ทดลองและอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ท่ีเหมาะสมส าหรับการไทเทรต
กรด-เบส   

21. ค านวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต  
 22. อธิบายสมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์  
 23. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด-
เบส 

 
รวมทั้งหมด  23  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ว30224  เคมี 4                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                           เวลา 60 ชั่วโมง           จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารจาก
กราฟ ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ทฤษฎีจลน์และการชนกันของอนุภาค 
ศึกษา ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นท่ีผิวของสารต้ังต้น อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีมีผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน
และอุตสาหกรรม ศึกษาเลขออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์ ตัวออกซิไดซ์ ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและ
ครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ เปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดซ์ การ
เขียนและดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา ศึกษาเซลล์ไฟฟ้าเคมีและการเขียน
แผนภาพเซลล์ ค านวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ ศึกษาหลักการท างานของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติย
ภูมิ หลักการทางเคมีไฟฟ้าท่ีใช้ในการชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การท าโลหะให้บริสุทธิ์และ
การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ รวมท้ังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุปเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิด
และการแก้ปัญหา ด้านการส่ือสารสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  

มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ
ของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารท่ีท าการวัดในปฏิกิริยา 
2. ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารท่ีไม่ได้วัดใน

ปฏิกิริยา 
3. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานท่ีส่งผลต่ออัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 
4. ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นท่ีผิวของสารต้ังต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีมีต่อ

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
5. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงความเข้มข้น พื้นท่ีผิวของสารต้ังต้น 

อุณหภูมิ  
และตัวเร่งปฏิกิริยา 

6. ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวันหรืออุตสาหกรรม 
7. ค านวณเลขออกซิเดชันและระบุปฏิกิริยาท่ีเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 



 

   

99 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

8. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดซ์ รวมท้ังเขียนครึ่ง
ปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 

9. ทดลองและเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดซ์ และเขียนปฏิกิริยารี
ดอกซ์ 

10. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชัน และวิธีครึ่งปฏิกิริยา 
11. ระบุองค์ประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมีและเขียนสมการของปฏิกิริยาท่ีแอโนดและแคโทด ปฏิกิริยา

รวม และแผนภาพเซลล์ 
12. ค านวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า และ

ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้น 
13. อธิบายหลักการท างานและการเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 
14. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าท่ีใช้ในการ

ชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การท าโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ 
15. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าใน

ชีวิตประจ าวัน 
 
รวมทั้งหมด  15  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

100 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ว30225  เคมี 5                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                       เวลา 60 ชั่วโมง           จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาสารประกอบอินทรีย์การเกิดพันธะโคเวเลนต์ของสารประกอบอินทรีย์ การแสดงโครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย์ด้วยสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้น การเรียกช่ือ
สารประกอบอินทรีย์ตามระบบ  IUPAC ไอโซเมอริซึม สมบัติเกี่ยวกับจุดเดือดและการละลายน้ าของ
สารประกอบอินทรีย์ ปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับโบรมีนและปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส
ของเอสเทอร์และเอไมด์ ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันสะปอนนิฟิเคชัน รวมท้ังการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้
ประโยชน์ ศึกษาพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ท่ีเป็น
สารต้ังต้น ศึกษาพอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างของพอลิเมอร์กับสมบัติของพอลิเมอร์และการน าไปใช้ประโยชน์ พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติกและพอลิ
เมอร์เทอร์มอเซต การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์โดยการเติมสารเติมแต่ง การปรับเปล่ียนโครงสร้างของพอลิ
เมอร์การสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดใหม่ผลกระทบของการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการป้องกันและการแก้ไข 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุปเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิด
และการแก้ปัญหา ด้านการส่ือสารสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  

มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ
ของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีพันธะเด่ียว พันธะคู่ หรือพันธะสามท่ีพบ
ในชีวิตประจ าวัน 

2. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบ
อินทรีย์ 

3. วิเคราะห์โครงสร้างและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากฟังก์ชัน 
4. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีหมู่ฟังก์ชันไม่ เกิน 1 หมู่ 

ตามระบบ IUPAC 
5. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ 
6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีหมู่ฟังก์ชัน 

ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน  
7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยา

กับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 



 

   

101 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาเอไมด์ ปฏิบัติไฮโดรไลซิส 
และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 

9. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ
อุตสาหกรรม 
  10. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์และพอลิเมอร์ 

11. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์รวม ท้ังการน าไปใช้
ประโยชน์ 

12. ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ 
13. อธิบายผลการปรับเปล่ียนโครงสร้างและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ท่ีมีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ 
14. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนว

ทางการแก้ไข 
  
รวมทั้งหมด  14  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

102 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ว30226  เคมี 6                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                       เวลา 60 ชั่วโมง                     จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ก าหนดปัญหาและน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมี แสดงหลักฐานการบูรณาการ 

ความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมท้ังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจ น าเสนอผลงานหรือช้ินงานท่ีได้จากการแก้ปัญหา 
และแสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ์ในงาน 
นิทรรศการ 
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ 
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เช่ือมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา  

มีจิตวิทยาศาสตร ์เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้  
 1. ก าหนดปัญหาและน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม 
 2. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมท้ังทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจ  
 3. น าเสนอผลงานหรือช้ินงานท่ีได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือปัญหาท่ีสนใจ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ์
ในงานนิทรรศการ  
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

   

103 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30241  ชีววิทยา 1                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                เวลา 60 ชั่วโมง                            จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
                  

ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต ลักษณะเฉพาะของส่ิงมีชีวิต แขนงวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับชีววิทยา
และการใช้ความรู้ทางชีววิทยาท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม ชีววิทยากับการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต 
ความตระหนักในเรื่องของชีวจริยธรรม การศึกษาชีววิทยาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังการศึกษา
วิธีการท างานของนักวิทยาศาสตร์ และน าความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การท า
กิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ศึกษาเคมีท่ีเป็น
พื้นฐานของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของสารต่างๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต และปฏิกิริยา
เคมีในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต ศึกษาส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง หลักการท างาน วิธีการใช้ รวมท้ังการ
ดูแลและเก็บรักษา ศึกษาโครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนท่ีห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึมและนิวเคลียส การล าเลียง
สารเข้าและออกจากเซลล์ การหายใจระดับเซลล์ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเซลล์สร้างพลังงานจากการสลาย
สารอาหาร ส าหรับน าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของเซลล์ และการแบ่งเซลล์ 

โดยใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการ
แก้ปัญหา ด้านการส่ือสาร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบาย และสรุปสมบัติท่ีส าคัญของส่ิงมีชีวิตและความสัมพันธ์ของการจัดระบบในส่ิงมีชีวิต ท่ีท าให้

ส่ิงมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้ 

2. อภิปราย และบอกความส าคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน และ
วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

      3. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ า และบอกความส าคัญของน้ าท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต และ
ยกตัวอย่างธาตุชนิดต่าง ๆ ท่ีมีความส าคัญต่อร่างกายส่ิงมีชีวิต 

       4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต รวมท้ังความส าคัญ
ของคาร์โบไฮเดรตท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต 

      5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีนและความส าคัญของโปรตีนที่มีต่อส่ิงมีชีวิต 

      6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิดและความส าคัญของลิพิดท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต 

      7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และความส าคัญของกรด
นิวคลิอิกท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต 

      8. สืบค้นข้อมูล และอธิบายปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิต 

      9. อธิบายการท างานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในส่ิงมีชีวิตและระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการท างาน
ของเอนไซม์ 



 

   

104 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

      10. บอกวิธีการ และเตรียมตัวอย่างส่ิงมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงวัดขนาด
โดยประมาณ และวาดภาพท่ีปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงท่ี
ถูกต้อง 

      11. อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนท่ีห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
      12. สืบค้นข้อมูล อธิบายและระบุชนิดและหน้าท่ีของออร์แกเนลล์ 

      13. อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของนิวเคลียส 

      14. อธิบาย และเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต 

      15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วย
กระบวนการเอกโซไซโทซิสและการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 

      16. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์พร้อม
ท้ังอธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส 

      17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะท่ีมีออกซิเจนเพียงพอ และ
ภาวะท่ีมีออกซิเจนไม่เพียงพอ 

 
รวมทั้งหมด 17  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

105 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30242  ชีววิทยา 2                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                เวลา 60 ชั่วโมง                            จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
                  

ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล กฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปร
ผันไม่ต่อเนื่องและลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันต่อเนื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมด้วยยีนบน
ออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ ศึกษาเกี่ยวกับโครโมโซม การค้นพบสารพันธุกรรม สมบัติและหน้าท่ีของ
สารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ โครงสร้างของดีเอ็นเอ การสังเคราะห์โปรตีน 
มิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม ส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ ศึกษาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ศึกษา
เกี่ยวกับวิวัฒนาการ แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต หลักฐานท่ีบ่งบอกถึงวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 
พันธุศาสตร์ประชากร และการเกิดสปีชีส์ใหม่ 

โดยใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
อภิปราย  การอธิบาย การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การระบุ การยกตัวอย่าง การค านวณ และการสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมท้ังทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการ
แก้ปัญหา ด้านการส่ือสาร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
     1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลองของเมนเดล  
     2. อธิบาย และสรุปกฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และน ากฎของเมนเดลนี้ไป
อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการค านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบ
ต่าง ๆ ของรุ่น F1 และ F2 
     3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ท่ีเป็นส่วนขยาย
ของพันธุศาสตร์เมนเดล 
     4. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันไม่ต่อเนื่องและลักษณะ
ทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันต่อเนื่อง 
     5. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมด้วยยีนบนออ
โตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 
     6. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าท่ีของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ DNA 
และสรุปการจ าลอง DNA 
     7. อธิบาย และระบุข้ันตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าท่ีของ DNA และ RNA แต่ละชนิดใน
กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน 
     8. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเช่ือมโยงกับ
ความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 



 

   

106 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     9. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน รวมทั้ง
ยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการท่ีเป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 
     10. อธิบายหลักการสร้างส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
     11. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ใช้ท้ังในด้าน
ส่ิงแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม และข้อควรค านึงถึงด้านชีวจริยธรรม 
     12. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานท่ีสนับสนุนและข้อมูลท่ีใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต 
     13. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และทฤษฎี
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตของชาลส์ดาร์วิน 
     14. ระบุสาระส าคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พร้อมท้ังค านวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากร
โดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 
     15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของส่ิงมีชีวิต 
 
รวมทั้งหมด  15  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

107 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30243  ชีววิทยา 3                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               เวลา 60 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
                  

ศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เพศเมียและการ
ปฏิสนธิขิงพืชดอก การเกิดและโครงสร้างของเมล็ดและผล ศึกษาชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช โครงสร้าง
ภายในของราก ล าต้น และใบของพืช ศึกษาการแลกเปล่ียนแก๊สและการคายน้ าของพืช กลไกการล าเลียงน้ า 
ธาตุอาหารและอาหารในพืช ศึกษาการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และพืช CAM 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช รวมทั้งศึกษาสภาพพักตัวของเมล็ด ส่ิงเร้าภายในภายนอกท่ีมีผล
ต่อการเจริญเติบโตของพืชและการน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมท้ังทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการปัญหา ด้าน
การส่ือสาร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
2. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก และอธิบาย

การปฏิสนธิของพืชดอก 
3. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่างการใช้

ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง ๆ ของเมล็ดและผล 
4. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 
5. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเล้ียงเด่ียวและรากพืช ใบเล้ียงคู่จาก

การตัดตามขวาง 
6. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของล าต้นพืชใบเล้ียงเด่ียวและล าต้นพืชใบเล้ียงคู่

จากการตัดตามขวาง 
7. ตัดตามขวาง สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 
8. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปล่ียนแก๊สและการคายน้ าของพืช 
9. สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการล าเลียงน้ าและธาตุอาหารของพืช  
10. สืบค้นข้อมูล อธิบายความส าคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอย่างธาตุอาหารท่ีส าคัญท่ีมีผลต่อการ

เจริญเติบโตของพืช 
11. อธิบายกลไกการล าเลียงอาหารในพืช 
12. สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาท่ีได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 



 

   

108 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

13. อธิบายข้ันตอนท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 
14. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM 
15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ 

และอุณหภูมิ ท่ีมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
16. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และ

บอกแนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด 
17. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าท่ีของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรด

แอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  
18. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับส่ิงเร้าภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 

รวมทั้งหมด  18 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

   

109 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30244  ชีววิทยา 4                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               เวลา 60 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
                  

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ โครงสร้างและกระบวนการ
แลกเปล่ียนแก๊สของสัตว์และมนุษย์ การท างานของปอดและการวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของ
มนุษย์ ศึกษาระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดในสัตว์ โครงสร้างและการท างาน
ของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ เซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ หมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ 
ABO และ Rh ส่วนประกอบและหน้าท่ีของน้ าเหลือง โครงสร้างและหน้าท่ีของหลอดน้ าเหลือง และต่อม
น้ าเหลือง ศึกษากลไกการต่อต้านหรือท าลายส่ิงแปลกปลอมแบบไม่จ าเพาะและแบบจ าเพาะ การสร้าง
ภูมคุ้ิมกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน รวมท้ังศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและ
หน้าท่ีในการก าจัดของเสียออกจากร่างกายของสัตว์ โครงสร้างและหน้าท่ีของไต กลไกการท างานของหน่วยไต 
และโครงสร้างท่ีใช้ล าเลียงปัสสาวะออกจากร่างกายของมนุษย์ และความผิดปกติของไตจากโรคต่างๆ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมท้ังทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา 
ด้านการส่ือสาร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดิน
อาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 

2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดรา และพลานาเรีย 
3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าท่ี และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายใน

ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 
4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างท่ีท าหน้าท่ีแลกเปล่ียนแก๊สของฟองน้ า ไฮดรา พลา

นาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 
5. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ านม 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊ส และกระบวนการแลกเปล่ียนแก๊สของ

มนุษย์  
7. อธิบายการท างานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
8. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบ

ปิด 
9. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคล่ือนท่ีของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และ

สรุปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 
10. อธิบายโครงสร้างและการท างานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ 



 

   

110 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

11. สังเกต และอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ านม ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจ
ของมนุษย ์และเขียนแผนผังสรุป การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์  

12. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว เพลตเลต และ
พลาสมา  

13. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
14. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าท่ีของน้ าเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและหน้าท่ีของ

หลอดน้ าเหลือง และต่อมน้ าเหลือง 
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรือท าลายส่ิงแปลกปลอมแบบไม่จ าเพาะ

และแบบจ าเพาะ 
16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ การสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 
17. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันท่ีท าให้เกิดเอดส์ ภูมิแพ้ การ

สร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเย่ือตนเอง 
18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีในการก าจัดของเสีย ออกจากร่างกาย

ของฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
19. อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของไต และโครงสร้างท่ีใช้ล าเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย 
20. อธิบายกลไกการท างานของหน่วยไต ในการก าจัดของเสียออกจากร่างกาย และเขียนแผนผังสรุป

ขั้นตอนการก าจัดของเสีย ออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 
21. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่าง ๆ  

 
รวมทั้งหมด  21 ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

111 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30245  ชีววิทยา 5                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               เวลา 60 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
                  

ศึกษาเกี่ยวกับระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์ เซลล์
ประสาท การท างานของเซลล์ประสาท ศูนย์ควบคุมระบบประสาท การท างานของระบบประสาทและอวัยวะ
รับความรู้สึก ศึกษาเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ ต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะท่ีส าคัญ การรักษา
ดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนและฟีโรโมน ศึกษาเกี่ยวกับการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ การ
สืบพันธุ์ของสัตว์ การสืบพันธุ์ของมนุษย์ การเจริญเติบโตของสัตว์ และการเจริญเติบโตของมนุษย์ ศึกษา
เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิต การเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว การเคล่ือนท่ีของสัตว์ และการเคล่ือนท่ี
ของมนุษย์ ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ ประเภทของพฤติกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับ
พัฒนาการของระบบประสาท และการส่ือสารของสัตว์ 

โดยใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
พร้อมท้ังมีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 

 1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาทของไฮดรา พลานา
เรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
 2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ประสาท 
 3. อธิบายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของศักย์ไฟฟ้าท่ีเย่ือหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการ
ถ่ายทอดกระแสประสาท 
 4. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก 
 5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมอง
ส่วนหลัง และไขสันหลัง 
 6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการท างานของระบบประสาทโซมาติก และ
ระบบประสาทอัตโนวัติ 
 7. สืบค้นขอ้มูล อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของตา หู จมูก ล้ิน และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรค
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการดูแลป้องกันและรักษา 
 8. สังเกต และอธิบายการหาต าแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 
 9. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าท่ีของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อท่ีสร้าง
ฮอร์โมน 
 10. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
ในสัตว์ 



 

   

112 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 11. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์
เพศหญิง 
 12. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์ 
 13. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอ และระยะหลังเอ็มบริโอของไก่ กบ และมนุษย์ 
 14. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ี
ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนก 
 15. สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการ
เคล่ือนไหวและการเคล่ือนท่ีของมนุษย์ 
 16. สังเกต และอธิบายการท างานของข้อต่อชนิดต่างๆ และการท างานของกล้ามเนื้อโครงร่างท่ี
เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหวและการเคล่ือนท่ีของมนุษย์ 
 17. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างพฤติกรรมท่ีเป็นมาแต่ก าเนิดและพฤติกรรมท่ี
เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์ 
 18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวฒันาการของระบบ
ประสาท 
 19. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการส่ือสารระหว่างสัตว์ที่ท าให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 
 
รวมทั้งหมด 19  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

113 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30246  ชีววิทยา 6                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               เวลา 60 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
                  

ศึกษาความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ความเช่ือมโยงระหว่างความหลากหลายทาง
พันธุกรรม ความหลากหลายทางสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ การเกิดเซลล์แรกเริ่มของ
ส่ิงมีชีวิตและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว ส่ิงมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย โพรทิสต์ พืช ฟังไจ และสัตว์ การ
จ าแนกส่ิงมีชีวิตและการเขียนช่ือวิทยาศาสตร์ในล าดับขั้นสปีชีส์ การสร้างไดโคโตมัสคีย์ในการระบุส่ิงมีชีวิต 
กระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ การเกิดและการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน วัฏจักรน้ า วัฏจักร
คาร์บอน วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรก ามะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส ไบโอม การเปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ ลักษณะเฉพาะของประชากรของส่ิงมีชีวิตบางชนิด การเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียล
และแบบลอจิสติก การควบคุมการเติบโตของประชากร ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรอากาศ ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรสัตว์ป่า 

โดยใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมท้ังทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา 
ด้านการส่ือสาร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเช่ือมโยงระหว่างความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ 
 2. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของส่ิงมีชีวิตและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว 
 3. อธิบายลักษณะส าคัญและยกตัวอย่างส่ิงมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย ส่ิงมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ ส่ิงมีชีวิตกลุ่ม
พืช ส่ิงมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และส่ิงมีชีวิตกลุ่มสัตว์ 
 4. อธิบายและยกตัวอย่างการจ าแนกส่ิงมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อยและวิธีการเขียน
ซื่อวิทยาศาสตร์ในล าดับข้ันสปีชีส์ 
 5. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุส่ิงมีชีวิตหรือตัวอย่างท่ีก าหนดออกเป็นหมวดหมู ่

6. วิเคราะห์ อธิบายและยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
 7. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชันและบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน 
 8. สืบค้นข้อมูลและเขียนแผนภาพ เพื่ออธิบายวัฏจักรน้ า วัฏจักรคาร์บอน วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักร
ก ามะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส 
 9. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่างและอธิบายลักษณะของไบโอมท่ีกระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ บน
โลก 
 10. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบายและเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิ และการ
เปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิ 



 

   

114 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 11. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่างและสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของส่ิงมีชีวิตบาง
ชนิด 
 12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบและยกตัวอย่างการเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการ
เพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก 
 13. อธิบายและยกตัวอย่างปัจจัยท่ีควบคุมการเติบโตของประชากร 
 14. วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ า การเกิดมลพิษทางน้ าและผลกระทบท่ีมีต่อ
มนุษย์และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ าและการแก้ไขปัญหา 
 15. วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปปัญหามลพิษทางอากาศและผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 16. วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปปัญหาท่ีเกิดกับทรัพยากรดินและผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์และ 
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 17. วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดจากการท าลายป่าไม้ รวมท้ังเสนอแนวทางใน
การป้องกันการท าลายป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้ 
 18. วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปปัญหา ผลกระทบท่ีท าให้สัตว์ป่ามีจ านวนลดลงและแนวทางในการ
อนุรักษ์สัตว์ป่า 
 
รวมทั้งหมด 18 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

   

115 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว30261  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       เวลา 60 ช่ัวโมง                     จ านวน 1.5 หน่วยกิต
    

ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลก กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ใช้ความรู้เรื่องสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีในการจ าแนกแร่และหิน ศึกษาการหาอายุทางธรณีวิทยา ตารางธรณีกาลและกลุ่มหินท่ีส าคัญของ
ประเทศไทย ศึกษาธรณีโครงสร้างจากแนวแตก แนวเล่ือนหรือแนวโค้งท่ีเกิดจากความเค้นดึง ความเค้นบีบอัด
และความเค้นเฉือน แปลความหมายของแผนท่ีภูมิประเทศ แผนท่ีธรณีวิทยาและแผนท่ีอื่น ๆ หาเส้นช้ันความ
สูง ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับแผนท่ีไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ศึกษาแหล่งทรัพยากรพลังงานทรัพยากร
โลหะและทรัพยากรอโลหะ ประยุกต์ความรู้เรื่องทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษาเกี่ยวกับ
แผ่นดินไหว สึนามิ แผ่นดินถล่ม แผ่นดินทรุด หลุมยุบ น้ าท่วมและภัยแล้ง ท าความเข้าใจธรรมชาติของธรณี
พิบัติภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุป     

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งเน้น
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความหมายของวิทยาศาสตร์โลกและกระบวนการต่าง ๆ ทางธรณีวิทยาท่ี
เกิดขึ้น ท าให้โลกมีการเปล่ียนแปลงต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน       

2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายความหมาย สมบัติและการเกิดแร่และหิน การล าดับช้ันหิน การ
แบ่งลักษณะหินออกเป็นหน่วยหิน         
 3. สืบค้น อภิปรายและอธิบาย เกี่ยวกับการแบ่งเวลาของโลกและการท าธรณีประวัติของโลก  

4. ทดลอง อภิปรายและอธิบายการเปล่ียนลักษณะของธรณีโครงสร้าง    
 5. สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ การสร้างแผนท่ีภูมิประเทศแผนท่ี
ธรณีวิทยา และแผนท่ีอื่น ๆ รวมถึงประโยชน์ของแผนท่ีดังกล่าว      

6. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับทรัพยากรธรณีของประเทศไทยกลุ่มต่าง ๆ และการใช้ประโยชน์ 
7. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับแผ่นดินไหว สึนามิ แผ่นดินถล่ม น้ าท่วม สาเหตุและการปฏิบัติ

ตนให้ปลอดภัยจากการเกิดธรณีพิบัติภัยดังกล่าว 
      
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 



 

   

116 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว30262   โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    เวลา 60 ช่ัวโมง                      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของอากาศ พลังงานจากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิของอากาศ ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์ ผลท่ีมีต่ออุณหภูมิอากาศในแต่ละบริเวณของโลก กระบวนการท่ีท า
ให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก การเกิดลม ผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ การหมุนเวียน
ระบบลม แบบจ าลองการหมุนเวียนอากาศ การหมุนเวียนอากาศตามเขตละติจูด ผลจากการหมุนเวียนของ
ระบบลม พายุ พายุฝนฟ้าคะนอง ทอร์นาโด พายุหมุนเขตร้อน การเกิดมรสุม อิทธิพลของมรสุมต่อประเทศไทย 
ร่องมรสุม การหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร การแบ่งช้ันน้ าในมหาสมุทร และผลกระทบจากการหมุนเวียน
ของกระแสน้ าในมหาสมุทร การเกิดเมฆ เสถียรภาพอากาศ แนวปะทะอากาศ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของ
โลก ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลกข้อมูลสนับสนุนการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลก
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก เช่น ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา 
ปรากฏการณ์เรือนกระจก การเกิดคล่ืนความร้อน การพยากรณ์อากาศ การตรวจสอบอากาศ ขั้นตอนการ
พยากรณ์อากาศ วิถีการพยากรณ์อากาศและแผนท่ีอากาศ การท าความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 
 โดยอาศัยกระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การออกแบบการทดลอง การสร้างแบบจ าลอง การ
อธิบาย การอภิปรายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จากการสังเกตและการทดสอบ โดยการใช้สารสนเทศท่ีได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน     
 มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ
ของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้           
 1. อธิบายปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการรับและดายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันและผลท่ีมีต่อ
อุณหภูมิอากาศในแต่ละบริเวณของโลก        
 2. อธิบายกระบวนการท่ีท าให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก 
 3. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่ศูนย์กลางและ
แรงเสียดทานท่ีมีต่อการหมุนเวียนของอากาศ 
 4. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลท่ีมีต่อภูมิอากาศ 
 5. อธิบายปัจจัยท่ีท าให้เกิดการแบ่งช้ันน้ าในมหาสมุทร 
 6. อธิบายปัจจัยท่ีท าให้เกิดการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ าใน
มหาสมุทร 
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 7. อธิบายผลของการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรท่ีมีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 
 8. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ 
 9. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
 10. อธิบายปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูล 
สนับสนุน 
 11. วิเคราะห์และอภิปรายเหตุการณ์ท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก และน าเสนอแนว
ปฏิบัติของมนุษย์ท่ีมีส่วนช่วยในการชะลอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 
 12. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบนแผนท่ีอากาศ 
 13. วิเคราะห์และคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศเบ้ืองตันจากแผนท่ีอากาศและข้อมูลสารสนเทศ 
อื่น ๆ  เพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ 
 
รวมทั้งหมด  13 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ว30263  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        เวลา 60 ชั่วโมง                         จ านวน 1.5  หน่วยกิต
        

ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับการก าเนิดวิวัฒนาการของเอกภพ หลักฐานท่ีสนับสนุนทฤษฎี      
บิกแบง กาแล็กซีและกาแล็กซีทางช้างเผือก สมบัติของดาวฤกษ์ ก าเนิดดาวฤกษ์ กระจุกดาว แหล่งก าเนิด
พลังงานของดาวฤกษ์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ก าเนิดระบบสุริยะและการแบ่งเขตบริวารรอบดวงอาทิตย์ การ
โคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ โครงสร้างและปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์ ส่วนประกอบบนทรงกลมฟ้า 
การระบุต าแหน่งบนทรงกลมฟ้า การเคล่ือนท่ีปรากฎของดวงอาทิตย์และดวงดาว เวลาสุริยคติ มุมห่างและ
ต าแหน่งของดาวเคราะห์ในวงโคจร การเคล่ือนท่ีปรากฏของดาวเคราะห์วงในและดาวเคราะห์วงนอก 
เทคโนโลยีกับการส ารวจอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกต์ 
 โดยอาศัยกระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การออกแบบการทดลอง การสร้างแบบจ าลอง การ
อธิบาย การอภิปรายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จากการสังเกตและการทดสอบ โดยการใช้สารสนเทศท่ีได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน     
 มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ
ของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้           
 1. อธิบายการก าเนิดและการเปล่ียนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบง
ในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ 
 2. อธิบายหลักฐานท่ีสนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของ
กาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ 
 3. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุต าแหน่งของระบบสุริยะ
พร้อมอธิบายเช่ือมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก 
 4. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปล่ียนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษ์
ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ 
 5. อธิบายกระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์และผลท่ีเกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ปฏิกิริยาลูกโซ่
โปรตอน-โปรตอน และวัฏจักรคาร์บอนไนโตรเจน ออกซิเจน 
 6. ระบุปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่าง
กับโชติมาตรของดาวฤกษ์ 
 7. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์   
 8. อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์และค านวณระยะทางของดาวฤกษ์ 
 9. อธิบายล าดับวิวัฒนาการท่ีสัมพันธ์กับมวลต้ังต้นและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสมบัติบางประการ
ของดาวฤกษ์ในล าดับวิวัฒนาการ จากแผนภาพแฮรท์สชปรุง-รัสเซลล์     



 

   

119 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 10. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของดาว
เคราะห์ท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิต 
 11. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยกฎเคพเลอร์และกฎความโน้มถ่วงของนิวตนั 
พร้อมค านวณคาบการโคจรของดาวเคราะห์ 
 12. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและวิเคราะห์ น าเสนอปรากฏการณ์
หรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะและพายุสุริยะท่ีมีต่อโลก รวมท้ังประเทศไทย  
 13. สร้างแบบจ าลองทรงกลมฟ้า สังเกตและเช่ือมโยงจุดและเส้นส าคัญของแบบจ าลองทรงกลมฟ้ากับ
ท้องฟ้าจริง และอธิบายการระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์สูตร 
 14. สังเกตท้องฟ้าและอธิบายเส้นทางการขึ้น การตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ 
 15. อธิบายเวลาสุริยคติปรากฎ โดยรวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบเวลาขณะท่ีดวงอาทิตย์ผ่าน 
เมริเดียนของผู้สังเกตในแต่ละวัน 
 16. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลาง และการเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก   
 17.อธิบายมุมห่างท่ีสัมพันธ์กับต าแหน่งในวงโคจร และอธิบายเช่ือมโยงกับต าแหน่งปรากฏของดาว
เคราะห์ท่ีสังเกตได้จากโลก 
 18. สืบค้นข้อมูล อธิบายการส ารวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคล่ืนต่าง ๆ 
ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศและน าเสนอแนวคิดการน าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันหรือในอนาคต 
 19. สืบค้นข้อมูล ออกแบบ และน าเสนอกิจกรรมการสังเกตดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าและหรือกล้อง
โทรทรรศน์ 
 
รวมทั้งหมด  19 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

120 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30281  สิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                  เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
                  

ศึกษาค้นคว้า และท ากิจกรรมส ารวจ ปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ ชีวภาพของส่ิงแวดล้อม 
วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมในบ้าน โรงเรียน ชุมชน ศึกษาการแก้ปัญหา
และการจัดการส่ิงแวดล้อมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยท ากิจกรรมหลากหลาย  

โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ สืบค้นข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบ การ
ทดลอง การส ารวจตรวจสอบ  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของส่ิงแวดล้อมท้ังระบบ สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ มีความตระหนักและมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมรักษาส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาค้นคว้า ส ารวจและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของส่ิงแวดล้อม 
 2. ส ารวจ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และน าเสนอเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 
 3. ส ารวจ สังเกต ลักษณะส าคัญของส่ิงมีชีวิตต่างๆในท้องถิ่น 
 4. สังเกตสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมจ าลอง แสดงถึง    
ปัจจัยต่างๆท่ีมีผลและสร้างสถานการณ์จ าลองแสดงถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการอยู่รอดของส่ิงมีชีวิตใน ท้องถิ่น 
 5. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการอยู่รอดของส่ิงมีชีวิตกับความ 
หลากหลายของส่ิงมีชีวิตในท้องถิ่น 
 6. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และน าเสนอปัญหา สาเหตุของปัญหา และการป้องกัน แก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น 

7. สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย น าเสนอเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ประโยชน์ในการน ามาจัดการ 
ส่ิงแวดล้อม 
 8. ระดมความคิด วางแผนและลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหา อนุรักษ์ 
และพัฒนาส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น 

รวมทั้งหมด   8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

   

121 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว30282  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4              เวลา 40 ชั่วโมง                              จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
      

ศึกษารายละเอียดของการกินดีอยู่ดี คุณค่าของสารอาหารชนิดต่าง ๆ บทบาทของคาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ าในร่างกาย เอนไซม์และการท างานของเอนไซม์ในร่างกาย การถนอม
อาหารและการแปรรูปอาหารโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ โรคท่ีเกิดจากการขาดแคลนอาหาร สารปรุงแต่ง และ
สารพิษในอาหาร ยาช่วยชีวิต ยาสมุนไพร ยาปฏิชีวนะ ยาท่ีได้จากการสังเคราะห์ ยาลดกรด ยาลดไข้ ยาระงับ
ปวด ยาฆ่าเช้ือโรคภายนอก ยาสามัญประจ าบ้าน ความก้าวหน้าในการวินิจฉัยและการรักษาโรค การวินิจฉัย
และการรักษาโรคโดยใช้รังสี การผ่าตัดโดยใช้เลเซอร์ การฟอกโลหิตด้วยเครื่องไตเทียม การเปล่ียนถ่ายอวัยวะ 
สีของวัตถุโปร่งใส โปร่งแสง และทึบแสง การดูดกลืน แสงของวัตถุสีต่างๆ คุณลักษณะของสี การผสมสี การใช้
สีและบทบาทของสีในชีวิตประจ าวัน เช่น สีผสมอาหาร สีเคลือบผิว สีย้อม สีในการพิมพ์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ไขปัญหา 
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ ยอมรับการเปล่ียนแปลงความรู้ ท่ีค้นพบเมื่อมี 
ข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึน้หรือโต้แย้งจากเดิม  

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ 
ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและสามารถส่ือสารเป็นท่ีเข้าใจตรงกัน รวมท้ังมี 
จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม ตลอดจนเช่ือมโยงความรู้และน าความรู้ไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้  
  
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายคุณค่าอาหารชนิดต่างๆ บทบาทของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ า
ในร่างกาย  

2. บอกประเภทของเอนไซม์ และการท างานของเอนไซม์ในร่างกาย 
3. บอกวิธีการถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหารโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ   
4. ระบุช่ือโรคและสาเหตุของการเกิดโรคจากการขาดแคลนอาหาร   
5. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการวินิจฉัยและการรักษาโรค การวินิจฉัยและ

การรักษาโรคโดยใช้รังสี การผ่าตัดโดยใช้เลเซอร์ การฟอกโลหิตด้วยเครื่องไตเทียม และการเปล่ียนถ่ายอวัยวะ   
6. ระบุช่ือสารปรุงแต่ง และสารพิษในอาหาร  
7. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับยา ยาสมุนไพร ยาปฏิชีวนะ ยาท่ีได้จากการสังเคราะห์ ยาลด

กรด ยาลดไข้ ยาระงับปวด ยาฆ่าเช้ือโรคภายนอก ยาสามัญประจ าบ้าน รวมถึงอันตรายของการใช้ยาชนิด 
ต่างๆ   

8. อธิบายประเภทของวัตถุ สีของวัตถุโปร่งใส โปร่งแสง และทึบแสง  การดูดกลืนแสงของวัตถุสีต่างๆ   
9. อธิบายคุณลักษณะของสี การผสมสี   
10. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้สีและบทบาทของสีในชีวิตประจ าวัน เช่น สีผสมอาหาร 

สีเคลือบผิว สีย้อม และสีในการพิมพ์ 

รวมทั้งหมด 10  ผลการเรียนรู้ 



 

   

122 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30283  เส้นใยจากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5              เวลา 40 ชั่วโมง                              จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
      

สืบค้น ส ารวจ ตรวจสอบเกี่ยวกับเส้นใย ชนิดและประเภทของเส้นใย แหล่งทีมาของเส้นใย 
กระบวนการผลิตกระดาษ สมบัติของเส้นใย ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ ผลของสารบางอย่างท่ีมีต่อคุณภาพของ
เส้นใย สืบค้น อภิปรายการน าเส้นใยมาใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการดูแลรักษาเส้นใยและผ้า และน าความรู้ท่ี
ได้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน  อภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเส้นใยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สืบค้น ส ารวจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาเส้นใยให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งน าเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ตามความคิดของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
อภิปราย การอธิบาย การเปรียบเทียบ การออกแบบการทดลอง การยกตัวอย่าง การเขียนแผนผัง และการ
ทดสอบและบอกชนิด  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
พร้อมท้ังมีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 

  
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้น ศึกษา ส ารวจ ตรวจสอบ เกี่ยวกับเส้นใย ชนิดและประเภทของเส้นใย แหล่งท่ีมาของเส้นใย 
กระบวนการผลิตกระดาษ 
 2. ส ารวจ ตรวจสอบ อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ เกี่ยวกับสมบัติของเส้นใย ข้อดีข้อเสีย ประโยชน์          
ผลของสารบางอย่าง ท่ีมีต่อคุณภาพของเส้นใย 
 3. สืบค้น อภิปราย การน าเส้นใยมาในชีวิตประจ าวัน รวมท้ังการดูแลรักษาเส้นใยและผ้าและน า
ความรู้ท่ีได้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 4. สืบค้น อภิปรายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเส้นใย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
 5. สืบค้น อธิบาย คุณค่าของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผ้าของไทย 
 6. สืบค้น ส ารวจ เกี่ยวกับการพัฒนาเส้นใยให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมท้ังน าเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์
ตามความคิดของตนเองได้ 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 



 

   

123 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว30284  สีย้อมจากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                  เวลา 60 ช่ัวโมง                          จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
      

ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร และท าการทดลองเกี่ยวกับสีย้อม ชนิด สมบั ติของสี แหล่งก าเนิดสี 
องค์ประกอบและประเภทของสี การใช้สีในด้านต่างๆ ของมนุษย์ ประโยชน์และโทษท่ีเกิดจากการใช้สีต่อมนุษย์
และส่ิงแวดล้อม การผลิตสีย้อม ข้อดีข้อเสียของสีแต่ละชนิด แหล่งท่ีมาของสีย้อมจากธรรมชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและคุณค่าของสีย้อมท่ีน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน และโครงงานเกี่ยวกับสีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย 
การอธิบาย การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การออกแบบการทดลอง การส ารวจตรวจสอบ การยกตัวอย่าง การ
เขียนแผนผัง และการทดสอบและบอกชนิด 

เพื่อให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุก ต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีความทราบซึ้งในคุณค่าของสีย้อมจากธรรมชาติและการพัฒนาสีย้อมจากธรรมชาติของคนไทย 
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้น ส ารวจ ตรวจสอบเกี่ยวกับสี องค์ประกอบ และประเภทของสี 
 2. สืบค้น ส ารวจ ตรวจสอบ อภิปรายเกี่ยวกับ วิวัฒนาการของสี การใช้สีของมนุษย์ ประโยชน์และ
โทษท่ีเกิดจากการใช้สีรวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
 3. ส ารวจ ตรวจสอบ อภิปราย วิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตสีย้อม ข้อ ข้อเสีย ของสีแต่ละชนิด 
 4. สืบค้น ส ารวจ ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งท่ีมาของสีย้อมจากธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณค่าของสี
ย้อมท่ีน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 5. ออกแบบ วางแผนการด าเนินงานท าการทดลองความเป็นไปได้เบื้องต้น ท าโครงงานเกี่ยวกับสีย้อม
จากธรรมชาติ 
 6. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและอธิบายด้วยวาจา เกี่ยวกับแนวคิด และผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 



 

   

124 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว30287  โครงงานวิทยาศาสตร์                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                         เวลา 60 ชั่วโมง                          จ านวน 1.5 หน่วยกิต             
 
 ศึกษาความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ ระบุประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมท้ัง
ยกตัวอย่างและเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง โครงงานแต่ละประเภท อธิบายขั้นตอนการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระบุปัญหา ต้ังสมมติฐาน และก าหนดตัวแปรของโครงงานวิทยาศาสตร์ สืบค้น รวบรวมข้อมูล
เอกสารโครงงานวิทยาศาสตร์หรืองานวิจัย เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม หรือส ารวจธรรมชาติแวดล้อมใน
ท้องถิ่น อันน าไปสู่การระบุปัญหาส าหรับท าโครงงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐ์  สืบค้น รวมรวมข้อมูลจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน การเขียนเค้าโครง โครงงานวิทยาศาสตร์ การท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐ์ การเขียนรายงานและการน าเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐ์ 
   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  
และการอภิปราย   
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐ์ มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการหา
ความรู้ใหม่และแก้ปัญหาต่างๆ รวมท้ังการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม 
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ศึกษาความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ ระบุประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมท้ัง
ยกตัวอย่างและเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง โครงงานแต่ละประเภท อธิบายขั้นตอนการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระบุปัญหา ต้ังสมมติฐาน และก าหนดตัวแปรของโครงงานวิทยาศาสตร์   

2. สืบค้น รวมรวมข้อมูลเอกสารโครงานวิทยาศาสตร์หรืองานวิจัย เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
ส ารวจธรรมชาติแวดล้อมในท้องถิ่น อันน าไปสู่การระบุปัญหาส าหรับท าโครงงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐ์ท่ี
จะท าตามความสนใจ 

3. ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน ท าการทดลองความเป็นไปได้เบื้องต้น และการเขียนเค้าโครง 
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

4. จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการรวบรวมข้อมูล แก้ปัญหาและ
พัฒนาช้ินงานให้เหมาะสม 
 5. เขียนรายงาน เกี่ยวกับแนวคิดและอธิบายผลของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐ์อย่าง
มีเหตุผล มีหลักฐานจากการค้นคว้าเพิ่มเติมท่ีเช่ือถือได้ มีการตรวจสอบผลท่ีได้อย่างระมัดระวัง เพื่อให้ยอมรับ
เป็นความรู้ใหม่ได้ 
 6. จัดแสดงผลงานและอธิบายด้วยวาจาเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 



 

   

125 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว30288  วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                         เวลา 20 ชั่วโมง                          จ านวน 0.5 หน่วยกิต             
 
 ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการด าเนินชีวิต 
เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล ข้อมูล ฐานข้อมูล คลังข้อมูล การท าเหมืองข้อมูล ประมวลผลข้อมูล วิทยาการ
ข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล  

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน 
เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอาแนวคิดเชิง
ค านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้  

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อื่นมาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้
ใหม่ เข้าใจการเปล่ียนแปลง ของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่าง
ปลอดภัย มีจริยธรรม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการความสามารถในการแก้ปัญหา
และการจัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ท่ีมี จิตวิทยาศาสตร์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  
  
ผลการเรียนรู้ 

1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการ แก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์  
 
รวมทั้งหมด  1  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

126 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว30289  วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                         เวลา 20 ชั่วโมง                          จ านวน 0.5 หน่วยกิต             
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ การน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีกับ
ชีวิตประจ าวัน และผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ  
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย วิธีการสอนแบบกระบวนการท างานกลุ่ม 
และวิธีการสอนแบบบรรยาย เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การ
แก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ ละน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ 
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเสนอแนวคิกเชิงค านวณมา
ประยุกต์ใช้ในโครงงานได้ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข้อมูลส่วนตัว และการส่ือสารเบื้องต้นในการ
แก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และน า
เทคโนโลยีใหม่ท่ีเกิดขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิด
และจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการ
ตัดสินใจ และเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 
 
รวมทั้งหมด  1  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

127 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว30291  การออกแบบและเทคโนโลยเีพิ่มเติม 2            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                         เวลา 20 ชั่วโมง                          จ านวน 0.5 หน่วยกิต             
 
 ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
รวมท้ังประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาเทคโนโลยี ศึกษาการระบุปัญหาหรือความต้องการท่ีมีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีมีความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงความ
ถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา ศึกษาการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิค
หรือวิธีการท่ีหลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการ
แก้ปัญหา การทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้กรอบ
เงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข พร้อมท้ังเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไกไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีท่ีซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning)  เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน 

เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา น าไปสู่การสร้างต้นแบบ 
ตลอดจนสามารถน ากระบวนการเทคโนโลยี สร้างเทคโนโลยี วิธีการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 
รวมท้ังค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถใน
การแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยา
ศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์รวมทั้ง
ประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อมนุษย์ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี    

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคมรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มี
ความซับซ้อนเพ่ือ สังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากร
ที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ
วางแผนข้ันตอนการท างานและด าเนินการแก้ปัญหา  

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนภายใต้กรอบเงื่อนไข หาแนวทาง
การปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด  

5. ใช้ความรู้และทักษะเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 



 

   

128 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว30292  หนังสืออเิล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                         เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รู้จักประเภท ของโปรแกรมท่ี
ใช้ในการสร้าง E-book ท าความเข้าใจเกี่ยวกับเมนูและเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรมประยุกต์ ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การออกแบบและสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และเทคนิคต่าง ๆ ท่ีช่วยให้หนังสือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสวยงาม และน่าอ่านยิ่งขึ้น ได้แก่ การออกแบบปกหนังสือ การสร้างพื้ นหลังให้หน้า
หนังสือ สร้าง และน าเสนอข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสมกับช้ินงาน 

ปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ ในการออกแบบและสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) น าเสนอ
ผลงานโดยการส่งออกไฟล์เพื่อสร้างแผ่นซีดี 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้
อย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
3. มีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบและสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นได้ 
4. มีความรู้ ความเข้าใจในการแทรกมัลติมีเดียได้ 
5. มีความรู้ ความเข้าใจในการตกแต่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้สวยงามได้ 
6. ปฏิบัติการสร้างไฟล์น าเสนออัตโนมัติและเปิดไฟล์น าเสนอได้ 

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

129 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว30293  โปรมแกรมตารางท างาน                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                         เวลา 40 ชั่วโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท างาน วิวัฒนาการของตารางท างาน ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับตาราง
ท างานเบื้องต้น การเข้าและออกจากโปรแกรมตารางท างาน การป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การจัดรูปแบบ
ข้อมูล การค านวณ การคัดลอกข้อมูลและสูตร การเคล่ือนย้ายข้อมูล การแทรกหรือลบข้อมูลในตารางท างาน 
การจัดการแฟ้มข้อมูล การแสดงกราฟบนจอและการพิมพ์กราฟ การประยุกต์ตารางท างานด้านต่าง ๆ 

ปฏิบัติการบรรจุโปรแกรมตารางท างานออกแบบและใช้ตารางท างานและน าตารางท างานไป
ประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญและหลักการพื้นฐานของตารางท างานและมีทักษะ
เบ้ืองต้นในการใช้ตารางท างานตลอดจนการประยุกต์ใช้ตารางท างานในงานต่าง ๆ ได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถบอกและปฏิบัติการใช้โปรแกรมตารางท างานกับ Microsoft  Excel 
2. สามารถบอกและปฏิบัติการแก้ไข Worksheet 
3. สามารถบอกและปฏิบัติการตกแต่ง Worksheet 
4. สามารถบอกและปฏิบัติการจัดการ Workbook และ Worksheet 
5. สามารถบอกและปฏิบัติการใช้สูตรค านวณ 
6. สามารถบอกและปฏิบัติการใช้ฟังก์ช่ันการค านวณ 
7. สามารถบอกและปฏิบัติการใช้กราฟ 
8. สามารถปฏิบัติการพิมพ์งาน 
9. สามารถพัฒนาโปรแกรมตารางท างานเพื่อประยุกต์กับงานต่างๆ 

 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
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สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1  รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 

ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อ 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

สาระที ่2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธ ารง 

รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก 
อย่างสันติสุข                      

มาตรฐาน ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษาไว ้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้  

ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ 
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2  เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ 
จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้ 

วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ 

เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ   
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3    เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรักความภูมิใจ 
และธ ารงความเป็นไทย 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึง่มีผลต่อกัน 

ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห ์และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการ 
สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต จิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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รายวชิาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ส31101 สังคมศึกษา 1 2 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 2 2 1.0 
ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 1 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 1 0.5 
ส30241 หน้าท่ีพลเมือง 1 1 0.5 ส30242 หน้าท่ีพลเมือง 2 1 0.5 
ส30201 การปกครองท้องถิ่นไทย 2 1.0 ส30202 ศาสนาสากล 2 1.0 
ส30208 อาเซียนศึกษา 2 1.0 ส30207 เศรษฐกิจพอเพียง 2 1.0 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ส32101 สังคมศึกษา 3 2 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 4 2 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์สากล 3 1 0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 4 1 0.5 
ส30243 หน้าท่ีพลเมือง 3 1 0.5 ส30244 หน้าท่ีพลเมือง 4 1 0.5 
ส30203 ประชากรและส่ิงแวดล้อม 2 1.0 ส30204 โลกศึกษา 2 1.0 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ส33101 สังคมศึกษา 5 2 1.0 ส33102 สังคมศึกษา 6 2 1.0 
ส30205 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ 2 1.0 ส30206 เหตุการณ์ปัจจุบัน 2 1.0 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส31101  สังคมศึกษา 1                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                           เวลา  40  ชั่วโมง            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา  วิเคราะห์ และอธิบาย ความเช่ือทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า การก่อต้ัง การเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนา การบริหารและการด ารงรักษา การปฏิบัติทางสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ี
ถูกต้อง ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนาเน้น
การฝึกอบรมตน การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ  เน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย วิธีการแก้ปัญหา  ฝึกตน
ไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคลสังคมและโลก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาแบบยั่งยืน ความส าคัญของศาสนากับการศึกษา การเมือง  และสันติภาพ การสังคายนาและเผยแผ่
พระไตรปิฎก ผลท่ีเกิดจากการท าความดี ความช่ัว  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ท่ี  ต้องเผชิญ และตัดสินใจ
เลือกถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 (เน้นวิธีคิดแบบ
แยกแยะส่วนประกอบ แบบสามัญญลักษณ์ แบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน  และแบบวิภัชชวาท) และด้วยวิธีคิด
แบบอริยสัจ 4  ประวัติพระพุทธเจ้า มุฮัมมัด พระเยซู สามารถสวดมนต์แปล แผ่เมตตา รู้และเข้าใจวิธี
ปฏิบัติการบริหารจิตและการเจริญปัญญา เสนอแนวทาง การจัดกิจกรรมในการแก้ปัญหาชุมชนและสังคม  
ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีตามหลักทิศเบื้องบน ทิศเบื้องล่าง การปฏิสันถาร 2 หน้าท่ีและบทบาทของอุบาสก 
อุบาสิกา ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีต่างๆ  สามารถแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  และปกป้องคุ้มครอง  ธ ารง
พระพุทธศาสนา  และปลูกจิตส านึกมีส่วนร่วมในสังคมพุทธ  
  โดยใช้กระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการ
แก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์  
  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติตนได้ถูกต้องในการด าเนินชีวิต  และมีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  รัก
ความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 
ตัวชี้วัด  

ส 1.1  ม.4/1-12   ม.4/15-20   ม.4/22  
ส 1.2  ม.4/1   ม.4/3   ม.4/5 

รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส31102  สังคมศึกษา 2                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                           เวลา  40  ชั่วโมง                   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  
และสังคมโลก ได้แก่  กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญา  กฎหมายอื่นท่ีส าคัญ เช่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน   กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคข้อตกลงระหว่าง บอกความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การ
เปล่ียนแปลงทางสังคม โครงสร้างทางสังคมการขัดเกลาทางสังคม  การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทาง
สังคม ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนาบทบาทขององค์กรระหว่าง
ประเทศ  ในเวทีโลกท่ีมีผลต่อประทศไทยาระส าคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ  และ
แนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล บอกปัญหาการเมืองท่ีส าคัญในประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมท้ังเสนอ
แนวทางแก้ไขเสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองท่ีน าไปสู่ความเข้าใจ  และการประสานประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างประเทศวิเคราะห์ความส าคัญและ ความจ าเป็นท่ีต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม เช่น การตรวจสอบโดย
องค์กรอิสระ  การตรวจสอบโดยประชาชน 
 โดยใช้กระบวนการคิด การบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด า เนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวชี้วัด  

ส 2.1  ม.4/1-3     
ส 2.2  ม.4/1-4  

รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 
 

 



 

   

135 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส32101  สังคมศึกษา 3                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                           เวลา 40 ช่ัวโมง                             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
               ศึกษา และอภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ และบทบาทของรัฐ
ในการแทรกแซงราคาและควบคุมราคา เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ  ตระหนักถึงความส าคัญ
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคม ประเทศ และประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว และเห็นความส าคัญในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับปัจจุบัน วิเคราะห์ความหมาย วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและ
เสนอแนวทางแก้ไข บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบาย
การเงิน การคลัง  ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปรายเพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ท่ีน าไปสู่การพึ่งพา กรแข่งขัน การขัดแย้ง และการ
ประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ      
              โดยใช้กระบวนการการคิด กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล พระบวนการสร้าง
ความตระหนัก  
             เพื่ อ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์  ปัญหาท่ีเกิดขึ้น แนวทางแก้ ไข รู้ จัก ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า 
 
ตัวชี้วัด 

ส 3.1  ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4 
ส 3.2   ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 

รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

   

136 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส32102  สังคมศึกษา 4                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                             เวลา 40 ช่ัวโมง                           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ได้แก่การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ของพื้นท่ีในประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆของโลก การเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีส่งผลต่อภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติลักษณะ
ทางกายภาพซึ่งท าให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกใช้แผนท่ี
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์และน าภูมิ
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่แผนท่ีและองค์ประกอบการอ่านแผนท่ีเฉพาะเรื่องการแปล
ความหมายรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมการน าภูมิสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจ าวันวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตของ
ท้องถิ่นท้ังในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกและเห็นความส าคัญของสางแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์สถานการณ์  สาเหตุ และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา กฎหมายและ
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บทบาทขององค์กรท่ีเกี่ยวข้อง และการประสานความร่วมมือ
ท้ังในประเทศและระหว่างประเทศแนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาข้อมูล กระบวนการกลุ่ม ใช้ทักษะทาง
ภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต  การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การ
คิดเชิงพื้นท่ี การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี และการใช้สถิติพื้นฐาน  

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามมารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และทักษะ
ทางภูมิศาสตร์ รวมท้ังมรสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆและมีส่วนร่วมในการ
จัดการภัยพิบัติ และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียังยืน 
 
ตัวชี้วัด 

ส 5.1  ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3   
ส 5.2   ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 ม.5/4 

รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 
 
 



 

   

137 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

 
ส33101  สังคมศึกษา 5                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                               เวลา 40 ช่ัวโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
วิเคราะห์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง สังคมชมพูทวีปและคติความเช่ือทางศาสนา สมัยก่อน

พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ท่ีฝึกตนได้อย่างสูงสุด การตรัสรู้ การก่อต้ัง วิธีการสอน การ
เผยแพร่พระพุทธศาสนา การบริหารธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา ข้อปฏิบัติทางสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและ
ปัญญาท่ีถูกต้อง ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ 
วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเองและการมุ่งอิสรภาพ พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของ เหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท 
มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ การ
พัฒนาประเทศแบบยั่งยืนพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาท่ีสมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ ข้อคิด  และ
แบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ีก าหนด อธิบายประวัติ
ศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป วิเคราะห์ หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ 
และชักชวนสนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความส าคัญของการท าความดีต่อกัน หลักธรรม ท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญ 
ทางศาสนา และเทศกาลท่ีส าคัญ เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคม ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อครอบครัว และคนรอบข้าง ปฏิบัติตนตามศาสนพิธีได้อย่าง
ถูกต้อง แสดงตน เป็นพุทธมามกะ เสนอแนะแนวทางในการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา เช่ือมั่นต่อผลของการ
ท าความดี ความช่ัว ตัดสินใจเลือกปฏิบัติตนตามหลัก จริยธรรม เพื่อ  การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นชาติและ
สมานฉันท์ เห็นคุณค่าของจริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือและพฤติกรรมท่ี แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ 
เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคม มุ่งมั่นพัฒนาชีวิต ด้วยการพัฒนาจิตและวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
วิเคราะห์กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก เห็นความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคม ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยและเสนอแนะแนวทางพัฒนา วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีจะต้องมี  การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ปัญหาการเมืองท่ีส าคัญในประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ความจ าเป็นท่ีจะต้องธ ารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
และมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก เสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหาการเมืองท่ีจะน าไปสู่ความเข้าใจประสานประโยชน์ร่วมกัน เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ สามารถเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ และเลือกรับวัฒนธรรมสากล  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย สืบค้นข้อมูล เปรียบเทียบ น าเสนอ แนวทางปฏิบัติ
ตน และมีส่วนร่วมสนับสนุน  

เพื่อให้เห็นคุณค่า มีความตระหนัก สามารถน าไป  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกและมีค่านิยมท่ีดีงาม 
 
ตัวชี้วัด  

ส 1.1  ม.6/1-22        ส 1.2  ม.6/1-5     ส 2.2  ม.6/1-4    
รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 



 

   

138 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส33102  สังคมศึกษา 6                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                            เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
         ศึกษา และอภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆและบทบาทของรัฐในการ
แทรกแซงราคาและควบคุมราคา ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคม 
ประเทศ และประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว และเห็นความส าคัญในการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน วิเคราะห์ความหมาย 
วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชนและประเทศ บอกปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข บทบาทของรัฐบาลด้าน
นโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  สาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะทาง
เศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน การคลัง ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปรายเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิ
วัตน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ 
ท่ีน าไปสู่การพึ่งพา กรแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ      
โดยใช้กระบวนการการคิด กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล พระบวนการสร้างความตระหนัก       
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ ปัญหาท่ีเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี
และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า ศึกษาวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ได้แก่การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ของพื้นท่ีใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก การเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีส่งผลต่อภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติลักษณะทางกายภาพซึ่งท าให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆของโลกใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์และน าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  ได้แก่ แผนท่ีและ
องค์ประกอบการอ่านแผนท่ีเฉพาะเรื่องการแปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมการน าภูมิ
สารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจ าวันวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ใน
การสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตของท้องถิ่นท้ังในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลกและเห็นความส าคัญ
ของสางแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์สถานการณ์  สาเหตุ และผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก  ระบุมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา กฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บทบาทขององค์กรท่ีเกี่ยวข้อง และ
การประสานความร่วมมือท้ังในประเทศและระหว่างประเทศแนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์  กระบวนการ
สืบเสาะหาข้อมูล กระบวนการกลุ่ม ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต  การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นท่ี การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี และการใช้
สถิติพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามมารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และ
ทักษะทางภูมิศาสตร์ รวมท้ังมรสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆและมีส่วนร่วมใน
การจัดการภัยพิบัติ และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียังยืน 
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ตัวชี้วัด 

          ส 3.1     ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3   ม.6/4 
          ส 3.2     ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3 
          ส 5.1     ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3 
          ส 5.2     ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3   ม.6/4 
 
รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

   

140 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส31103   ประวัติศาสตร์ไทย 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                            เวลา 20 ชั่วโมง                      จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
           ศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ
มนุษยชาติท่ีมีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ท่ีมีต่อ
การศึกษาทางประวัติศาสตร์ ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์  ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทยอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย อิทธิพลท่ีมีต่อ
สังคมไทย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสถาปนาและพัฒนาการของอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ สาเหตุและผลการ
ปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง การเลิกทาส การเลิกไพร่การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองต่าง  ๆ ในสมัย
รัชกาลท่ี 5 การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 บทบาทของสตรีไทย วิเคราะห์ความส าคัญบทบาทของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการพัฒนาชาติไทยเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ 

           โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการณ์เผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
           เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความ
รักความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการท างาน 
 

รหัสตัวชี้วัด 
 

   ส 4.1 ม.4/1 ม.4/2  
ส 4.3  ม.4/3     

 

รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

   

141 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส31104   ประวัติศาสตร์ไทย 2             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                            เวลา 20 ชัว่โมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
           ศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ปัจจัยท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์  
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและ
ตะวันออกท่ีมีต่อสังคมไทย ผลงานของบุคคลส าคัญท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีมีส่วนในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย ปัจจัยและบุคคลท่ีส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยท่ี
มีผลต่อสังคมไทยปัจจุบัน สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย การก าหนด
แนวทางและการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย                                                    
           โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการณ์เผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
           เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความ
รักความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 

ตัวชี้วัด 
 

ส 4.1  ม.4/3  ม.4/4  
ส 4.3  ม.4/5    

 

รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                                   



 

   

142 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส32103  ประวัติศาสตร์สากล 3                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                           เวลา 20 ชั่วโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
  ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ
มนุษยชาติ การนับและเทียบศักราชสากล หลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมยุคโบราณ อารยธรรม
ของโลกตะวันตก อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมในตะวันออกกลาง อารยธรรมกรีกและ
อารยธรรมโรมัน อารยธรรมของโลกตะวันออก อารยธรรมจีน อารยธรรมอินเดีย การติดต่อระหว่างโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตกและอิทธิพลท่ีมีต่อกัน เหตุการณ์ส าคัญในสมัยกลาง ระบอบการปกครองแบบฟิวดัล 
สงครามครูเสด การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ เหตุการณ์ส าคัญในสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน การส ารวจทางทะเล การ
ล่าอาณานิคม การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดเสรีนิยม แนวคิด
จักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม แนวคิดสังคมนิยม อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกท่ีมีต่อ
พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีน าไปสู่ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 
จนถึงปัจจุบัน สงครามโลกครั้งท่ี 1 สงครามโลกครั้งท่ี 2 สงครามโลกเย็น องค์การระหว่างประเทศ และ
สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด สืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความ
รักความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการท างาน 
 
ตัวชี้วัด     
 

ส 4.1   ม.5/1  
ส 4.2   ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4  

 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



 

   

143 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส32104  ประวัติศาสตร์สากล 4                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                           เวลา 20 ชั่วโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
  ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ
มนุษยชาติ การนับและเทียบศักราชสากล หลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมยุคโบราณ อารยธรรม
ของโลกตะวันตก อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมในตะวันออกกลาง อารยธรรมกรีก  
และอารยธรรมโรมัน อารยธรรมของโลกตะวันออก อารยธรรมจีน อารยธรรมอินเดีย การติดต่อระหว่างโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตกและอิทธิพลท่ีมีต่อกัน เหตุการณ์ส าคัญในสมัยกลาง ระบอบการปกครองแบบฟิวดัล 
สงครามครูเสด การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ เหตุการณ์ส าคัญในสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน การส ารวจทางทะเล การ
ล่าอาณานิคม การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดเสรีนิยม แนวคิด
จักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม แนวคิดสังคมนิยม อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกท่ีมีต่อ
พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีน าไปสู่ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 
จนถึงปัจจุบัน สงครามโลกครั้งท่ี 1 สงครามโลกครั้งท่ี 2 สงครามโลกเย็น องค์การระหว่างประเทศ และ
สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด สืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความ
รักความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการท างาน 
 
ตัวชี้วัด     
 

ส 4.1   ม.5/1  
ส 4.2   ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4  

 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



 

   

144 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30241  หน้าที่พลเมือง 1                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                           เวลา 20 ชั่วโมง                           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
 มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่องการแสดงความ
เคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี  ปฏิบั ติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และ
สนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรม-ราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน 
ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดต ารา บริการรวมท่ีจุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
  เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
  
ผลการเรียนรู้ 
 
 1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ  
 2. แสดงออก แนะน าผู้อื่น และยกย่องบุคคลท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละ 
 3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาไทย  
 4. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 5. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30242  หน้าที่พลเมือง 2                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                           เวลา 20 ชั่วโมง                           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการ
เป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช้สิทธิและหน้าท่ี การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง
และการรู้เท่าทันส่ือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณรู้ทันข่าวสาร
และรู้ทันส่ือคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของ
ตนเองยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้  และยอมรับผลท่ีเกิด
จาก การกระท าของตนเอง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
  

1. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
 2. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวพิากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ  
 3. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ  
 4. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือ  
 5. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล  
 6. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 7. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั  
 8. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 



 

   

146 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30243  หน้าที่พลเมือง 3                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                          เวลา 20 ชั่วโมง                           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
     แสดงออก แนะน าผู้อื่น และยกย่องบุคคลท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องใฝ่หาความรู้ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุน
ให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่อง
ระเบิดจากข้างใน ไม่ติดต ารา บริการรวมท่ีจุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจ
ปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช้สิทธิและหน้าท่ี การ
ใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ 
การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และการรู้เท่าทันส่ือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
      เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
 1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ  
 2. แสดงออก แนะน าผู้อื่น และยกย่องบุคคลท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละ 
 3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาไทย  
 4. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 5. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 6. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 

 



 

   

147 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30244  หน้าที่พลเมือง 4                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                           เวลา 20 ชั่วโมง                           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
    ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ  มีส่วน
ร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐาน
ของข้อมูล มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ด้วยการเจรจาไกล่เกล่ีย การเจรจา
ต่อรอง การระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
 1. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวพิากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ  

2. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
3. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือ  
4. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล  
5. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม  
6. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั  
7. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหา

ความขัดแย้ง 
8. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

   

148 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30201  การปกครองท้องถ่ินไทย                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                           เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมายและความส าคัญ  ประวัติความเป็นมาของการปกครองท้องถิ่นในเรื่อง  ความเป็นมา  

หลักการ วัตถุประสงค์  นโยบายรัฐบาลและข้อก าหนดในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น รูปแบบและ
อ านาจหน้าท่ีของหน่วยการปกครองท้องถิ่น  และแนวโน้มการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของไทยในสมัย
ปัจจุบัน 

 โดยใช้การวิเคราะห์  รวบรวม  ส ารวจ  สรุป   
เพื่อให้มีความเข้าใจระบบการปกครองท้องถิ่น  เห็นความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นและให้

ความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น 
 

ผลการเรียนรู้    
 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญประวัติความเป็นมาของการปกครองท้องถิ่น 
2. วิเคราะห์ความเป็นมา  นโยบายรัฐบาลและข้อก าหนดในรัฐธรรมนูญ  เกี่ยวกับการปกครอง 

ท้องถิ่นของไทย 
 3.  สามารถรวบรวม  ส ารวจ รูปแบบและอ านาจหน้าท่ีของหน่วยการปกครองท้องถิ่น  และแนวโนม้
การพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของไทย 
 4.  สามารถสรุปรูปแบบและอ านาจหน้าท่ีของหน่วยการปกครองท้องถิ่น  และแนวโน้มการพฒันาการ
ปกครองท้องถิ่นของไทย 
 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

149 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30202  ศาสนาสากล                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                           เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาสนาเต๋า ศาสนาขงจ๊ือ ศาสนาชินโต  
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ศาสนาเชน  ศาสนาพุทธ ศาสนาสิข  ศาสนาโซโรอัสเตอร์  ศาสนายูดาห์  คริสต์ศาสนา 
และศาสนาอิสลาม วิเคราะห์และอธิบายหลักธรรมท่ีควรศึกษาของศาสนาเต๋า ศาสนาขงจ๊ือ ศาสนาชินโต  
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาเชน ศาสนาพุทธ  ศาสนาสิข  ศาสนาโซโรอัสเตอร์  ศาสนายูดาห์  คริสต์ศาสนา 
และศาสนาอิสลามท่ีสมารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
        โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  น าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตน
และครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้ท่ีนับถือศาสนาท่ีแตกต่างจากตนได้อย่าง
สันติสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของศาสดา  คัมภีร์ นิกาย พิธีกรรมของศาสนาส าคัญได้ถูกต้อง 
2. ยกตัวอย่างหลักธรรมค าสอนของศาสนาท่ีควรศึกษาเรียนรู้ 
3. ตระหนักถึงความส าคัญ ประโยชน์ของศาสนา และอยู่ร่วมกับผู้นับถือศาสนาท่ีแตกต่างจากตนได้

อย่างสันติสุข 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

   

150 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30203  ประชากรและสิ่งแวดล้อม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                           เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศและการ
เปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ ความหมายและความส าคัญของการศึกษาเกี่ยวกับภาวะประชากรสถานการณ์
เกี่ยวกับประชากรและการเปล่ียนแปลงของประชากร แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร 
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับส่ิงแวดล้อม สถานการณ์และวิกฤตการณ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในประเทศไทยและโลก หลักการและแนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความร่วมมือ
ประเทศไทยและโลก หลักการและแนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความร่วมมือด้าน
ส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศและการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึ่งประสงค์ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ยั่งยืน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประโยชน์และความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
   3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 4. วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ 
 5. วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับประชากรและการเปล่ียนแปลงของประชากรได้ 
 6. อธิบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและ  
ส่ิงแวดล้อมได้ 
 7. วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับประชากรและการเปล่ียนแปลงของประชากรได้ 
 8. อธิบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับ
ส่ิงแวดล้อมได้ 
 9. เห็นคุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 10. วิเคราะห์สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน 
 11. ระบุแนวทางในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตน 
 12. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพฒันาคุณภาพส่ิงแวดและทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน 
 
รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู้ 

 



 

   

151 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30204  โลกศึกษา                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                           เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา สืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องโลกของเราเกี่ยวกับทวีปต่าง ๆ ในโลก สังคมโลกเกี่ยวกับ

องค์ประกอบของรัฐ สถาบันทางสังคม องค์กรท่ีมีบทบาทส าคัญในสังคมโลก ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของโลกเกี่ยวกับความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของโลกในภูมิภาคต่าง ๆ  อิทธิพลของของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่อประชากรโลก 
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของโลก แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ประชากรโลกเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของประชากรโลก ความหลากหลายของประชากรโลกในภูมิภาค
ต่าง ๆ อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมต่ออัตลักษณ์ของบุคคล  การเปล่ียนแปลงของประชากรโลก 
ปัญหาประชากรโลกและแนวทางการแก้ไข ค่านิยมและความเช่ือในสังคมโลกเกี่ยวกับความหมายของค่านิยม
และความเช่ือ อิทธิพลของค่านิยมและความเช่ือต่อพฤติกรรมของคนในสังคม ลัทธิความเช่ือในสังคมโลก สิทธิ
มนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคมโลกเกี่ยวกับความหมายของสิทธิมนุษยชน แนวคิดและหลักการของสิทธิ
มนุษยชน ปัญหาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน บทบาทขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ความส าคัญของความเป็น
ธรรมในสังคม ตัวอย่างเหตุการณ์ความไม่เป็นธรรมในสังคม แนวทางการสร้างความเป็นธรรมในสังคม ปัญหา
ความขัดแย้งในสังคมโลกเกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแย้งในสังคมโลก ตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก 
แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก สังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์เกี่ยวกับความหมายของยุคโลกาภิ
วัตน์ ลักษณะสังคมยุคโลกาภิวัตน์ และอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกในด้านต่าง ๆ  
 โดยใช้ทักษะการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการน าเสนอข้อมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์  สร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับโลกของเรา 
สังคมโลก ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของโลก ประชากรโลก ค่านิยมและความเช่ือในสังคมโลก สิทธิ
มนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคมโลก ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก รวมท้ัง
ตระหนักถึงอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ท่ีมีต่อสังคมโลก เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตในสังคมโลกได้อย่างรู้เท่าทัน มี
ประสิทธิภาพ มีส านึกรับผิดชอบโลก และด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของทวีปต่าง ๆ ในโลกของเรา  
  2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของรัฐ สถาบันทางสังคม และองค์กรท่ีมีบทบาทส าคัญในสังคม
โลก  

3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของโลกในภูมิภาค 
ต่าง ๆ  

4. วิเคราะห์อิทธิพลของของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่อประชากรโลก ปัญหาส่ิงแวดล้อม
โลก รวมท้ัง แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของประชากรโลกและความหลากหลายของประชากรโลกในภูมิภาค 
ต่าง ๆ  



 

   

152 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

6. วิเคราะห์อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมต่ออัตลักษณ์ของบุคคล  การเปล่ียนแปลงของ 
ประชากรโลกปัญหาประชากรโลกและแนวทางการแก้ไข 

7. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของค่านิยมและความเช่ือ รวมทั้งวิเคราะห์อิทธิพลของค่านิยมและ
ความเช่ือต่อพฤติกรรมของคนในสังคม และลัทธิความเช่ือในสังคมโลก  

8. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและบทบาทขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชน  

9. วิเคราะห์ความส าคัญของความเป็นธรรมในสังคม ยกตัวอย่างเหตุการณ์ความไม่เป็นธรรมในสังคม
รวมทั้งเสนอแนวทางการสร้างความเป็นธรรมในสังคม  

10. รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้งในสังคมโลก ยกตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งใน
สังคมโลก รวมท้ังเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก  

11. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของยุคโลกาภิวัตน์และลักษณะสังคมยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้ง
วิเคราะห์ อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกในด้านต่าง ๆ  
 

รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

153 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30205  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                           เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญและลักษณะของกฎหมาย ประเภทและศักด์ิของกฎหมาย กระบวนการ
ตรากฎหมาย รัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ี ของปวงประชาชนชาวไทย การใช้อ านาจอธิปไตย 
องค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรมสัญญา ทรัพย์ หนี้ 
ละเมิด ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญาเกี่ยวกับลักษณะของกฎหมายอาญา  กฎหมายอื่นท่ีควรรู้ประกอบด้วย 
กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการรับราชการ
ทหาร กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม และ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหา 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถด าเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมได้
ทุกระดับ  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับความส าคัญ ลักษณะของกฎหมาย และกระบวนการตรากฎหมาย  
2. อธิบายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบุคคล 
3. น าความรู้ท่ีได้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์ นิติกรรม หนี้ ละเมิด เอกเทศสัญญา ไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
4. น าความรู้ท่ีได้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและมรดกไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
5. อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญาได้ 
6. น าความรู้ไปปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระท าความผิดตามกฎหมายอาญาได้อย่างถูกต้อง 
7. อธิบายความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายการรับราชการ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
8. น าความรู้ท่ีได้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายการรับราชการ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
9. สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมได้อย่างถูกต้อง 
10. น าความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30206  เหตุการณ์ปัจจุบัน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                           เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ระดับการพัฒนาประเทศของประเทศต่างๆ ในโลกยุคปัจจุบัน กระบวนการโลกาภิ
วัตน์และการพัฒนาสังคมโลกเกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านสังคมและพหุวัฒนธรรม ระบบการเมือง
การปกครองท่ีส าคัญของโลก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพันธ์กับประเทศไทย เหตุการณ์ท่ีส าคัญ
ของโลกท้ังในอดีตและปัจจุบัน ท่ีมีส่วนส าคัญในการพัฒนาด้านต่างๆในโลกยุคปัจจุบัน องค์การระหว่าง
ประเทศท่ีมีบทบาททางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติ 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม การแก้ปัญหา กระบวนการ
ปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม 

เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ประเมินข้อมูลข่าวสาร และทัศนคติความคิดเห็นท่ี
แตกต่างผ่านส่ือและแหล่งข้อมูลต่างๆ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความรักชาติ มีความมุ่งมั่นในการ
ท างาน มีจิตสาธารณะ และรักความเป็นไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ ระดับการพัฒนาประเทศของประเทศต่างๆ ในโลกยุคปัจจุบัน กระบวนการโลกาภิวัฒน์
และการพัฒนาสังคมโลกเกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านสังคมและพหุวัฒนธรรม  

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคัญของโลก 
3. อธิบายถึงสาเหตุและเป้าหมายของการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพันธ์กับประเทศไทย 
4. วิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีส าคัญของโลกในอดีตและปัจจุบัน ท่ีมีส่วนส าคัญในการพัฒนาด้านต่างๆใน

โลกยุคปัจจุบัน 
5. ศึกษาองค์การระหว่างประเทศท่ีมีบทบาททางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะองค์การ

สหประชาชาติ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30207  เศรษฐกิจพอเพียง                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                           เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา อธิบายแนวคิด หลักการ ความหมาย ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ บอก
แนวทางในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต เห็นคุณค่าและปฏิบัติตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชน เห็นคุณค่าแล้วน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีส่วนร่วมใน
ชุมชนในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ประกอบอาชีพได้ 
         โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิ บัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการปฏิบัติ การด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานของความพอเพียง  
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายแนวคิด หลักการ ความหมาย ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
2. บอกแนวทางในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
3. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
5. เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนเห็นคุณค่าแล้วน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
6. มีส่วนร่วมในชุมชนในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. สามารถน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประกอบอาชีพได 

 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ส30208  อาเซียนศกึษา                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                           เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ก าเนิดสมาคมอาสา พัฒนาการของอาเซียนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน โครงสร้างองค์กรและกลไกการด าเนินงานของอาเซียน 3 เสาหลักของประชาคม
อาเซียน การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน บทเรียนจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอื่น บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจของอาเซียนใน
สังคมโลก ปัญหาของอาเซียนและความพยายามแก้ปัญหาต่างๆ 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มีส่วน
ร่วมในการเตรียมความพร้อมของสังคมและประเทศชาติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนและอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียนอย่างปกติสุข  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายก าเนิดสมาคมอาสาและพัฒนาการของอาเซียนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
2. อธิบายเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่างๆ โครงสร้างองค์กรและกลไกการด าเนินงานของ

อาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน และประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก 
3. อธิบายการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. อธิบายลักษณะส าคัญของการด าเนินงานตาม 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน 
5. วิเคราะห์อุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแนวทางแก้ไข 
6. วิเคราะห์บทเรียนจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอื่นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา  

     ประชาคมอาเซียน 
7. วิเคราะห์บทบาทของอาเซียนในสังคมโลกในด้านต่างๆ ปัญหาของอาเซียน และแนวทางแก้ไข 

 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
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สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์
มาตรฐาน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
 
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่าง 

สม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน    
และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 

สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค 

และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1  ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา     

สารเสพติด และความรุนแรง 
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รายวชิาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1  1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 0.5 
พ30204 มวยสากล 1 0.5 พ30205 มวยไทย 1 0.5 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  1 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 0.5 
พ30206 วอลเลย์บอล 1 0.5 พ30208 แบดมินตัน 1 0.5 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5  1 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 0.5 
พ30201 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1 0.5 พ30209 กิจกรรมนันทนาการ 1 0.5 

 
      
     

 

 

 

 

 

 

 



 

   

160 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

พ31101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4        เวลา  20 ชั่วโมง           จ านวน  0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาให้มีความรู้เรื่อง การสร้างเสริมการท างานของระบบ ผิวหนัง  กระดูก  และระบบกล้ามเนื้อ  

การวางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตของตนเองและครอบครัว วางแผนและปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว วิเคราะห์อิทธิพลครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ 

ฝึกให้เรียนรู้การท างานร่วมกัน เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น การฝึกปฏิบัติจริง อาทิ การหาข้อมูล การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  

โดยการแสดงบทบาทสมมุติ การจ าลองสถานการณ์  การศึกษานอกสถานท่ี  การรายงาน การน าเสนอ 
นักเรียนน าผลงานกระบวนการการเรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความรับผิดชอบ  มุ่งมั่นในการ
ท างาน  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  
ตัวชี้วัด 

พ 1.1   ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3 
พ 2.1   ม.4/1   
พ 4.1   ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/6 

 
รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

   

161 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

พ31102  สุขศึกษาและพลศึกษา 2        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4        เวลา  20 ชั่วโมง           จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาให้มีความรู้วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชน 
และเสนอแนวทางแก้ปัญหา มีส่วนร่วมในการป้องกันความเส่ียงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด และความ
รุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช้ และ
การจ าหน่ายสารเสพติด ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพและความรุนแรง และ
สามารถแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี  

ฝึกให้เรียนรู้การท างานร่วมกัน  เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  การฝึกปฏิบัติจริง  อาทิ การหาข้อมูล การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  

โดยการแสดงบทบาทสมมุติ  การจ าลองสถานการณ์  การศึกษานอกสถานท่ี  การรายงาน  การ
น าเสนอ นักเรียนน าผลงานกระบวนการการเรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความรับผิดชอบ  มุ่งมั่นใน 
การท างาน  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  
ตัวชี้วัด 

พ 2.1   ม.4/3  ม.4/4 
พ 4.1   ม.4/2  ม.4/7 
พ 5.1   ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3   ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6 

 
รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

   

162 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

พ32101  สุขศึกษาและพลศึกษา 3        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5        เวลา  20 ชั่วโมง           จ านวน  0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมนุษย์ กระบวนการสร้างเสริมและ ด ารงประสิทธิภาพ  

การท างานของ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพ
ตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว การเลือกใช้ทักษะท่ีเหมาะสมใน
การป้องกัน ลดความขัดแย้งและการแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัวฝึกให้เรียนรู้
การท างานร่วมกัน เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การฝึก
ปฏิบัติจริง อาทิ การหาข้อมูล การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  
 โดยการแสดงบทบาทสมมุติ การจ าลองสถานการณ์  การศึกษานอกสถานท่ี การรายงาน การน าเสนอ 
นักเรียนน าผลงานกระบวนการการเรียนรู้ ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
นักเรียนมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัยยอมรับการตัดสินใจของหมู่คณะอย่างมีเหตุผล  ขจัด
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
   
ตัวชี้วัด 

พ 3.1   ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 
พ 3.2   ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4 

 
รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

   

163 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษา 4        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5        เวลา  20 ชั่วโมง           จ านวน  0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาถึง สาเหตุ และเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย และการตายของคนไทยรู้หลักการ

วางแผน และปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพ ของตนเองและครอบครัว วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพและ
ความรุนแรงของคนไทย วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช้และการจ าหน่ายสารเสพติด  
วางแผนก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสุขภาพสมรรถภาพการป้องกันโรคและความ
ปลอดภัยในชีวิต 

ฝึกให้เรียนรู้การท างานร่วมกัน เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น การฝึกปฏิบัติจริง อาทิ การหาข้อมูล การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  

โดยการแสดงบทบาทสมมุติ การจ าลองสถานการณ์ การศึกษานอกสถานท่ี การรายงาน การน าเสนอ 
นักเรียนน าผลงานกระบวนการการเรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน  
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  
ตัวชี้วัด 

พ 4.1   ม.5/4  ม.5/7 
พ 5.1   ม.5/3 

 
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

   

164 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

พ33101  สุขศึกษาและพลศึกษา 5        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6        เวลา  20 ชั่วโมง           จ านวน  0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาให้มีความรู้เรื่อง ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย การจัดการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาเพื่อลดความขัดแย้งและปัญหาต่างๆ เพศวิถี ทัศนคติและทักษะในการลดความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิตทางเพศ สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค บทบาทในการด าเนินการปกป้องและแก้ไขปัญหาเพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพและความรุนแรง 
 ฝึกให้เรียนรู้การท างานร่วมกัน เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น การฝึกปฏิบัติจริง อาทิ การหาข้อมูล การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 
 การแสดงบทบาทสมมุติ การจ าลองสถานการณ์ การศึกษานอกสถานท่ี การรายงาน การน าเสนอ 
นักเรียนนาผลงานกระบวนการการเรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน 
มีวินัยยอมรับการตัดสินใจของหมู่คณะอย่างมีเหตุผล   
 
ตัวชี้วัด 

พ 1.1   ม.4/1 
พ 2.1   ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4 
พ 4.1   ม.4/1  ม.4/3  ม.4/6 
พ 5.1   ม.4/3 

 
รวมทั้งหมด   9  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

   

165 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

พ33102  สุขศึกษาและพลศึกษา 6        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6        เวลา  20 ชั่วโมง           จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและมีส่วนร่วมในการการสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพ สมรรถภาพและป้องกันโรค ของบุคคลใน
ครอบครัวและชุมชน  มีการวางแผน และปฏิบัติตามแผน การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพกลไก  
วางแผน ก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ใช้ทักษะ
การการตัดสินใจแก้ปัญหา ในสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพและความรุนแรงและสามารถแสดงวิธีการช่วยฟื้น
คืนชีพได้อย่างถูกวิธี 

ฝึกให้เรียนรู้การท างานร่วมกัน  เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น การฝึกปฏิบัติจริง อาทิ การหาข้อมูล การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  

โดยการแสดงบทบาทสมมุติ การจ าลองสถานการณ์ การศึกษานอกสถานท่ี รายงาน เกม การน าเสนอ 
นักเรียนน าผลงานกระบวนการการเรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความ
รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัยยอมรับการตัดสินใจของหมู่คณะอย่างมีเหตุผล ขจัดพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์ท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 
ตัวชี้วัด 

พ 4.1  ม.6/1  ม.6/4  ม.4/6  ม.4/7 
พ 5.1  ม.6/2  ม.6/4  ม.6/7 

 
รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

   

166 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ30201  กิจกรรมเข้าจังหวะ                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                         เวลา  20 ชั่วโมง                            จ านวน 0.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง ในกิจกรรมเข้าจังหวะ 
การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ ในเรื่องประโยชน์คุณค่าของกิจกรรมเข้าจังหวะเกี่ยวกับ ทักษะการ
เคล่ือนไหวการออกก าลังกาย มีน้ าใจเป็นนักกีฬาและอื่นๆ อย่างถูกต้องปลอดภัยและสนุกสนาน พร้อมกับให้
เรียนรู้การป้องกนั การแก้ไข การ เสริมสร้างสุขภาพ   
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การเรียนความรู้ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ กระบวนการสร้าง
ความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการมีส่วนร่วม เกิด
ความรู้ความเข้าใจ มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการงาน รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ 
 เพื่อให้เรียนรู้หลักและวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและจิต มีระเบียบ
วินัยเห็นคุณค่า ช่วยสร้างทักษะพื้นฐานของการเคล่ือนไหว ท าให้เกิดความสัมพันธ์กันอย่างดี ระหว่างประสาท
และกล้ามเนื้อและน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. บอกประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะได้  
2. บอกประโยชน์คุณค่าของกิจกรรมเข้าจังหวะได้  
3. อธิบายลักษณะท่ัวไปของจังหวะได้ถูกต้อง  
4. นักเรียนสามารถนากิจกรรมเข้าจังหวะไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
5. น าความรู้ในเรื่องประวัติและทักษะต่างๆไปเผยแพร่ให้กับผู้ท่ีสนใจได้อย่างถูกต้อง 
 

รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

167 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

พ30204  มวยสากล                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4             เวลา 20 ชั่วโมง                     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของมวยสากล ฝึกทักษะเบื้องต้นของมวยสากลมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง

ในกิจกรรมกายบริหารการออกก าลังกายด้วยกิจกรรมมวยสากล ในเรื่องการชกหมัดเย็บ หมัดตรง หมัดฮุก และ
หมัดอัปเปอร์คัต การยืนและการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของมวยสากลอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสนุก เรียนรู้การ
ป้องกัน การแก้ไข การเสริมสร้างสุขภาพ  

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การเรียนความรู้ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ กระบวนการสร้าง
ความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการมีส่วนร่วม เกิด
ความรู้ความเข้าใจ มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการงาน รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ 

เพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ
วินัย เห็นคุณค่า น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และสามารถป้องกันตัวในยามคับขัน ตลอดจนน าความรู้ในเรื่อง
ประวัติและกติกามวยไทยไปเผยแพร่ให้กับผู้ท่ีสนใจได้อย่างถูกต้อง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และอธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬามวยสากลได้ 
 2. อธิบายกติกาเบ้ืองต้นของกีฬามวยสากลได้ 
 3. รู้และเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติทักษะต่างๆ ของกีฬามวยสากลได้ 
 4. น าประโยชน์ของทักษะกีฬามวยสากลเพื่อป้องกันตัวอย่างถูกหลักกฎหมายและศีลธรรม 
 5. น าความรู้ในเรื่องประวัติและกติกามวยสากลไปเผยแพร่ให้กับผู้ท่ีสนใจได้อย่างถูกต้อง 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

   

168 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

พ30205  มวยไทย                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4             เวลา 20 ชั่วโมง                     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของมวยไทย ฝึกทักษะเบื้องต้นของมวยไทยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงใน

กิจกรรมกายบริหารการออกก าลังกายด้วยกิจกรรมมวยไทย ในการใช้หมัด เข่า ศอก การยืนและการเคล่ือนท่ี
แบบต่างๆ ของมวยไทยอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสนุก เรียนรู้การป้องกัน การแก้ไข การเสริมสร้างสุขภาพ 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การเรียนความรู้ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ กระบวนการสร้าง
ความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการมีส่วนร่วม เกิด
ความรู้ความเข้าใจ มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการงาน รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ 

เพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ
วินัย เห็นคุณค่า น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน สามารถป้องกันตัวในยามคับขัน และหากมีความสนใจสามารถ
น าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ตลอดจนน าความรู้ในเรื่องประวัติและกติกามวยไทยไปเผยแพร่ให้กับผู้ท่ี
สนใจได้อย่างถูกต้อง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และอธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬามวยไทยได้ 
 2. อธิบายกติกาเบ้ืองต้นของกีฬามวยไทยได้ 
 3. รู้และเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติทักษะต่างๆของกีฬามวยไทยได้ 
 4. น าประโยชน์ของทักษะกีฬามวยไทยเพื่อป้องกนัตัวอย่างถูกหลักกฎหมายและศีลธรรม 
 5. น าความรู้ในเรื่องประวัติและกติกามวยไทยไปเผยแพร่ให้กับผู้ท่ีสนใจได้อย่างถูกต้อง 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

169 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ30206  วอลเลย์บอล                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5            เวลา 20 ชั่วโมง                               จ านวน 0.5 หน่วยกิต
  

ศึกษาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอลประโยชน์กีฬา
วอลเลย์บอลและให้มีส่วนร่วมปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหารมีทักษะการเคล่ือนท่ีการเล่นลูกสองมือล่างการ
เล่นลูกสองมือบนทักษะในการตบลูกบอลทักษะการสกัดกั้นลูกบอลทักษะการเสิร์ฟรูปแบบเทคนิคการเล่น
ประเภททีมกฎกติกาการแข่งขันการตัดสินกลยุทธ์การจัดการแข่งขันและอื่นๆ อย่างถูกต้องปลอดภัยและ
สนุกสนานและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกีฬาวอลเลย์บอล ท้ังทักษะการเคล่ือนไหวและการเล่นลูกรูปแบบ
ต่างๆ ทักษะการเสิร์ฟ และทักษะการสกัดกั้น พื้นฐานการเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอล การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล 

เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัดและ  
ความสนใจ และน าทักษะกีฬาวอลเลย์บอลไปใช้ในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพ
ต่อไป   

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา ประโยชน์และวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลได้   
2. มีทักษะในการเคล่ือนไหวและเล่นลูกพื้นฐานในกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
3. มีทักษะในการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลแบบต่างๆ  
4. มีทักษะในการกระโดดตบลูกวอลเลย์บอลแบบต่างๆ 
5. มีทักษะในการสกัดกั้นลูกวอลเลย์บอล 
6. มีทักษะในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเป็นทีม 
7. รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลได้อย่างถูกต้อง 
8. รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายวิธีประเมินสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 

 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

   

170 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ30208  แบดมินตัน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5             เวลา 20 ชั่วโมง                     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน ทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญในการเล่นแบดมินตัน 

ทักษะการเล่นลูกหน้ามือ ลูกหลังหลังมือการเล่นลูกเหนือศีรษะทักษะการเสิร์ฟ การเล่นลูกหน้าตาข่ายเพื่อท า
คะแนน การป้องกัน การเล่นเกมรุก การอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึก การพัฒนาสมรรถภาพกล้ามเนื้อด้วยการยก
น้ าหนัก และ การตัดสิน 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกีฬาแบดมินตัน มีทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญในการเล่นแบดมินตัน 
ทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญในการเล่นแบดมินตัน การเล่นลูกหน้ามือ ลูกหลังหลังมือ การเล่นลูกโอเวอเฮด ทักษะ
การเสิร์ฟ การเล่นลูกหน้าตาข่ายเพื่อท าคะแนน การป้องกัน การเล่นเกมรุก การอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึก การ
พัฒนาสมรรถภาพกล้ามเนื้อด้วยการยกน้ าหนัก และการตัดสิน และมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬา
แบดมินตัน 

เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัดและ  
ความสนใจ และสามารถน าทักษะกีฬาบาสเกตบอลไปใช้ในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และ
สมรรถภาพต่อไป   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้และเข้าใจเรื่องประวัติความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน 
2. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎ กติกาและการตัดสินของกีฬาแบดมินตัน 
3. มีทักษะพื้นฐานในการเล่นและการเคล่ือนไหวในกีฬาแบดมินตัน 
4. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายรุกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
5. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
6. เห็นความส าคัญของการอบอุ่นร่างกาย และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
7. รู้และเข้าใจสมรรถภาพของกล้ามเนื้อและสามารถบริหารได้อย่างถูกต้อง 

 
รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ30209  กิจกรรมนันทนาการ                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                         เวลา  20 ชั่วโมง                            จ านวน 0.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมาย ความส าคัญและ ขอบข่ายของ
กิจกรรมนันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะและบทบาทของผู้นา นันทนาการ การจัด
กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนนัทนาการในหน่วยงานต่างๆ เกมนันทนาการ เพลงนันทนาการ และ
นันทนาการการท่องเท่ียว สามารถ เลือกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการได้ตามความถนัดและความสนใจ และ
น าไปใช้ในชีวิตประจาวัน ได้อย่างเหมาะสม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การเรียนความรู้ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ กระบวนการสร้าง
ความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการมีส่วนร่วม เกิด
ความรู้ความเข้าใจ มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการงาน รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ 
 เพื่อให้เรียนรู้หลักและวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและจิต มีระเบียบ
วินัยเห็นคุณค่า ช่วยสร้างทักษะพื้นฐานของการเคล่ือนไหว ท าให้เกิดความสัมพันธ์กันอย่างดี ระหว่างประสาท
และกล้ามเนื้อและน าไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับนันทนาการได้  
2. อธิบายความหมาย ความส าคัญและขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการได้  
3. อธิบายและจ าแนกประเภทของกิจกรรมนันทนาการได้  
4. อธิบายลักษณะและบทบาทของผู้นานันทนาการได้  
5. จัดกิจกรรมนันทนาการได้ 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ 
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สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 

สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์  

วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ    
ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน 

ทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

สาระที่ 2 ดนตรี 

มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่า  
ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ 

ดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

สาระที่ 3 นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่า  

นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ 

นาฏศิลป์ ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
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รายวชิาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ศ31101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) 1 0.5 ศ31102  ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 1 0.5 

 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ศ32101 ศิลปะ 3 (นาฏศิลป์) 1 0.5 ศ32102  ศิลปะ 4 (ดนตรี) 1 0.5 

 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ศ33101 ศิลปะ 5 (ดนตรี) 1 0.5 ศ33102  ศิลปะ 6  (ทัศนศิลป์) 1 0.5 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ศ31101  ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์)                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                       เวลา 20 ชั่วโมง                           จ านวน 0.5  หน่วยกิต
  

ศึกษา วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการส่ือความหมายในรูปแบบต่างๆ บรรยาย
จุดประสงค์ และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
เทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานท่ี 
วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมาย ของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค และเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป ์

ศึกษา ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อ
สะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเองสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและ
วิธีการสร้างงานของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ วาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียน หรือภาพการ์ตูน เพื่อแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน  

วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันตก ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปิน ท่ีมีช่ือเสียง
และบรรยายผลตอบรับของสังคม อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องาน
ทัศนศิลป์ในสังคม 
 
ตัวชี้วัด 

ศ 1.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/6   ม.4-6/7  ม.4-6/8  ม.4-6/9  
ม.4-6/10  ม.4-6/11  

          ศ 1.2  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3 
 
รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ศ31102  ศิลปะ 2 (นาฏศิลป)์                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                       เวลา 20 ชั่วโมง                          จ านวน 0.5  หน่วยกิต
  

มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ วิจารณ์
การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครท่ีต้องการส่ือ
ความหมายในการแสดง วิเคราะห์ท่าทาง และการเคล่ือนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ใน
การแสดง 
 เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ และอภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญในวงการ
นาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ และบรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละคร
ไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการน าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย  

เพื่อให้เห็นคุณค่าและสามารถสร้างการแสดงนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์ 
วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่าการแสดงนาฏศิลป์และการละครอย่างช่ืนชม  และน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

ศ 3.1    ม.4-6/1   ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/8  
ศ 3.2    ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4 

  
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

   

177 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ศ32101  ศิลปะ 3 (นาฏศิลป)์                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       เวลา 20 ชั่วโมง                         จ านวน 0.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษารูปแบบการแสดงท่ีหลากหลาย เพื่อน ามาปฏิบัติให้เกิดทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ 
โดยใช้ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ละครส้ันในรูปแบบท่ีช่ืนชอบวิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และ
การละครท่ีต้องการส่ือความหมายในการแสดง และอิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และ
สถานท่ีท่ีมีผลต่อการแสดง เพื่อน าไปพัฒนาและสร้างเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินการแสดง  
 เข้าใจวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และน าเสนอแนวคิดในการ
อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและสามารถสร้างการแสดงนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์ 
วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่าการแสดงนาฏศิลป์และการละครอย่างช่ืนชม  และน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
ตัวชี้วัด 

ศ 3.1    ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/5   ม.4-6/6   ม.4-6/7    
ศ 3.2    ม.4-6/3    

 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

   

178 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ศ32102  ศิลปะ 4 (ดนตรี)                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                เวลา 20 ชั่วโมง                         จ านวน 0.5  หน่วยกิต 
 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของบทเพลง  ประเภทและรูปแบบของวงดนตรีท้ังไทยและสากล   
การอ่านโน้ตดนตรีไทยและสากล  

มีทักษะการร้องเพลง  เล่นดนตรีเด่ียวโดยเน้นเทคนิคการแสดงออกที่มีคุณภาพ   
สร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่น อารมณ์และ

ความรู้สึกท่ีได้รับจากงานดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างกันน าดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น รูปแบบของดนตรี
สากลในยุคสมัยต่างๆ  ประวัติและสถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ  แนวทางในการส่งเสริม
และอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 

 

ตัวชี้วัด 
ศ 3.1    ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3     
ศ 3.2    ม.4-61    ม.4-6/2 

 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

179 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ศ33101  ศิลปะ 5 (ดนตรี)                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                             เวลา 20 ชั่วโมง                          จ านวน 0.5 หน่วยกิต
  

ศึกษา  ค้นคว้าเปรียบเทียบรูปแบบของเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท  จ าแนกประเภทและรูปแบบ
ของวงดนตรี ท้ังไทยและสากล  อธิบายเหตุผลท่ีคนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน อ่าน  เขียน 
โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง 
 โดยเน้นเทคนิคการแสดงออก และคุณภาพของการแสดงสร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการ
ประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกท่ีได้รับ
จากงานดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างกัน  น าดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆวิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทย
และดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆวิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ 
 เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีไทยในวัฒนธรรมต่างๆอธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อน
แนวความคิดและค่านิยมท่ีเปล่ียนไปของคนในสังคม  น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีใน
ฐานะมรดกของชาติ 
 
ตัวชี้วัด 

ศ 2.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4  ม.4-6/5   ม.4-6/6  ม.4-6/7   ม.4-6/8   
ศ 2.2  ม.4-6/1  ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4  ม.4-6/5     

 
รวมทั้งหมด  13  ตัวชี้วัด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

180 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ศ33102  ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์)                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                     เวลา 20 ชั่วโมง                             จ านวน 0.5  หน่วยกิต
   

ศึกษา วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการส่ือความหมายในรูปแบบต่างๆบรรยาย
จุดประสงค์ และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
เทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ มีทักษะและเทคนิคการใช้วัสดุอุปกรณ์ และกระบวนการท่ี
สูงขึ้น ในการสร้างงานทัศนศิลป์ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและ
การจัดองค์ประกอบศิลป์ ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานท่ี วิเคราะห์และอธิบาย
จุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคและเนื้อหา เพื่อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
 ศึกษา ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อ
สะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิด
และวิธีการสร้างงานขิงศิลปินที่ตนช่ืนชอบ วาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเรียน หรือภาพการ์ตูน  

เพื่อเสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ใน
รูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปิน ท่ีมีช่ือเสียง และบรรยายผล ตอบรับของ
สังคม อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม 
 
ตัวชี้วัด 

ศ 1.1   ม.4-6/1  ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/6   ม.4-6/7  ม.4-6/8   
ศ 1.2   ม.4-6/1  ม.4-6/2   ม.4-6/3 
 

รวมทั้งหมด  11  ตัวชี้วัด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

181 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

182 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 
สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ 

จัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกนั และทักษะการ 
แสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้ 
พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

 
สาระที่ 2 การอาชีพ 
มาตรฐาน ง 2.1    เข้าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ 

พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

183 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวชิาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ง31203 การงานอาชีพ 1 1 0.5 ง31104 การงานอาชีพ 2 1 0.5 
ง30226 งานเฟอร์นิเจอร ์1 2 1.0 ง30230 งานเฟอร์นิเจอร ์2 2 1.0 
    ง30242 การจัดสวน 2 1.0 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ง32103 การงานอาชีพ 3 1 0.5 ง32202 การงานอาชีพ 4 1 0.5 
ง30227 การผลิตเครื่องด่ืม 1 2 1.0 ง30228  การผลิตเครื่องด่ืม 2 2 1.0 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
ง33101 การงานอาชีพ 5 1 0.5 ง33102 การงานอาชีพ 6 1 0.5 
ง30229 การถนอมอาหาร 2 1.0     

 
 
      

 
      

 

 
 
 



 

   

184 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง31203  การงานอาชีพ 1                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                            เวลา  20 ช่ัวโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้  ความส าคัญ   หลักการท างานเพื่อการด ารงชีวิต  การใช้  การดูแลรักษาเส้ือผ้า  การท า
ความสะอาด  การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน อาหารและโภชนาการส าหรับครอบครัว ครอบครัวอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม  มีความรู้เรื่องงานประดิษฐ์  และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข 

ฝึกปฏิบัติท าความสะอาด จัดตกแต่งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เขตพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
จากโรงเรียน  ฝึกการลบรอยเป้ือนบนเส้ือผ้า  ฝึกวิเคราะห์วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  ประดิษฐ์ของใช้
ของตกแต่งบ้าน  ส าหรับครอบครัว กลุ่มละ  1 ช้ินงาน 

เพื่อให้มีทักษะในการท างานร่วมกัน  มีคุณธรรมลักษณะนิสัยท่ีดีในการท างาน ใช้พลังงาน              
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ายั่งยืน  และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
            ง 1.1  ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3   ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6  ม.4/7 
 
รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

   

185 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ง31104  การงานอาชีพ 2                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                            เวลา  20 ช่ัวโมง                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้  ความส าคัญ   หลักการท างานเพื่อการด ารงชีวิต  การใช้  การดูแลรักษาเส้ือผ้า  การท า
ความสะอาด  การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน อาหารและโภชนาการส าหรับครอบครัว ครอบครัวอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม  มีความรู้เรื่องงานประดิษฐ์  และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข 

ฝึกปฏิบัติท าความสะอาด จัดตกแต่งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เขตพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
จากโรงเรียน  ฝึกการลบรอยเป้ือนบนเส้ือผ้า  ฝึกวิเคราะห์วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  ประดิษฐ์ของใช้
ของตกแต่งบ้าน  ส าหรับครอบครัว กลุ่มละ  1 ช้ินงาน 

เพื่อให้มีทักษะในการท างานร่วมกัน  มีคุณธรรมลักษณะนิสัยท่ีดีในการท างาน ใช้พลังงาน              
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ายั่งยืน  และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
            ง 1.1  ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3   ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6  ม.4/7 
 
รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

   

186 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ง32103  การงานอาชีพ 3                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                           เวลา  20  ชั่วโมง                     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

          ศึกษาความส าคัญของการเกษตรกับการพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืชด้วยการ
ขยายพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพ การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ การเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ตลาดสินค้าทางการเกษตร 
          ปฏิบัติงานโดยใช้หลักการโครงงาน ศึกษาข้อมูล วางแผนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ลงมือปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติท่ีดี และมีความสามารถในการท างาน โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ตัวชี้วัด 
              ง 1.1  ม.5/1   ม.5/2   ม.5/3   ม.5/4   ม.5/5    
              ง 2.1  ม.5/1   ม.5/2   ม.5/3   ม.5/4 
 
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

   

187 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง32202  การงานอาชีพ 4                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                           เวลา  20  ชั่วโมง                     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความส าคัญของการเกษตรกับการพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืชด้วยการ
ขยายพันธุ และเทคโนโลยีชีวภาพ การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ  การเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม  ตลาดสินค้าทางการเกษตร   

ปฏิบติังานโดยใช้หลักการโครงงาน  ศึกษาข้อมูล วางแผนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ลงมือปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น  เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติท่ีดี และมีความสามารถในการท างาน โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
ตัวชี้วัด 
           ง 1.1  ม.5/2    ม.5/3    ม.5/5   ม.5/6    ม.5/7        
           ง 2.1  ม.5/3    ม.5/4 
            
รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

188 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 
ง33101 การงานอาชีพ 5                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                       เวลา  20  ชั่วโมง          จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  คุณสมบัติของสีชนิดต่างๆ เช่นสีกันสนิม  สีรองพื้น  สีแห้งช้า  
สีแห้งเร็ว ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในงานสีโลหะการเตรียมสี  การเตรียมช้ินงาน  การพ่น  การทาสี  
การตกแต่งช้ินงาน  

โดยการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ   ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง   การท างานเป็น
กลุ่ม   

เพื่อพัฒนาทักษะ  /กระบวนการในการท างาน และการจัดการ  การท างานเป็นกลุ่ม  การแสวงหา
ความรู้  สามารถแก้ปัญหาในการท างาน  รักการท างาน  มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีประสบการณ์ในงานอาชีพ
สุจริต  มีคุณธรรม  น าทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งมี
ความรู้  ความเข้าใจ   เลือกใช้  ซ่อมแซมดัดแปลง  เก็บ  บ ารุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช้ในการท างาน  เห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต สามารถท างานอย่างเป็นระบบ รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ ขยัน   
ซื่อสัตย์  ประหยัด  มุ่งมั่น  และอดทน น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
 
ตัวชี้วัด 
     ง 1.1  ม.6/2     ม.6/3      ม.6/4    ม.6/5     ม.6/6     ม.6/7  
 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

189 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 
ง33102 การงานอาชีพ 6                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                      เวลา  20  ชั่วโมง           จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  คุณสมบัติของสีชนิดต่างๆ เช่นสีกันสนิม  สีรองพื้น  สีแห้งช้า  
สีแห้งเร็ว ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในงานสีโลหะการเตรียมสี  การเตรียมช้ินงาน  การพ่น  การทาสี  
การตกแต่งช้ินงาน  

โดยการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ   ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง   การท างานเป็น
กลุ่ม   

เพื่อพัฒนาทักษะ  /กระบวนการในการท างาน และการจัดการ  การท างานเป็นกลุ่ม  การแสวงหา
ความรู้  สามารถแก้ปัญหาในการท างาน  รักการท างาน  มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีประสบการณ์ในงานอาชีพ
สุจริต  มีคุณธรรม  น าทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งมี
ความรู้  ความเข้าใจ   เลือกใช้  ซ่อมแซมดัดแปลง  เก็บ  บ ารุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช้ในการท างาน  เห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต สามารถท างานอย่างเป็นระบบ รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ ขยัน   
ซื่อสัตย์  ประหยัด  มุ่งมั่น  และอดทน น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
     ง 1.1  ม.6/2     ม.6/3      ม.6/4    ม.6/5     ม.6/6     ม.6/7  
 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

190 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง30226  งานเฟอร์นิเจอร์ 1                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                            เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาลักษณะ ชนิด ของเครื่องเรือนท่ีท าด้วยไม้ท่ีนิยมในท้องถิ่น เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ความ
ปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน การอ่านแบบเทคนิคในการท าเครื่องเรือน วิธีการกะ การวัด การตัด การไส การ
เพลาะ การเจาะ การบาก การเข้าปากไม้ การประกอบและการตกแต่งช้ินงาน 
 ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบ  กะ วัด ตัด ไส เพลาะ เจาะ บาก เข้าปากไม้ ประกอบ
ตกแต่งช้ินงาน ผลิตช้ินงานตามแบบก าหนด บริการผลิตเครื่องเรือนอย่างง่าย ส ารวจแหล่งวัสดุและแหล่ง
บริการในท้องถิ่น ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา จัดจ าหน่าย ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเจ้าใจและมีทักษะในการอ่านแบบ กะ วัด ตัด ไส เพลาะ เจาะ บาก เข้าปากไม้ 
ประกอบตกแต่งช้ินงาน  สามารถให้บริการผลิตเครื่องเรือนด้วยไม้และจ าหน่ายได้  

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความส าคัญลักษณะและประโยชน์จองงานช่างไม้เครื่องเรือนได้ 
2. บอกลักษณะ  ชนิด  และขนาดของเครื่องเรือนได้ 
3. บอกเครื่องมือ วัสดุ  – อุปกรณ์ ท่ีใช้ในงานช่างไม้เครื่องเรือนได้ 
4. อธิบายการใช้เครื่องมืองานไม้ประเภทใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้องและปลอดภัย 
5. อ่านแบบ และบอกเทคนิคการท าเครื่องเรือนได้ 
6. ผลิตเครื่องเรือนตามโครงงานท่ีเลือกได้  
7. ส ารวจแหล่งวัสดุและแหล่งจ าหน่ายได้   
8. ก าหนดราคาของเครื่องเรือนท่ีผลิตได้   
9. ท าบัญชีรายรับ  -  รายจ่ายได้ 

 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

   

191 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง30230  งานเฟอร์นิเจอร์ 2                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                            เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
 

ศึกษาลักษณะ ชนิด ของเครื่องเรือนท่ีท าด้วยไม้ท่ีนิยมในท้องถิ่น เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ความ
ปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน การอ่านแบบเทคนิคในการท าเครื่องเรือน วิธีการกะ การวัด การตัด การไส การ
เพลาะ การเจาะ การบาก การเข้าปากไม้ การประกอบและการตกแต่งช้ินงาน 
 ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบ  กะ วัด ตัด ไส เพลาะ เจาะ บาก เข้าปากไม้ ประกอบ
ตกแต่งช้ินงาน ผลิตช้ินงานตามแบบก าหนด บริการผลิตเครื่องเรือนอย่างง่าย ส ารวจแหล่งวัสดุและแหล่ง
บริการในท้องถิ่น ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา จัดจ าหน่าย ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเจ้าใจและมีทักษะในการอ่านแบบ กะ วัด ตัด ไส เพลาะ เจาะ บาก เข้าปากไม้ 
ประกอบตกแต่งช้ินงาน  สามารถให้บริการผลิตเครื่องเรือนด้วยไม้และจ าหน่ายได้  

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความส าคัญลักษณะและประโยชน์จองงานช่างไม้เครื่องเรือนได้ 
2. บอกลักษณะ  ชนิด  และขนาดของเครื่องเรือนได้ 
3. บอกเครื่องมือ วัสดุ  – อุปกรณ์ ท่ีใช้ในงานช่างไม้เครื่องเรือนได้ 
4. อธิบายการใช้เครื่องมืองานไม้ประเภทใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้องและปลอดภัย 
5. อ่านแบบ และบอกเทคนิคการท าเครื่องเรือนได้ 
6. ผลิตเครื่องเรือนตามโครงงานท่ีเลือกได้  
7. ส ารวจแหล่งวัสดุและแหล่งจ าหน่ายได้   
8. ก าหนดราคาของเครื่องเรือนท่ีผลิตได้   
9. ท าบัญชีรายรับ  -  รายจ่ายได้ 

 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

   

192 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง30227  การผลิตเคร่ืองด่ืม 1                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                            เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเครื่องด่ืมประเภทผักและผลไม้ การเลือกซื้อการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในการท าเครื่องด่ืม  
การเก็บรักษาหลักสุขาภิบาล หลักการจัดการ การบริการขายเครื่องด่ืม  
 ส ารวจความต้องการของตลาดผู้บริโภคและแหล่งวัสดุ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะของ
เครื่องด่ืมท่ีจัดท า ประกอบเครื่องด่ืมประเภทน้ าผักและผลไม้ จัดร้านขายเครื่องด่ืม ก าหนดราคาขาย จัด
จ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการท าเครื่องด่ืมจากผักและผลไม้ และเห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพมีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประโยชน์ ประเภท ชนิดต่าง ๆ ของเครื่องด่ืมท่ีท าจากผัก และผลไม้ได้ถูกต้อง 
2. บอกแหล่งวัสดุ  วิธีการเลือกซื้อ การเตรียม การเก็บรักษาผักและผลไม้ต่าง ๆ ท่ีใช้ท าเครื่องด่ืมได้ 

อย่างปลอดภัยและประหยัด 
3. อธิบายหลักการใช้ การเตรียม การดูแลรักษาอุปกรณ์ในการผลิตเครื่องด่ืมได้อย่าง 

ปลอดภัย และประหยัด 
4. ปฏิบัติการผลิตเครื่องด่ืมจากผัก ผลไม้ ชนิดต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ท าบัญชี

รายรับ - รายจ่าย บันทึกผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงาน 
5. อธิบายหลักการจัดร้านขายเครื่องด่ืม การบริการ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมท้ังส ารวจความต้องการ

ของผู้บริโภค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

193 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง30228   การผลิตเคร่ืองด่ืม 2                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                           เวลา 40 ช่ัวโมง                          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเครื่องด่ืมประเภทสมุนไพร การเลือกซื้อการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในการท าเครื่องด่ืม
สมุนไพร การเก็บรักษาหลักสุขาภิบาล หลักการจัดอาหาร การบริการขายเครื่องด่ืม  
 ส ารวจความต้องการของตลาดผู้บริโภคและแหล่งวัสดุ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะของ
เครื่องด่ืมท่ีจัดท า ประกอบเครื่องด่ืมประเภทน้ าสมุนไพร จัดร้านขายเครื่องด่ืม ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย 
จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการท าเครื่องด่ืมสมุนไพร และเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพมีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประโยชน์ ประเภท ชนิดต่าง ๆ ของเครื่องด่ืมท่ีท าจากสมุนไพรได้ถูกต้อง 
2. บอกแหล่งวัสดุ  วิธีการเลือกซื้อ การเตรียม การเก็บรักษาสมุนไพรต่าง ๆ ท่ีใช้ท าเครื่องด่ืมได้ถูก

หลักสุขาภิบาลอาหาร 
3. อธิบายหลักการใช้  การเตรียม  การดูแลรักษาอุปกรณ์ในการผลิตเครื่องด่ืมสมุนไพรได้อย่าง

ปลอดภัย  และประหยัด 
4. ปฏิบัติการผลิตเครื่องด่ืมสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ท าบัญชีรายรับ - 

รายจ่าย บันทึกผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงาน 
5. อธิบายหลักการจัดร้านขายเครื่องด่ืมสมุนไพร การบริการ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมท้ังส ารวจความ

ต้องการของผู้บริโภค  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

   

194 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง30229  การถนอมอาหาร                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                            เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความส าคัญและหลักการถนอมอาหาร  การเลือกอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ์และเครื่องใ ช้  
เทคนิคและวิธีการถนอมอาหาร  ความส าคัญของสารปรุงแต่งอาหาร  ชนิด  คุณสมบัติและปริมาณท่ีใช้  การ
เก็บรักษา  การสงวนคุณค่าทางโภชนาการ 

ใช้ทักษะกระบวนการท างาน  การจัดการ  วิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน  ปฏิบัติฝึกทักษะงานถนอม
อาหารตามฤดูกาลของท้องถิ่นตามกรรมวิธีต่างๆ เช่นฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการตากได้  ฝึก
ปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการดองได้   ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการใช้น้ าตาลได้   ฝึกปฏิบัติการ
ถนอมอาหารโดยใช้ปรุงแต่งได้ รมควัน หมักดอง  ใช้อุณหภูมิสูง  ใช้สารเคมีปรุงแต่งอาหาร  บรรจุและเก็บ
อาหารท่ีถนอมแล้วให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  และสุขลักษณะ  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคา  จัด
นิทรรศการจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความส าคัญและหลักการถนอมอาหารได้ 
2. เลือกอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการถนอมอาหารได้อย่างเหมาะสม 
3. สืบค้น สรุปรายงานเทคนิค และวิธีการถนอมอาหารได้ 
4. อธิบายวิธีการถนอมอาหารในท้องถิ่นได้ 
5. ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการตากได้ 
6. ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการหมักดองได้ 
7. ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการใช้น้ าตาลได้ 
8. ฝึกปฏบิัติการถนอมอาหารโดยใช้ปรุงแต่งได้ 
9. ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยใช้การรมควันได้ 
10. เก็บรักษา  บรรจุอาหารท่ีถนอมแล้วได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและสุขลักษณะ 

          11. ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคา  จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย
และประเมินผลและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
 
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

195 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง30242  การจัดสวน                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                         เวลา 40 ชั่วโมง                             จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดสวน ประวัติความเป็นมา ชนิด ประเภท 
รูปแบบของการจัดสวน หลักการออกแบบจัดสวน การเขียนแปลน การใช้วัสดุอุปกรณ์-พรรณไม้ การจัดสวน 
การดูแลรักษา และการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสวน 
 ปฏิบัติงานออกแบบ เขียนแปลน และการจัดสวนท่ีเหมาะกับสภาพพื้นท่ี ดูแลรักษา การปรับปรุง และ
การประเมินผล 
 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดสวน ดูแลรักษาสวนอย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ท่ัวไปของการจัดสวน 
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดและรูปแบบของการจัดสวน 
3. มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถเกี่ยวกับการออกแบบจัดสวน 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัสดุ - อุปกรณ์ และพรรณไม้ในการจัดสวน 
5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการจัดสวน 
6. มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติท่ีดี และมีความสามารถในการจัดสวน 

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

196 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

197 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็น 

อย่างมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ 

ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด 

และการเขียน 
 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้ 

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ            
มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม          
 

สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็น 

พื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1    ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต 4.2    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

198 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวชิาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 2 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 2 1.0 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 1.0 อ30210 ภาษาอังกฤษอ่านเพื่อความบันเทิง 2 1.0 
อ30208 ภาษาอังกฤษส าหรับอาเซียน 1 2 1.0 อ30209 ภาษาอังกฤษส าหรับอาเซียน 2 2 1.0 
อ30213 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 1.0 อ30214 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 1.0 
จ31201 ภาษาจีน 1 2 1.0 จ31202 ภาษาจีน 2 2 1.0 
จ30201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 2 1.0 จ30202 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 2 1.0 
จ30207 ไวยากรณ์จีน 1 2 1.0 จ30208 ไวยากรณ์จีน 2 2 1.0 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 2 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 2 1.0 
อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 2 1.0 อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 2 1.0 
อ30203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 อ30215  2 1.0 
จ32201 ภาษาจีน 3 2 1.0 จ32202 ภาษาจีน 4 2 1.0 
จ30203  ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 1 2 1.0 จ30204 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 2 2 1.0 
จ30209 ไวยากรณ์จีน 3 2 1.0 จ30210 ไวยากรณ์จีน 4 2 1.0 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 2 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 2 1.0 
อ30204 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 2 1.0 อ30206 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 2 1.0 
อ30211 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 1.0 อ30212 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 1.0 
อ30216  2 1.0 อ30217  2 1.0 
จ33201 ภาษาจีน 5 2 1.0 จ33202  ภาษาจีน 6 2 1.0 
จ30205 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 5 2 1.0 จ30206 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 6 2 1.0 
จ30211 ไวยากรณ์จีน 5 2 1.0 จ30212 ไวยากรณ์จีน 6 2 1.0 

 



 

   

199 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

อ31101   ภาษาอังกฤษ  1                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                          เวลา 40 ช่ัวโมง                            จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 

อ่านออกเสียงข้อความ ข่าวประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียน
ประโยค ให้สัมพันธ์กับส่ือไม่ใช่ความเรียง จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุป แสดงความคิดเห็น และให้เหตุผล
ประกอบจากการฟังหรืออ่าน สนทนาและเขียนเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ สถานการณ์ และส่ือสารอย่าง
ต่อเนื่อง ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง เขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธในสถานการณ์
ต่าง ๆ พูด และเขียนเพื่อขอ ให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ ประเด็นข่าว เหตุการณ์ท่ีฟัง และอ่าน 
วิเคราะห์ อภิปรายวิถีชีวิต ความเช่ือ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยได้อย่างเหมาะสาม 

 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาท่ีหลากหลาย การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

ตัวชี้วัด 
ต 1.1  ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4  
ต 1.2  ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/4   ม.4-6/5  
ต 1.3  ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3  
ต 2.2  ม.4-6/2  
ต 4.1  ม.4-6/1  

 

รวมทั้งหมด  12  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

200 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

อ31102   ภาษาอังกฤษ  2                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                          เวลา 40 ชั่วโมง                            จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

                        

ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือ การใช้งานต่าง ๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าอธิบาย ท่ีฟัง และอ่าน และ
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องสามารถตีความวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย ข้อมูลข่าวสาร บทความ บทอ่าน เรื่อง
ส้ัน สารคดี บันเทิงคดี  บทละครส้ัน จากส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น ความ
ต้องการ  ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ โดยใช้ภาษาส่ือสาร ตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในเรื่องอาชีพ การซื้อขาย การเขียนจดหมาย โทรศัพท์ การบริการ การท่องเท่ียว 
ประสบการณ์ต่าง ๆ และสามารถแลกเปล่ียน ความรู้ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การส่ือสารการสืบค้นหาความรู้ การค้นคว้า
ข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ   

เพื่อตระหนักและเห็นคุณค่า ความส าคัญของภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน มีความมั่นใจ ในการใช้ภาษา 
และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถบูรณาการประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 

 

ตัวชี้วัด 

ต 1.1  ม.4-6/1   ม.4-6/2  
ต 1.2  ม.4-6/1  
ต 1.3  ม.4-6/1  
ต 2.1  ม.4-6/1  
ต 3.1  ม.4-6/1  
ต 4.1  ม.4-6/1  
ต 4.2  ม.4-6/1   ม.4-6/2 

 

รวมทั้งหมด   9  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

   

201 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

อ32101   ภาษาอังกฤษ  3                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                           เวลา 40 ชั่วโมง                           จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตามค าข้อร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและอ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว  โฆษณา 
นิทาน และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับ
บุคคล อธิบายและเขียนประโยคท่ีซับซ้อนขึ้น จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ แสดงความคิดเห็น
จากการฟังและอ่านได้ พร้อมท้ังให้เหตุผลท่ีเหมาะสม สนทนาและเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง  สถานการณ์ท่ี
ก าหนด จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านได้อย่างเหมาะสม 
สนทนาและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สถานการณ์ท่ีก าหนด  

เลือกใช้ค าขอร้อง ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และให้ค าแนะน า พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลอง หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์และ
เหตุการณ์ในท้องถิ่น สังคม ชุมชน  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเรียนภาษา และขยายโลกทัศน์ จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย เข้า
สู่สังคมและอาชีพ สามารถใช้ภาษาส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน 
 

ตัวชี้วัด 
ต 1.1  ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4 
ต 1.2  ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5 
ต 1.3  ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3  
ต 2.1  ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3 
ต 2.2  ม.4-6/1   ม.4-6/2        
ต 3.1  ม.4-6/1  
ต 4.1  ม.4-6/1 
ต 4.2  ม.4-6/1   ม.4-6/2 
  

รวมทั้งหมด   21  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 



 

   

202 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

อ32102   ภาษาอังกฤษ  4                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                              เวลา 40 ชั่วโมง                         จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ ท่ีอ่าน เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า   
ค าช้ีแจง อธิบายอย่างคล่องแคล่ว พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอตอบรับและปฏิเสธ การให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม อธิบาย อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความ
เช่ือและท่ีมาของขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษาความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค  ข้อความ  
ส านวน  ค าพังเพย  สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสาร  
ความคิดรวบยอดและสรุปใจความรู้  ข้อมูลต่าง ๆ จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 

 โดยการถ่ายทอดความรู้ สึก การแสดงบทบาทสมมติ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้
สามารถเห็นคุณค่าทางภาษา ช่ืนชมในขนบธรรมเนียมประเพณี ท้ังของเจ้าของภาษาและภาษาใหม่ 

เพื่อตระหนักและเห็นคุณค่า ความส าคัญของภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน มีความมั่นใจ ในการใช้ภาษา 
และกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถบูรณาการ
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวชี้วัด 

ต 1.1  ม.4-6/3        
ต 1.2  ม.4-6/2   ม.4-6/3         
ต 1.3  ม.4-6/2       

  ต 2.1  ม.4-6/2         

ต 2.2  ม.4-6/1 

ต 3.1  ม.4-6/1        

ต 4.1  ม.4-6/1        

ต 4.2  ม.4-6/1   ม.4-6/2 
 

รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



 

   

203 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

อ33101   ภาษาอังกฤษ  5                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                           เวลา  40 ชั่วโมง                         จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลอง ในห้องเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน สังคม  ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุปข้อมูลท่ีเช่ือมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ น าเสนอข้อมูลด้วยการพูดและเขียน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์
ความ สรุปความ ตีความ ให้เหตุผล แสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดี และบันเทิงคดี 
การขอและให้ข้อมูล การให้เหตุผล การแลกเปล่ียนข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูลจากข่าวสาร ประสบการณ์ 
เหตุการณ์ท้ังในท้องถิ่น สังคม และโลก ศึกษาเปรียบเทียบ อธิบายความแตก ต่างระหว่างโครงสร้างประโยค 
ค าศัพท์ ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย  เข้าร่วม แนะน า 
และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษจนเกิดเป็นทักษะ สามารถน าไปใช้ในการศึกษาหา
ความรู้และในชีวิตประจ าวันได้  

โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการสร้างความคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการ  

เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ เพื่อใช้ในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตลอดจนมีความสามารถในการส่ือสาร  
มีทักษะชีวิต มีความรักภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นและประเทศของตน  ใช้เทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ตัวชี้วัด 

ต 1.1  ม.4-6/4         
ต 1.2  ม.4-6/1   ม.4-6/4       
ต 1.3  ม.4-6/3        
ต 2.1  ม.4-6/3          
ต 2.2  ม.4-6/1         
ต 3.1  ม.4-6/1 

ต 4.1   ม.4-6/1       
ต 4.2   ม.4-6/1          

 

รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด   
 

 

 

 

 



 

   

204 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

อ33102   ภาษาอังกฤษ  6                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                             เวลา 40 ช่ัวโมง                        จ านวน 1.0   หน่วยกิต 
 

ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลอง ในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน สังคม  ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุปข้อมูลท่ีเช่ือมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ น าเสนอข้อมูลด้วยการพูดและเขียน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์
ความ สรุปความ ตีความ ให้เหตุผล แสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดี และบันเทิงคดี 
การขอและให้ข้อมูล การให้เหตุผล การแลกเปล่ียนข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูลจากข่าวสาร ประสบการณ์ 
เหตุการณ์ท้ังในท้องถิ่น สังคม และโลก ศึกษาเปรียบเทียบ อธิบายความแตก ต่างระหว่างโครงสร้างประโยค 
ค าศัพท์ ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย  เข้าร่วม แนะน า 
และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษจนเกิดเป็นทักษะ สามารถน าไปใช้ในการศึกษาหา
ความรู้และในชีวิตประจ าวันได้  

โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการสร้างความคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการ  

เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ เพื่อใช้ในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตลอดจนมีความสามารถในการส่ือสาร  
มีทักษะชีวิต มีความรักภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นและประเทศของตน  ใช้เทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ตัวชี้วัด 

ต 1.1  ม.4-6/1         
ต 1.2  ม.4-6/1   ม.4-6/2       
ต 1.3  ม.4-6/1        
ต 2.1  ม.4-6/2          
ต 2.2  ม.4-6/1   ม.4-6/3       
ต 3.1  ม.4-6/1  
ต 4.1   ม.4-6/1   ม. 4-6/2 

รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 



 

   

205 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30201  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                        เวลา 40 ชั่วโมง                               จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารหรือส่ือความหมายเข้าใจ น้ าเสียง ท่าทาง ความรู้สึก ในการส่ือสาร
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น แนะน า สนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับ
บุคคลถูกต้องตามกาลเทศะ ให้ข้อมูลหรือบอกความแตกต่างของวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และวัฒนธรรม
ไทย โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการทางภาษา กระบวนการส่ือความ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการฝึกปฏิบัติ มีมารยาทในการพูด  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การส่ือสารการสืบค้นหาความรู้ การค้นคว้า
ข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ   

เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน  

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ  ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่า 
2. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน 

รวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
3. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  

ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์

จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม   
5. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
6. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ 

ตามความสนใจของสังคม 
7. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ    และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของ

เจ้าของภาษา 
8. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  ค าพังเพย  

สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
9. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
10. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน 

และสังคม 
11. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จาก

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้ 



 

   

206 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                            เวลา 40 ชั่วโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์ ทักษะการฟัง การพูด เพื่อให้สามารถส่ือสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการ       

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพท่ัวไปของชุมชน โดยใช้ข้อมูล บทสนทนา เรื่องเล่า ข่าวสาร บทความ  สถานการณ์
ต่าง ๆ เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน ฝึกการต้ังค าถาม  การสนทนาโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น การจับ
ใจความประเด็นส าคัญจากส่ิงท่ีฟัง  การอธิบายให้ข้อมูล การเปรียบเทียบ โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด 
กระบวนการการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนส่ือความ กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหา มีวิจารณญาณ มีเหตุผล มีมารยาทในการ
พูดการฟัง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมั่นใจในการใช้ภาษาและเห็นคุณค่าของการฟังและการพูด  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การส่ือสารการสืบค้นหาความรู้ การค้นคว้า
ข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ   

เพื่อให้รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้เหมาะสม ตามศักยภาพของผู้เรียน 
และสามารถประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครส้ัน (skit) ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน   

2. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน 
รวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 

3. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  
ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม   

5. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

6. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ 
ตามความสนใจของสังคม 

7. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น  
สังคม และโลก พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

8. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานท่ี  ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   

9. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ  และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

10. เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 



 

   

207 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

11. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

12. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

13. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน 
และสังคม 

14. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จาก
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 
รวมทั้งหมด  14  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30203  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                            เวลา  40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต
   

 อ่านออกเสียงบทอ่านข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี ส่ือท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่ความ
เรียงในรูปแบบต่างๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ืออีเล็กทรอนิกส์ หัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง และเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีอ่าน  

 โดยการตีความ วิเคราะห์ข้อความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น เข้าร่วม
กิจกรรมน าความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไปใช้ 

เพื่อน าความรู้ด้านภาษาไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ ท้ังเห็นประโยชน์จากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในการ
แสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้อหาท่ีอ่าน 
2. แสดงความคิดเห็นจากเนื้อหาท่ีอ่าน เช่น บทความ สารคดี ส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
3. อ่านและเขียน น าเสนอความคิดรวบยอด เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
4. เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาต่างประเทศ ในการแสวงหาความรู้ การเข้าสู่สังคมและอาชีพ 
5. ภาษาในการส่ือสารรูปแบบต่างๆ กับบุคคลในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ30204  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                            เวลา  40 ช่ัวโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  
 เข้าใจ ตีความ วิเคราะห์ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี 
บันเทิงคดี จากส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ืออีเล็กทรอนิกส์ สามารถน าเสนอข้อมูล เรื่องราว หรือบทกวีได้อย่างสร้างสรรค์ 
เปรียบเทียบและน าความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
 โดยใช้กระบวนการ อ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพื่อการขอและ
ให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบแลกเปล่ียนความรู้การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ น าไปใช้ประโยชน์และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงท่ีอ่าน 
2. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
3. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme) ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยู่ใน

ความสนใจของสังคม 
4. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ 

พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 
5. ระบุหัวเรื่อง ใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

210 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                            เวลา  40  ชั่วโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการออกเสียง ค า ประโยค และส านวนตามสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียว ใช้ภาษา
แสดงความคิดเห็นและบอกความต้องการของตนในการเสนอบริการแก่ผู้อื่น วิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย จากส่ือ
ต่างๆ ท่ีน าเสนอเกี่ยวกับการท่องเท่ียว สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียว โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พูด
แนะน าแหล่งท่องเท่ียวเข่ือนรัชชประภา สามารถต่อรองราคาสินค้าของท่ีระลึกในท้องถิ่น น าชมแหล่งท่องเท่ียว
ในท้องถิ่นในสถานการณ์จ าลอง ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว ในท้องถิ่นด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
สามารถสะท้อนความรู้สึกเกี่ยวกับความเช่ือ หรือ ต านานในท้องถิ่นของตนเอง  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวในท้องถิ่น  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การส่ือสารการสืบค้นหาความรู้ การค้นคว้า
ข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ   

เกิดจิตส านึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนภูมิปัญญาต่าง ๆ โดยประยุกต์องค์ความรู้ 
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เช่น ตรงต่อเวลา กล้าแสดงออก สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
เป็นระบบ รู้จักกาลเทศะ ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ รักท้องถิ่นและภูมิใจในความ
เป็นไทย 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ  ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน 
2. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน 

รวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
3. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  

ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์

จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม   
5. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
6. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ 

ตามความสนใจของสังคม 
7. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น  

สังคม  และโลก  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
8. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานท่ี  ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
9. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ  และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของ

ภาษา 
10. เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 



 

   

211 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

11. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

12. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

13. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน 
และสังคม 

14. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมลูต่างๆ จาก
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 
รวมทั้งหมด  14  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

212 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30206  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                          เวลา  40  ชั่วโมง                           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์เรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล วิเคราะห์ 
อภิปราย ความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับ
วัฒนธรรมไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาในการสืบค้น รวบรวมและสรุป ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ 
จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การส่ือสารการสืบค้นหาความรู้ การค้นคว้า
ข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ   

เพื่อคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อและ การประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครส้ัน (skit) ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน   

2. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน 
รวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 

3. จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน
เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

6. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ 
ตามความสนใจของสังคม 

7. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ 
และสถานการณ์ตามความสนใจ 

8. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น  
สังคม  และโลก  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

9. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ    และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

10. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

11. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

12. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน 
และสังคม 



 

   

213 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

13. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จาก
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 
รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

214 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30207  ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                        เวลา 40 ชัว่โมง                               จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาวิเคราะห์ การใช้ภาษาเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต ใช้ทักษะภาษาในการสืบค้นข้อมูลจากส่ือ
เทคโนโลยี ฝึกปฏิบัติวิธีการใช้อินเตอร์เน็ต การใช้ Web browser : Internet Explorer, Netscape, Surfing 
the Web, Electronic mail, News Online, Web cards การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีน่าสนใจและเรื่อง
ทางอาชีพ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การส่ือสาร การสืบค้นหาความรู้ การค้นคว้า
ข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ    

เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษาและเปิดโอกาสของตน วางแผนการเรียน โดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในและนอกสถานศึกษา บันทึก สรุปผล และแสดงหลักฐานผลการเรียนรู้จากการศึกษาและ
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตประเมินผล ความก้าวหน้าของตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ  ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน 
2. เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย  อย่างคล่องแคล่ว 
3. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
4. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น  

สังคม  และโลก  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
5. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานท่ี  ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
6. เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
7. วิเคราะห/์อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 
8. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
9. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน 

และสังคม 
10. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จาก

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 



 

   

215 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30208 ภาษาอังกฤษส าหรับอาเซียน 1                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                            เวลา 40 ชั่วโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาข้อมูลการก่อตั้งประเทศสมาชิกอาเซียน และความรู้พื้นฐาน โดยล าดับความส าคัญของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในด้านข้อมูลรายประเทศ  ช่ือประเทศ  เมืองหลวง การปกครอง สกุลเงิน ธงชาติ ของแต่ละ
ประเทศธงอาเซียน สัญลักษณ์ของอาเซียน วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ความเหมือนและความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  มีการใช้เทคโนโลยีส่ือสารอย่าง
สร้างสรรค์  การรวบรวมข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การล าดับข้อมูล การอธิบาย การอภิปราย การท างานกลุ่ม
และการสรุปความส าคัญ 

 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสันติวิธี เกิดความตระหนักถึงความส าคัญ
ของอาเซียน มีวิถีประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรม คารวะธรรม ปัญญาธรรม  สามัคคีธรรม ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. พูดอธิบายข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประเทศอาเซียน  
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน 

3. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและสามารถด าเนินการส่ือสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

4. ใช้ภาษาท่าทางในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

5. น าเสนอข้อมูลอาเซียนในรูปแบบส่ือประเภทต่างๆได้ 

6. เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษในการใช้เช่ือมโยงความเป็นอาเซียน 
 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

216 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30209 ภาษาอังกฤษส าหรับอาเซียน 2                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                            เวลา 40 ชั่วโมง                            จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาข้อมูลด้าน ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม และการด ารงชีวิตของประเทศสมาชิกอาเซียน 
และความรู้พื้นฐาน โดยล าดับความส าคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านข้อมูลรายประเทศ  ภาษาท่ีใช้ใน
การส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  ข้อควรปฏิบัติ  ข้อห้าม หรือข้อยกเว้นของแต่ละประเทศ และการปฏิบัติตามกฎ
บัตรอาเซียน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  มีการใช้เทคโนโลยีส่ือสารอย่าง
สร้างสรรค์  การรวบรวมข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การล าดับข้อมูล การอธิบาย การอภิปราย การท างานกลุ่ม
และการสรุปความส าคัญ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสันติวิธี เกิดความตระหนักถึงความส าคัญ
ของอาเซียน มีวิถีประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรม คารวะธรรม ปัญญาธรรม  สามัคคีธรรม ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. พูดทักทายภาษาประจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 
2. ฟังและร้องเพลงประจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 
3. น าเสนอข้อมูลสถานท่ีส าคัญทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย 
4. อ่านข้อปฏิบัติจาก กฎบัตรอาเซียน (ASEAN CHARTER) แล้วน าเสนอในท่ีสาธารณะได้ 
5. เขียนข้อห้ามหรือข้อยกเว้นทาง ความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 
6. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

217 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30210  ภาษาอังกฤษอ่านเพื่อความบันเทิง                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                        เวลา 40 ชั่วโมง                               จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

218 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30211  การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                           เวลา  40  ชั่วโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนบทสนทนาและข้อความส้ันๆ สรุปประเด็นส าคัญได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียน ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการเขียนโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย 
เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  เขียนเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน 
ความสนใจส่วนบุคคล เขียนบรรยายลักษณะของบุคคล ความรู้สึก การแสดงอารมณ์ ซื้อขายส่ิงของ และการ
เช้ือเชิญในโอกาสต่างๆ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน  เขียน การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้น
ข้อมูล และการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ท่ีซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. การรู้และเข้าใจค าศัพท์และโครงสร้างประโยค ช่วยในการส่ือสารเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์และ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

2. เขียนบทสนทนาโต้ตอบ แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจส่วนบุคคล กิจวัตรประจ าวัน อาชีพ 
และการแนะน าตัวเองและผู้อื่นได้ 

3. เขียนประวัติส่วนตัว จดหมายสมัครงานในรูปแบบต่างๆได้ 
          4. เขียนสนทนาโต้ตอบ แลกเปล่ียนข้อมูล เกี่ยวกับกิจกรรมในอดีต แสดงความรู้สึกในอารมณ์ต่าง ๆ 
และตอบรับการทักทายได้ 
          5. เขียนสนทนาโต้ตอบในการเหตุการณ์/สถานการณ์ต่างๆท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมได้ 
          6. เขียนถามตอบเกี่ยวกับสถานท่ี และเวลาในการกระท ากิจกรรมต่างๆ เขียนเช้ือเชิญและตอบรับ/ตอบ
ปฏิเสธการเช้ือเชิญ ตลอดจนถามตอบเกี่ยวกับทิศทางและต าแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีต่างๆ ได้ 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 

   

219 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30212  การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                           เวลา  40  ชั่วโมง                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนบทสนทนาและข้อความส้ันๆ สรุปประเด็นส าคัญได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียน ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการเขียนโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย 
เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  เขียนเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน 
ความสนใจส่วนบุคคล เขียนบรรยายลักษณะของบุคคล ความรู้สึก การแสดงอารมณ์ ซื้อขายส่ิงของ และการ
เช้ือเชิญในโอกาสต่างๆ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน  เขียน การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้น
ข้อมูล และการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ท่ีซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. การรู้และเข้าใจค าศัพท์และโครงสร้างประโยค ช่วยในการส่ือสารเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์และ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

2. เขียนบทสนทนาโต้ตอบ แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจส่วนบุคคล กิจวัตรประจ าวัน อาชีพ 
และการแนะน าตัวเองและผู้อื่นได้ 

3. เขียนประวัติส่วนตัว จดหมายสมัครงานในรูปแบบต่างๆได้ 
          4. เขียนสนทนาโต้ตอบ แลกเปล่ียนข้อมูล เกี่ยวกับกิจกรรมในอดีต แสดงความรู้สึกในอารมณ์ต่าง ๆ 
และตอบรับการทักทายได้ 
          5. เขียนสนทนาโต้ตอบในการเหตุการณ์/สถานการณ์ต่างๆท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมได้ 
          6. เขียนถามตอบเกี่ยวกับสถานท่ี และเวลาในการกระท ากิจกรรมต่างๆ เขียนเช้ือเชิญและตอบรับ/ตอบ
ปฏิเสธการเช้ือเชิญ ตลอดจนถามตอบเกี่ยวกับทิศทางและต าแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีต่างๆ ได้ 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

220 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30213 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4                            เวลา  40 ชั่วโมง                           จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
  
          ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟังบทสนทนาและข้อความส้ัน ๆ แล้วจับใจความ และพูดบอกรายละเอียด
และสรุปประเด็นส าคัญได้  อ่านออกเสียงบทสนทนาถูกต้องตามหลักการอ่าน ใช้ภาษาและโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย  โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางท่ีเหมาะสม
ตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  พูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน ความสนใจ
ส่วนบุคคล พูดบรรยายลักษณะของบุคคล การแสดงความรู้สึก การแสดงอารมณ์ การใช้ภาษาในการพูดซื้อขาย
ส่ิงของ การพูดขอร้อง และการพูดเช้ือเชิญ 
          โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน  เขียน การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้น
ข้อมูล และการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ 
          เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ท่ีซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
  
ผลการเรียนรู้ 
         1. ฟังและออกเสียงค าส่ัง ค าขอร้อง ปฏิบัติตามค าส่ัง เวลา วัน เดือน ปี วันท่ี ค าบอกต าแหน่ง 
และส านวนภาษาท่ีใช้ในห้องเรียนได้ 
          2.  พูดสนทนาโต้ตอบ แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจส่วนบุคคลและกิจวัตรประจ าวัน อาชีพ 
และการแนะน าตัวเองและผู้อื่นได้ 
          3.  พูดสนทนาโต้ตอบ แลกเปล่ียนข้อมูล เกี่ยวกับการการบรรยาย ลักษณะรูปร่าง และเครื่องนุ่งห่ม 
แสดงความคิดเห็นของบุคคลและกล่าวชมได้ 
          4.  พูดสนทนาโต้ตอบ แลกเปล่ียนข้อมูล เกี่ยวกับกิจกรรมในอดีต แสดงความรู้สึกในอารมณ์ต่าง ๆ และ
ตอบรับการทักทายได้ 
          5. พูดสนทนาโต้ตอบในการซื้อขายสินค้า สอบถามราคาสินค้าได้ 
          6. พูดสนทนาถามตอบเกี่ยวกับสถานท่ี  และเวลาในการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต พูดเช้ือเชิญ
และตอบรับ/ตอบปฏิเสธการเช้ือเชิญ ตลอดจนถามตอบเกี่ยวกับทิศทางและต าแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีต่าง ๆ ได้ 
  
รวมทั้งหมด  6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 

 



 

   

221 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30214  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4                            เวลา  40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต
     
 ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการใช้ภาษาน้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและ
โอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ ภาษาการอธิบายเกี่ยวกับเทกาลวันส าคัญชีวิตความ
เป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษ าการเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 โดยใช้ กระบวนการเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยเพื่อให้นักเรียนภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลอง
ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของโรงเรียนเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
 เพื่อให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการฝึกฝน มีวินัยในการท างาน รู้จักการท างานเป็นทีม กล้าแสดงออก 
ใฝ่เรียนรู้ ขยันอดทน มีความพยายาม รักการค้นคว้า มีความคิดสร้างสรรค์ รักความเป็นไทย ช่างสังเกต  มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาทท่ีดีในสังคม มีเจตคติท่ีดี เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้ภาษาต่างประเทศ 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม

ของเจ้าของ ภาษา 
2. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา 
3. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ 
4. และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและ ภาษาไทย 
5. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษากับของไทย 
6. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา และชุมชน 
7. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

 
รวมทั้งหมด  7 ผลการเรียนรู้ 

 
 

 

 

 
 

 



 

   

222 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ32015 อังกฤษการแปล 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       เวลา 40 ชั่วโมง    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารโดยการแปล ถ่ายทอดความหมายของภาษาหนึ่งสู่อีกภาษาหนึ่งโดยคง
ความหมายและอารมณ์ของภาษาเดิม และมีใจความครบถ้วน อธิบายส่วนประกอบของประโยค ค า วลี ส านวน 
ไวยากรณ์หรือโครงสร้างของค าประโยคท้ังท่ีไม่ซับซ้อน เพื่อประกอบเป็นความหมายและใช้ในการส่ือสาร
ระหว่างกันรวมทั้งเข้าใจวัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณีเพื่อช่วยในการส่ือความและส่ือสาร 
 โดยใช้ทักษะทางภาษา อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียนความรู้ เข้าร่วมแนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
 เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิต
สาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การประกอบอาชีพ พัฒนา
บุคลิกภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเรื่อง ค า วลี ส านวน ประโยคง่ายๆและ
น าไปใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม 

2. เข้าใจและตีความส่ือท้ังท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆโดยถ่ายโอนเป็น
ข้อความท่ีใช้ถ้อยค าของตนเอง 

3. วิเคราะห ์น าเสนอความคิดเห็นท่ีมีต่อข้อมูลจากส่ือประเภทต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและ
วัฒนธรรมประเพณีได้ถูกต้อง 

4. เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ จาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 

5. เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ สืบค้นข้อมูล จากส่ือต่างๆ และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

223 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ32016 อังกฤษการแปล 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         เวลา 40 ชั่วโมง    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
  ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารโดยการอ่านตีความ ถอดความและแปลประโยคจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ส่ิงใกล้ตัว ความรู้ท่ัวไป บันเทิงคดีและเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อ ถ่ายทอดความคิด และความหมายจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งได้ตรงกับ
วัฒนธรรมการใช้ภาษาของบทแปลรวมทั้งการเห็นคุณประโยชน์และคุณค่าของงานแปลของตนเองและผู้อื่น 
 อธิบายส่วนประกอบของประโยค ค า วลี ส านวน ไวยากรณ์หรือโครงสร้างของค าประโยคท้ังท่ีซับซ้อน
และไม่ซับซ้อนได้ เพื่อประกอบเป็นความหมายและใช้ในการส่ือสารระหว่างกันได้ รวมท้ังเข้าใจวัฒนธรรม 
ธรรมเนียมประเพณีเพื่อช่วยในการส่ือความและส่ือสาร 
 เพื่อให้มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การ
ใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน การพัฒนาศักยภาพและมีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจ ตีความและแปลความจากส่ือต้นฉบับ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมคง
ความหมายเดิม และตรงกับวัฒนธรรมในภาษาของบทแปล 

2. วิเคราะห์ความถูกต้องและความเหมาะสมในบทแปลต่าง ๆอย่างมีหลักการ 
3. ถ่ายทอดความคิดจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งได้ตรงกับวัฒนธรรมในภาษาของบทแปล 
4. แปลเรื่องราวชีวิตประจ าวัน ส่ิงใกล้ตัว ความรู้ท่ัวไป บันเทิงคดีและเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องกับสาระ

การเรียนรู้อื่น 
5. มีความซาบซึ้ง ภาคภูมิใจ เห็นประโยชน์และคุณค่าของตนเองและของผู้อื่น ตลอดจนพัฒนาการ

แปลภาษาเพื่อการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและสู่การประกอบอาชีพ 
 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 

   

224 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ30217   มัคคุเทศก์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5         เวลา  40  ชั่วโมง         จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาแหล่งเรียนท่องเท่ียวท่ีส าคัญของประเทศ จังหวัด และท้องถิ่น สามารถพูดและเขียนบอก
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวที่ส าคัญ ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียง
ด้วยตนเองและสามารถพูดและเขียนบรรยายสถานท่ีท่องเท่ียวได้อย่างน่าสนใจ 
 โดยสามารถพูด สนทนา ส่ือสาร ใช้ค าศัพท์ ส านวนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติทักษะ
การเป็นมัคคุเทศก์ และก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยบรรยายสถานท่ีท่องเท่ียวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ณ สถานท่ีจริงได้อย่างน่าสนใจ 
 มีความรู้และมีทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ มีความตระหนัก หวงแหน และเห็นคุณค่าของสถานท่ี
ท่องเท่ียวที่ส าคัญของประเทศ ในจังหวัด และท้องถิ่น และมีใจในการอนุรักษ์สถานท่ีเหล่านี้ให้ยืนนาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวได้ 
2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญและสามารถพูดและเขียนบรรยายสถานท่ีท่องเท่ียว

ได้อย่างน่าสนใจ 
3. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวของประเทศ จังหวัดและท้องถิ่นได้ 
4. มีความรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับการท่องเท่ียวและสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
5. ปฏิบัติทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ โดยบรรยายสถานท่ีท่องเท่ียวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณี 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต ณ สถานท่ีจริงได้อย่างน่าสนใจ 
6. ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และสามารถปฏิบัติทักษะการเป็น

มัคคุเทศก์ได้อย่างถูกต้อง 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

225 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
จ31201  ภาษาจีน  1      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4           เวลา 40 ชั่วโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียง
ค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค 
จากการฟังหรือการอ่าน พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการ
เขียน ค าศัพท์ง่ายๆ บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า  ประโยค และข้อความ
ของภาษาจีนกับภาษาไทย 

โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมท้ังกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล  

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ  
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน 
4. พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล 
5. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน ค าศัพท์ง่ายๆ 
6. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า  ประโยค และข้อความของ

ภาษาจีนกับภาษาไทย 
 
รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

226 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ31202  ภาษาจีน  2      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  4           เวลา 40 ชั่วโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียง
ค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค 
จากการฟังหรือการอ่าน ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟัง  พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล 
พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน 
ค าศัพท์ง่ายๆบอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า  ประโยค และข้อความของ
ภาษาจีนกับภาษาไทย 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ  
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน 
4. ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟัง  
5. พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล 
6. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว 
7. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียนค าศัพท์ง่ายๆ 
8. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า  ประโยค และข้อความของ

ภาษาจีนกับภาษาไทย 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 
 



 

   

227 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ32201  ภาษาจีน  3               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5              เวลา 40 ชั่วโมง          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียง
ภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการ
อ่าน ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ  พูดโต้ตอบด้วย
ประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว 
เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบง่ายๆ บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิต
ความเป็นอยู่ของจีน บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
2. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน 
3. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
4. พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล 
5. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว 
6. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบง่ายๆ 
7. บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน  
8. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมาย

วรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 



 

   

228 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ32202  ภาษาจนี  4               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5             เวลา 40 ชั่วโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการระบุประโยคและข้อความ หรือตอบค าถามให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงท่ีอ่าน
ตอบค าถาม จากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดหรือเขียนโต้ตอบในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคล พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน 
พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิต
ความเป็นอยู่ของจีน บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ   การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน 
2. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
3. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล  
4. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว 
6. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว       
7. บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน  
8. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมาย

วรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 



 

   

229 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ33201  ภาษาจีน  5               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6              เวลา 40 ชั่วโมง          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการพูดขอข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงรอบตัวและบุคคลท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวันอย่าง
ง่ายได้อ่านออกเสียงค า วลี ข้อความ และบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง อ่านและแปลความหมาย
จากประโยคส้ันๆ ท่ีแสดงความรู้สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนท่ีก าหนดให้ได้  เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นค า 
กลุ่มค า และประโยคอย่างง่ายๆ รวมท้ังเติมวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง ใช้ภาษาและท่าทางในการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสมกับระดับบุคคล สถานท่ี โอกาสและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีน
กับภาษาไทยในเรื่องค า วลี ส านวน ประโยค ข้อความต่างๆ และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างถูกต้อง
เหมาะสม  สนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของไทย และของ
เจ้าของภาษา ใช้ภาษาในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน ตามความสนใจ พร้อมท้ัง
เสนอความคิดรวบยอดท่ีมีต่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. พูดขอข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงรอบตัวและบุคคลท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายได้ 
2. อ่านออกเสียงค า วลี ข้อความ และบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
3. อ่านและแปลความหมายจากประโยคส้ันๆ ท่ีแสดงความรู้สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนท่ี

ก าหนดให้ได้  
4. เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นค า กลุ่มค า และประโยคอย่างง่ายๆ รวมทั้งเติมวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง  
5. ใช้ภาษาและท่าทางในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล สถานท่ี โอกาสและวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษา 
6. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องค า วลี ส านวน ประโยค ข้อความต่างๆ 

และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม  
7. สนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของไทย และของ

เจ้าของภาษา 
8. ใช้ภาษาในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน ตามความสนใจ พร้อมท้ัง

เสนอความคิดรวบยอดท่ีมีต่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 

 



 

   

230 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

จ33202  ภาษาจีน  6               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6           เวลา 40 ชั่วโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ฝึกทักษะการใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์  ระบุประโยคและ
ข้อความ หรือตอบค าถามให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงท่ีอ่าน    จับใจความส าคัญ สรุป และตอบค าถาม
ง่ายๆ จากเรื่องท่ีฟังหรืออ่านจากส่ือประเภทต่างๆสนทนา แลกเปล่ียนและเขียนโต้ตอบข้อมูลเพื่อส่ือสารอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัวบอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและ
ภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่ง
เรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ  คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 
2. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบค าถามให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงท่ีอ่าน     
3. จับใจความส าคัญ สรุป และตอบค าถามง่ายๆ จากเรื่องท่ีฟังหรืออ่านจากส่ือประเภทต่างๆ 
4. สนทนา แลกเปล่ียนและเขียนโต้ตอบข้อมูลเพื่อส่ือสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ

สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  
5. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
6. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมาย

วรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
7. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่ง

เรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 
8. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากส่ือและ

แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 



 

   

231 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

จ30201  ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    เวลา 40 ช่ัวโมง                     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาการใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานท่ีตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของจีน ให้ข้อมูล หรืออธิบาย บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความ
เป็นอยู่ และประเพณีของจีน อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน 
ราชวงศ์จีน วิวัฒนาการอักษรจีน พู่กันจีน ดนตรีจีน บทกลอนจีน การถักเชือกมงคลจีน นิทานปรัมปราจีน 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม การสาธิต การอภิปราย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การน าเสนอ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ภาษาในการเข้าสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เกิดการคิดอย่างมีเหตุมีผล มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีทักษะความจ า ใฝ่เรียนรู้ เข้าใจความ
แตกต่าง มีพื้นฐานในการใช้ภาษาจีนในการส่ือสารระดับก้าวหน้า รู้มารยาทในการส่ือสารมารยาททางสังคม
และวัฒนธรรมโลก 

ผลการเรียนรู้ 
1. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานท่ี ตามมารยาท 

สังคมและวัฒนธรรมของจีน  
 2. ให้ข้อมูล หรืออธิบาย บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี
ของจีนการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

3. อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน 
4. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ส านวน ค า

พังเพย สุภาษิตการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย 
5. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม

ของจีนกับวัฒนธรรมของไทย 
6. ค้นคว้า สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก

แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

232 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

จ30202  ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   เวลา 40 ช่ัวโมง             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาการใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานท่ีตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของจีน ให้ข้อมูล หรืออธิบาย บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความ
เป็นอยู่ และประเพณีของจีน อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน 
ราชวงศ์จีน วิวัฒนาการอักษรจีน พู่กันจีน ดนตรีจีน บทกลอนจีน การถักเชือกมงคลจีน นิทานปรัมปราจีน 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม การสาธิต การอภิปราย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การน าเสนอ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ภาษาในการเข้าสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เกิดการคิดอย่างมีเหตุมีผล มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีทักษะความจ า ใฝ่เรียนรู้ เข้าใจความ
แตกต่าง มีพื้นฐานในการใช้ภาษาจีนในการส่ือสารระดับก้าวหน้า รู้มารยาทในการส่ือสารมารยาททางสังคม
และวัฒนธรรมโลก 

ผลการเรียนรู้ 
1. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานท่ี ตามมารยาท 

สังคมและวัฒนธรรมของจีน  
 2. ให้ข้อมูล หรืออธิบาย บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี
ของจีนการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

3. อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน 
4. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ส านวน ค า

พังเพย สุภาษิตการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย 
5. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม

ของจีนกับวัฒนธรรมของไทย 
6. ค้นคว้า สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก

แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

233 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

จ30203  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     เวลา 40 ช่ัวโมง             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่านออกเสียง
ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ของจีนตามความสนใจ สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคม ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผล หรือ
ยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ 
ข่าว และเหตุการณ์ ใกล้ตัว พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถในการส่ือสาร เห็นประโยชน์ของการเรียน
ภาษาจีนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ รักชาติมีศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและจิตสาธารณะ  

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน าค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน 
3. ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผล หรืยกตัวอย่าง

ประกอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน 
4. สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของ

สังคม 
5. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ ใกล้ตัว พร้อมให้

เหตุผลประกอบ 
6. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 

 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

234 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

จ30204  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   เวลา 40 ช่ัวโมง             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย จากข้อมูลทางส่ือต่าง ๆ ใช้ค าขอร้อง 
ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายในสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับ
บุคคล และโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์
กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รวมท้ังเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีฟัง
หรืออ่าน อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน สนทนาอย่าง
ต่อเนื่องและเขียนโต้ตอบแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว และเรื่องท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ พูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูลบรรยาย บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถในการส่ือสาร เห็นประโยชน์ของการเรียน
ภาษาจีนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ รักชาติ มีศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย จากข้อมูลทางส่ือต่าง ๆ 
2. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความ

เรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
3. สนทนาอย่างต่อเนื่องและเขียนโต้ตอบแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

สถานการณ์ ข่าวและเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
4. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายในสถานการณ์ต่าง ๆ 
5. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่าง 

ๆ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
6. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล และโอกาส ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของจีน 
7. อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน 

 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 



 

   

235 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

จ30205  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     เวลา 40 ช่ัวโมง                      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน สัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสียงค าและประโยคการสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน การใช้ค าศัพท์ ส านวน ภาษา การเขียนอักษรจีนเบ้ืองต้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีนสามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง  ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคมตระหนักและ
เห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

 1. ใช้ประโยคภาษาจีนเบ้ืองต้นในการฟัง พูดอ่านเขียนได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถส่ือสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆการใช้ชีวิต การท่องเท่ียวและ
วัฒนธรรมจีน  
 3. ผู้เรียนสามารถส่ือสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีก าหนดให้ได้ 
 4. ผู้เรียนสามรถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน 
 5. สามารถส่ือสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน 
 6. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ 
 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

236 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

จ30206  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   เวลา 40 ช่ัวโมง             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน สัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสียงค าและประโยคการสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน การใช้ค าศัพท์ ส านวน ภาษา การเขียนอักษรจีนเบ้ืองต้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีนสามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง  ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคมตระหนักและ
เห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

 1. ใช้ประโยคภาษาจีนเบ้ืองต้นในการฟัง พูดอ่านเขียนได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถส่ือสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆการใช้ชีวิต การท่องเท่ียวและ
วัฒนธรรมจีน  
 3. ผู้เรียนสามารถส่ือสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีก าหนดให้ได้ 
 4. ผู้เรียนสามรถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน 
 5. สามารถส่ือสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน 
 6. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ 
 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

237 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

จ30207  ภาษาจีนฟัง – พูด 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      เวลา 60 ชั่วโมง             จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

ศึกษาการฟัง พูด สัทอักษรโดยออกเสียงสระ กลุ่มค า และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง ใช้ทักษะภาษาจีน
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบาย  บทสนทนา ข้อความท่ีเป็นความเรียงและไม่
เป็นความเรียง ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ส่ือ เทคโนโลยี  วิธีการ
และรูปแบบท่ีหลากหลายในการน าเสนอ น าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ใช้ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีใช้ส่ือ
ความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนาท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และใช้ประโยคง่ายๆได้ถูกต้อง 
รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจ ตีความ และแสดงความคิดเห็นต่อข้อความ ข้อมูล เกี่ยวกับเรื่อง
ท่ีอยู่ในความสนใจ เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

โดยใช้ทักษะทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน และส่ือ
เทคโนโลยีต่าง ๆ 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา น้ าเสียงและท่าทาง ส่ือสารตามมารยาทสังคม ใช้เทคโนโลยี ในการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ผลการเรียนรู้ 

1. ฟัง พูด อ่าน และเขียนสัทอักษรโดยออกเสียงสระ กลุ่มค า และประโยคง่ายๆได้ถูกต้อง  
2. ฟัง พูด อ่าน เขียน ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบาย บทสนทนา ข้อความท่ีเป็นความเรียงและ

ไม่เป็นความเรียงได้ 
3. ใช้ภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
4. เข้าใจ ตีความ และแสดงความคิดเห็นต่อข้อความ ข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5. ใช้ประโยคง่ายๆ ในการสนทนาท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้  
6. ใช้น้ าเสียงและท่าทาง ส่ือสารตามมารยาทสังคมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้

เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

238 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

จ30208  ภาษาจีนฟัง – พูด 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4   เวลา 60 ชั่วโมง             จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

ศึกษาการฟัง พูด สัทอักษรโดยออกเสียงสระ กลุ่มค า และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง ใช้ทักษะภาษาจีน
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบาย  บทสนทนา ข้อความท่ีเป็นความเรียงและไม่
เป็นความเรียง ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ส่ือ เทคโนโลยี วิธีการ
และรูปแบบท่ีหลากหลายในการน าเสนอ น าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ใช้ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีใช้ส่ือ
ความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนาท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และใช้ประโยคง่ายๆได้ถูกต้อง 
รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจ ตีความ และแสดงความคิดเห็นต่อข้อความ ข้อมูล เกี่ยวกับเรื่อง
ท่ีอยู่ในความสนใจ เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

โดยใช้ทักษะทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน และส่ือ
เทคโนโลยีต่าง ๆ 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา น้ าเสียงและท่าทาง ส่ือสารตามมารยาทสังคม ใช้เทคโนโลยี ในการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ผลการเรียนรู้ 
1. ฟัง พูด อ่าน และเขียนสัทอักษรโดยออกเสียงสระ กลุ่มค า และประโยคง่ายๆได้ถูกต้อง  
2. ฟัง พูด อ่าน เขียน ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบาย บทสนทนา ข้อความท่ีเป็นความเรียงและ

ไม่เป็นความเรียงได้ 
3. ใช้ภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
4. เข้าใจ ตีความ และแสดงความคิดเห็นต่อข้อความ ข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5. ใช้ประโยคง่ายๆ ในการสนทนาท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้  
6. ใช้น้ าเสียงและท่าทาง ส่ือสารตามมารยาทสังคมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้

เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

239 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

จ30209  ภาษาจีนอ่าน – เขียน 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   เวลา 60 ชั่วโมง             จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

ศึกษาการอ่านและเขียนสัทอักษรโดยออกเสียงสระ กลุ่มค า และประโยคง่ายๆได้ถูกต้อง    ใช้ทักษะ
ภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน เขียนค า กลุ่มค า ประโยคและข้อความส้ันๆ บทสนทนา ค าทักทาย การแนะน า
ตนเองและผู้อื่น การตอบรับหรือปฏิเสธ การแนะน าสถานท่ี บอกความชอบไม่ชอบ อ่านข้อความท่ีเป็นความ
เรียงและไม่เป็นความเรียง ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ศัพท์ส านวน
ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน แลกเปล่ียนน าเสนอข้อมูลข่าวสาร   โดยใช้รูปประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานท่ี
เป็นทางการ แสดงความคิดเห็นต่อข้อความ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

โดยใช้ทักษะทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน และส่ือ
เทคโนโลยีต่าง ๆ 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในส่ือสารได้ถูกต้องและเหมาะสมตามมารยาทสังคมใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้อื่นอย่างมีความสุข 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้ภาษาในส่ือสารได้ถูกต้องและเหมาะสมตามมารยาทสังคม ใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลผู้อื่นอย่างมีความสุข 
2. อ่านและเขียนสัทอักษรโดยออกเสียงสระ กลุ่มค า และประโยคง่ายๆได้ถูกต้อง     
3. ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน เขียนค า กลุ่มค า ประโยคและข้อความส้ันๆ บทสนทนา ค า

ทักทาย การแนะน าตนเองและผู้อื่น การตอบรับหรือปฏิเสธ  
4 แนะน าสถานท่ี บอกความชอบ  ไม่ชอบ อ่านข้อความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง 

ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ  
5. ใช้ศัพท์ส านวนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน แลกเปล่ียนน าเสนอข้อมูลข่าวสาร  โดยใช้รูปประโยคตาม

โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานท่ีเป็นทางการ 
6. แสดงความคิดเห็นต่อข้อความ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

240 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

จ30210  ภาษาจีนอ่าน – เขียน 2      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   เวลา 60 ชั่วโมง             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาการอ่านและเขียนสัทอักษรโดย เขียนค า กลุ่มค า ประโยคและข้อความส้ันๆ บทสนทนา ค า
ทักทาย การแนะน าตนเองและผู้อื่น การตอบรับหรือปฏิเสธ การแนะน าสถานท่ี บอกความชอบ  ไม่ชอบ อ่าน
ข้อความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง 
ๆ โดยใช้ศัพท์ส านวนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน แลกเปล่ียนน าเสนอข้อมูลข่าวสาร  โดยใช้รูปประโยคตามโครงสร้าง
ไวยากรณ์พื้นฐานท่ีเป็นทางการ แสดงความคิดเห็นต่อข้อความ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

โดยใช้ทักษะทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน และส่ือ
เทคโนโลยีต่าง ๆ 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในส่ือสารได้ถูกต้องและเหมาะสมตามมารยาทสังคมใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้อื่นอย่างมีความสุข 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้ภาษาในส่ือสารได้ถูกต้องและเหมาะสมตามมารยาทสังคม ใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลผู้อื่นอย่างมีความสุข 
2. อ่านและเขียนสัทอักษรโดยออกเสียงสระ กลุ่มค า และประโยคง่ายๆได้ถูกต้อง     
3. ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน เขียนค า กลุ่มค า ประโยคและข้อความส้ันๆ บทสนทนา ค า

ทักทาย การแนะน าตนเองและผู้อื่น การตอบรับหรือปฏิเสธ  
4 แนะน าสถานท่ี บอกความชอบ  ไม่ชอบ อ่านข้อความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง 

ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ  
5. ใช้ศัพท์ส านวนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน แลกเปล่ียนน าเสนอข้อมูลข่าวสาร  โดยใช้รูปประโยคตาม

โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานท่ีเป็นทางการ 
6. แสดงความคิดเห็นต่อข้อความ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 
 
 
 

 



 

   

241 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

จ30211  ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ ์    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   เวลา 40 ช่ัวโมง             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค าศัพท์และประโยคภาษาจีนท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้แก่ การแจ้งข่าวผ่านเสียง
ตามสาย การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ รวมท้ังงานพิธีกรภาษาจีนในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นต้น 
เน้นการฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีนให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนสามารถสร้างหรือ
ขยายประโยคในภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักของภาษาจีน โดยสามารถน าประโยคภาษาจีนมาเรียบเรียงเป็น
ข้อความเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เข้าใจถึงความส าคัญ ลักษณะของงานประชาสัมพันธ์
เบ้ืองต้น เข้าใจในหลักวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานของงานประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้เรียน
ยังสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะของกิจกรรมนั้น ๆ ท้ังยังสามารถเข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน 
 โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจน รวมท้ังกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล 
 เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีความรักชาติศาสน์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เบ้ืองต้นได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถน าทักษะท่ีได้จากทฤษฎีมาน าเสนอในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ได้ 
 3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 
 4. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาระดับ
ความสามารถด้านภาษาด้วยตนเอง 
 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 



 

   

242 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

จ302012  ภาษาจีนเพื่อการศึกษาต่อ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   เวลา 40 ช่ัวโมง             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า 
ค าช้ีแจง และค าอธิบาย ในสถานการณ์ต่าง ๆ พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ 
ตอบรับ และปฏิเสธในสถานการณ์ต่าง ๆ พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางให้เหมาะสม
กับบุคคล และโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเช่ือ 
และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน  

ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคมโลก ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ จากส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยาย บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถในการส่ือสาร เห็นประโยชน์ของการเรียน
ภาษาจีนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ รักชาติ มีศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและจิตสาธารณะ 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  การอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน 
2.  ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบาย ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
3.  พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธใน

สถานการณ์ต่าง ๆ 
4.  พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นต่าง ๆ ท่ี

อยู่ในความสนใจของสังคม 
5.  เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล และโอกาส ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของจีน 
6.  ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ จากส่ือและ

แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 



 

   

243 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study : IS) 

 

 

 



 

   

244 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวชิาที่เปิดสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
 -    -   

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง

องค์ความรู้ 
2 1.0 I30202 การส่ือสารและการน าเสน 2 1.0 

    I30903 การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม *  
* บูรณาการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ช่ัวโมง 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. รหัสวิชา รายวิชา ชม. นก. 
 -    -   

 

 

 
 



 

   

245 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้         กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                            เวลา  40 ชั่วโมง          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ต้ังค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ  และมี
ทฤษฏีรองรับ ออกแบบวางแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้จากแหล่ง
เรียนรู้ท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่ง
เรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน มีกระบวนการกลุ่มในการ
วิพากษ์ แลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ เสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ   

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้  สังเคราะห์สรุป อภิปราย ผลเปรียบเทียบเช่ือมโยง
ความรู้ ความเป็นมาของศาสตร์  เข้าใจหลักการและวิธีคิดในส่ิงท่ีศึกษา เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ต้ังประเด็นความรู้จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
2. ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต้ยังประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ 

และมีทฤษฎีรองรับ 
3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือก จากแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของข้อมูล 
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม 
7.  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
8.  เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 

 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

246 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                            เวลา  40 ชั่วโมง          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา  เรียบเรียง  และถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา  การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  

 เขียนโครงร่าง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทย
จ านวน 4,000 ค า หรือเป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 2,000 ค า มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้อย่าง
หลากหลาย  ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและถ่ายทอดส่ือสาร น าเสนอความคิดอย่างชัดเจนเป็น
ระบบ มีการน าเสนอในรูปแบบเด่ียว (Oral Individual Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel 
Presentation) โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ   
  เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ เห็น
ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ภาษาไทยความยาว 4,000 ค า หรือภาษาอังกฤษความ

ยาว 2,500 ค า 
3. น าเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว (Oral Individual Presentation) 

หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) 
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนา/วิพากษ์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-conference, 

social media online 
5. บอกประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ 

 

รวม 5  ผลการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

247 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

I30901 การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3)         กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                             เวลา  10 ชั่วโมง          จ านวน  -  หน่วยกิต 

 
เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนน าความรู้หรือท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้จาก

รายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation-IS1) 
และการส่ือสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation-IS2) ไปสู่การปฏิบัติในการสร้างสรรค์ 
โครงงาน/โครงการต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือบริการสังคม ชุมชน ประเทศหรือสังคมโลก มี
การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วางแผน การท างาน และตรวจสอบความก้าวหน้า วิเคราะห์ วิจารณ์ผลท่ีได้
จากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ การคิดสร้างสรรค์ 
เป็นกิจกรรมจิตอาสาท่ีไม่มีค่าจ้างตอบแทน เป็นกิจกรรมท่ีให้ มีความตระหนักรู้ มีส านึกความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและต่อสังคม 
 
เป้าหมายการด าเนินกิจกรรม 

1. วิเคราะห์องค์ความรู้หรือประสบการณ์จากการเรียนในสาระ IS1 และ IS2 เพื่อก าหนดแนวทางไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (Public Service) 

2. เขียนเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ เค้าโครง กิจกรรม/โครงงานและแผนปฏิบัติ โครงงาน/โครงการ 
3. ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้าทางการปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
4. ร่วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิพากษ์ การปฏิบัติโครงงาน/ โครงการ 
5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงงาน/โครงการ และแสดงความรู้สึกความคิดเห็นต่อผลการ

ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู้ มีส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 
รวม  5  เป้าหมายการด าเนินกิจกรรม 
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249 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 
1. กิจกรรมแนะแนว 

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนได้ก าหนดหลักการและวิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
  1.1 เป็นกิจกรรมบังคับแต่ละภาคเรียน  ผู้เรียนจะได้ร่วมกิจกรรมแนะแนว โดยใช้เวลา 1 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
  1.2 ครู ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเป็นครูท่ีปรึกษา ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
  1.3 ให้ข่าวสารความรู้ท่ีจ าเป็นในด้านการศึกษา  การประกอบอาชีพ  การปรับตนในสังคม
และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
  1.4 ให้ค าปรึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
  1.5 ติดตาม ประเมินผลงาน และพัฒนาการแต่ละด้านของผู้เรียน 
  1.6 การผ่านกิจกรรม ผู้เรียนจะต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนท้ังหมด 
 
2. กิจกรรมนักเรียน 

เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบการท างาน
ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกันเอื้ออาทร และ
สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  และนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมชุมนุม  
 โรงเรียนได้ก าหนดหลักการและวิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
      2.1.1 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมบังคับแต่ละภาคเรียน   โดยใช้เวลา 1  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
      2.1.2 การเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องประเมินผล ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน โดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาท้ังหมด และต้องผ่านจุดประสงค์การปฏิบัติกิจกรรม มีผลงาน 
ช้ินงาน คุณลักษณะส าคัญของกิจกรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนดและมีผลต่อการจบหลักสูตรของผู้เรียน 
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2.2 กิจกรรมชุมนุม  
     2.2.1  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเสรีภาพในการตัดสินใจ เลือก และท ากิจกรรมด้วย
ตนเอง  เป็นกิจกรรมบังคับแต่ละภาคเรียน  โดยใช้เวลา 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
     2.2.2 ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องประเมินผล ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน โดยผู้เรียนต้องมีเวลา
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาท้ังหมด  มีการปฏิบัติกิจกรรม มีผลงาน ช้ินงาน คุณลักษณะ
ตามท่ี  ตกลงในแต่ละกิจกรรมชุมนุม และผลการประเมินมีผลต่อการจบหลักสูตรของผู้เรียน     
 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคมมีจิตสาธารณะ 
เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ   กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
 โรงเรียนได้ก าหนดหลักการและวิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 3.1 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ก าหนดเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ภาคเรียนละ 7-8 ช่ัวโมง รวมตลอด
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 45 ช่ัวโมง  ด าเนินการโดยครูท่ีปรึกษานักเรี ยน ร่วมกับนักเรียนในการดูแล
รับผิดชอบเขตพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีทางโรงเรียนก าหนดมอบหมายให้  หรือร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์กับชุมชน
และท้องถิ่นตามท่ีท้องถิ่นขอความร่วมมือ หรือโรงเรียนเห็นเหมาะสมให้นักเรียนเข้าร่วม 
 3.2 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ก าหนดเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ภาคเรียนละ 10 ช่ัวโมง รวม
ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 60 ช่ัวโมง  ด าเนินการโดยครูท่ีปรึกษานักเรียน ร่วมกับนักเรียนในการ
ดูแลรับผิดชอบเขตพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีทางโรงเรียนก าหนดมอบหมายให้  หรือร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์กับ
ชุมชนและท้องถิ่นตามท่ีท้องถิ่นขอความร่วมมือ หรือโรงเรียนเห็นเหมาะสมให้นักเรียนเข้าร่วม  

3.3  กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมบังคับแต่ละภาคเรียน     
3.4  การเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องประเมินผล ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน และมีผลต่อการจบหลักสูตรของ

ผู้เรียน และต้องผ่านกิจกรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนดโดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาท้ังหมด  
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ ท้ังทางร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการกับตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
มีความสุข ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  ได้แก่  ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิด  
ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อม
ท้ังมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 ประการ  คือ  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อยา่งพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทยและพล
โลก โรงเรียนได้ก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างเวลาดังนี้ 

   
โครงสร้างเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับชั้น 

ม.1 ม.2 ม.3 
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2. กิจกรรมนักเรียน 
     - ลูกเสือ-เนตรนารี 
     - ชุมนุม/ชมรม 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 15* 15* 15* 
เวลาเรียนรวม 120 120 120 

 
หมายเหตุ    * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมบูรณาการในกิจกรรมอื่นๆ  และสามารถ   
                  ปฏิบัติได้ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2. กิจกรรมนักเรียน 
     - ชุมนุม/ชมรม  
     - กิจกรรมอื่นๆ 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20* 20* 20* 
เวลาเรียนรวม 120 120 120 

 
หมายเหตุ    *กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมบูรณาการในกิจกรรมอื่นๆ  และสามารถ
ปฏิบัติได้ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
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รายวชิาที่เปิดสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. รหัสวิชา รายวิชา ชม. 
ก31901 แนะแนว 1 1 ก31904 แนะแนว 2 1 
ก31902 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1  ก31905 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2  
ก31903 กิจกรรมชุมนุม 1 1 ก31906 กิจกรรมชุมนุม 2 1 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. รหัสวิชา รายวิชา ชม. 
ก32901 แนะแนว 3 1 ก32904 แนะแนว 4 1 
ก32902 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 3  ก32905 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 4  
ก32903 กิจกรรมชุมนุม 3 1 ก32906 กิจกรรมชุมนุม 4 1 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ชม. รหัสวิชา รายวิชา ชม. 
ก33901 แนะแนว 5 1 ก33904 แนะแนว 6 1 
ก33902 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5  ก33905 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 6  
ก33903 กิจกรรมชุมนุม 5 1 ก33906 กิจกรรมชุมนุม 6 1 
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การวัดและ 
ประเมินผลการเรียน 
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องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดจุดหมาย สมรรถนะส าคัญของ

ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก ก าหนดให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดท่ีก าหนดในสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ มีความสามารถใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
แผนภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามกลุ่มสาระการเรียนรู 

ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายวิชาบนพื้นฐานของตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐานและผล
การเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีก าหนดในหน่วยการเรียนรูผู้สอนใช้วิธีการท่ีหลากหลายจากแหล่งข้อมูล
หลาย ๆ แหล่ง เพื่อให้ได้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน โดยวัดและประเมิน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน สังเกตพัฒนาการและความประพฤติของผู้เรียน 
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม ผู้สอนควรเน้นการประเมินตามสภาพจริง เช่น การประเมินการ
ปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน หรือการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ ควบคู่ไปกับการใช้การทดสอบ
แบบต่างๆ อย่างสมดุล ต้องให้ความส าคัญกับการประเมินระหว่างเรียนมากกว่าการประเมินปลายปี/ปลายภาค 
และใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเล่ือนช้ันเรียนและการจบการศึกษาระดับต่างๆ 

 
แผนภาพที่ 2 แสดงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านหนังสือ
เอกสารและส่ือต่างๆเพื่อหาความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ความสุนทรีย์และประยุกต์ใช้แล้วน าเนื้อหาสาระท่ีอ่าน
มาคิดวิเคราะห์ น าไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์สร้างสรรค์การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และ
ถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนท่ีมีส านวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ สามารถ
สร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับช้ัน 

กรณีผู้เรียนมีความบกพร่องในกระบวนการด้านการเห็นหรือท่ีเกี่ยวข้องท าให้เป็นอุปสรรคต่อการอ่าน 
สถานศึกษาสามารถปรับวิธีการประเมินให้เหมาะสมกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายนั้น 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสรุปผลเป็น
รายปี/รายภาค เพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน และประเมินการเล่ือนช้ันตลอดจนการจบ
การศึกษาระดับต่าง ๆ 
 

 
 

แผนภาพที่ 3 แสดงการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 
 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินคุณลักษณะท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อัน
เป็นคุณลักษณะท่ีสังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
2551 ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 คุณลักษณะ ในการประเมินให้ประเมินแต่ละคุณลักษณะ แล้ว
รวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกฝ่าย และแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูลน ามาสู่ การสรุปผล
เป็นรายปี/รายภาค และใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเล่ือนช้ันและการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ 
 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน และ
เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม และใช้เป็นข้อมูลประเมินการเล่ือนช้ันและ
การจบการศึกษาระดับต่าง ๆ 
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

1. การตัดสินผลการเรียน  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้ 
     1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 
     2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านตามเกณฑ์ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
       3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
     4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

2. การให้ระดับผลการเรียน 
การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการ

เรียนเป็น 8 ระดับ การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน โดยก าหนด
เกณฑ์การตัดสินผ่านแต่ละรายวิชาท่ีร้อยละ 50 จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรียนท่ีผ่านแนวการให้ระดับ 
ผลการเรียน 8 ระดับ และความหมายของแตละระดับดังแสดงในตาราง ดังนี้ 

ระดับผลการเรียน ช่วงคะแนน ความหมาย 
4 80-100 ดีเย่ียม 

3.5 75-79 ดีมาก 
3 70-74 ดี 

2.5 65-69 ค่อนข้างดี 
2 60-64 ปานกลาง 

1.5 55-54 พอใช้ 
1 50-54 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
0 0-49 ต่ ากว่าเกณฑ์ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับได้ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผลการเรียน ดังนี้ 
“มส” หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อย

ละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รบัการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
  “ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียน
รายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานท่ีมอบหมายให้ท า ซึ่งงาน
นั้นเป็นส่วนหนึง่ของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยท่ีท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 
 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นให้ผลการประเมินเป็น
ผ่านและไม่ผ่าน กรณีท่ีผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเย่ียม ดีและผ่าน 

 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม 

และผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
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3. เกณฑ์การจบการศึกษา 
หลักสูตรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการจบ
การศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 
หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า 11 หน่วยกิต 

3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน  จะต้องได้รับผลการประเมินเป็น     
“ดีเย่ียม”  “ดี” และ “ผ่าน”  ถ้านักเรียนได้รับผลการประเมินเป็น “ไม่ผ่าน”  ในการประเมิน
ระดับช้ันใด ถือว่าไม่จบหลักสูตร 

4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา จะต้องได้รับผลการประเมิน
เป็น “ดีเย่ียม”  “ดี” และ “ผ่าน”  ถ้านักเรียนได้รับผลการประเมินเป็น “ไม่ผ่าน”  ในการ
ประเมินระดับช้ันใด  ถือว่าไม่จบหลักสูตร 

5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินเป็น  “ผ”  ซึ่ง
ถือว่าผ่านการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แต่ถ้าได้รับผลการเรียนเป็น “มผ”  แม้กิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง  ถือว่าไม่จบหลักสูตร 

 
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  41  หน่วยกิต และรายวิชา

เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 

หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า 36 หน่วยกิต 
3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  จะต้องได้รับผลการประเมินเป็น     

“ดีเย่ียม”  “ดี” และ “ผ่าน”  ถ้านักเรียนได้รับผลการประเมินเป็น “ไม่ผ่าน”  ในการประเมิน
ระดับช้ันใด  ถือว่าไม่จบหลักสูตร 

4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา จะต้องได้รับผลการประเมิน
เป็น “ดีเย่ียม”  “ดี” และ “ผ่าน”  ถ้านักเรียนได้รับผลการประเมินเป็น “ไม่ผ่าน”  ในการ
ประเมินระดับช้ันใด  ถือว่าไม่จบหลักสูตร 

5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินเป็น  “ผ”   ซึ่ง
ถือว่าผ่านการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แต่ถ้าได้รับผลการเรียนเป็น “มผ”  แม้กิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง  ถือว่าไม่จบหลักสูตร 
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4. การเปลี่ยนผลการเรียน 

 4.1 การเปลี่ยนผลการเรียน “0” 

สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดท่ีผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึง
สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนดให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนท่ี 2 ต้องด าเนินการให้
เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 

การสอบแก้ตัวใหไ้ด้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” 
  ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “0” อีก ให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติดังนี้ 

1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
   2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ้ าหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษา 

ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด 
 

4.2 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 

การเปล่ียนผลการเรียน “ร” มี 2 กรณี ให้ด าเนินการดังนี้ 
  1. มีเหตุสุดวิสัย ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ เช่น เจ็บป่วย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบหรือส่งผลงานท่ี
ติดค้างอยู่เรียบร้อยแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ต้ังแต่ 0-4) 
 2. ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบหรือส่งผลงานท่ีติดค้างอยู่
เรียบร้อยแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” 
ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการแก้ไข “ร” กรณีท่ีส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหว่างภาคเรียนและปลายภาค ให้
ผู้สอนน าข้อมูลท่ีมีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลา
การแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนท่ี 2 ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษา
นั้น เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
   2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ้ าหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษา 

ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด 
 
4.3 การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”  

การเปล่ียนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณีดังนี้ 
1) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติม โดยใช้ช่ัวโมงสอนซ่อมเสริม หรือ
ใช้เวลาว่าง หรือใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ท า จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีก าหนดไว้ ส าหรับรายวิชานั้น 
แล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้ “ มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” 
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การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระท าให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้นๆ ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ “มส” 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ า ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลา
การแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
   (2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ าหรือเปล่ียนรายวิชา
เรียนใหม่ 

2) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนท้ังหมด ให้
สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
   (1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 

(2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ าหรือเปล่ียนรายวิชา 
เรียนใหม่  

ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด 
 

การเรียนซ้ ารายวิชา ผู้เรียนท่ีได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งท่ี
สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ช่ัวโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น 

ในกรณีภาคเรียนท่ี 2 หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “0” “ร” “มส” ให้ด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนเปิด
เรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้
ท้ังนี้ หากสถานศึกษาใดไม่สามารถด าเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้ ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ต้นสังกัด
เป็นผู้พิจารณาประสานงานให้มีการด าเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน 
 

4.4 การเปลี่ยนผล “มผ” 

กรณีท่ีผู้เรียนได้ผล “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรม ในส่วนท่ีผู้เรียนไม่ได้เข้า
ร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปล่ียนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ท้ังนี้ด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในภาค
เรียนนั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 
ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนท่ี 2 ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 
 
5. การเลื่อนชั้น 

เมื่อส้ินปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
5.1 รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดส้ินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ ท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
5.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ ท่ีสถานศึกษาก าหนด ในการ

อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5.3 ระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ ากว่า 1.00 

  ท้ังนี้รายวิชาใดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขใน
ภาคเรียนถัดไป ท้ังนี้ส าหรับภาคเรียนท่ี 2 ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 
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6. การสอนซ่อมเสริม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดสอนซ่อมเสริม

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีท่ีผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ กระบวนการ หรือ

เจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือไปจากการสอนตามปกติเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดท่ีก าหนด
ไว้เป็นการให้ โอกาสแก่ ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาโดยจัดกิกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   1) ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัดการสอน
ซ่อมเสริม ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน 

2) ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะท่ีก าหนดไว้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในการประเมนผลระหว่างเรียน 

3) ผู้เรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน “0” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว 
   4) กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการ
เรียน ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
   
7. การเรียนซ้ าชั้น 

ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
สถานศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าช้ันได้ท้ังนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การเรียนซ้ าช้ัน มี 2 ลักษณะ คือ 
   1) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
   2) ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา
นั้น 
  ท้ังนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือท้ัง 2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา 
หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าช้ัน โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน หาก
พิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าช้ัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

ที่ 37/2565 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
*************************************************************** 

 ตามท่ีโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เมื่อปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา และได้ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 
มาตรา 27 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าที่จัดท ากรอบสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร เพ่ือความเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ดังน้ี  

1. คณะกรรมการอ านวยการ ให้มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา และอ านวยการให้การจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทางราชการ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ สนับสนุน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ให้ความเห็นชอบในการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระ และ
ประสานแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน ประกอบด้วย 

1.1 นายบุญเลิศ ทองชล  ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
1.2 นางกัญจนา สมชาติ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
1.3 นายปริวรรต ธงธวัช  รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
1.4 นายสุนทร เพชรชู  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     กรรมการ     
1.5 นางจงกล รจนา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                           กรรมการ 
1.6 นายประเสริฐ จันทร์ทัน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป           กรรมการ 
1.7 นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          กรรมการ 
1.8 นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                         กรรมการ 
1.9 นางนริศา บุระชัด           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             กรรมการ 
1.10 นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     กรรมการ 
1.11 นายวีรยุทธ อนุกูล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                     กรรมการ             
1.12 นายโยธิน นวลมุสิก          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                   กรรมการ 
1.13 นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                    กรรมการ 
1.14 นางสุภาพร พัฒนรักษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         กรรมการ 
1.15 นางสุดา เอ้งฉ้วน  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                     กรรมการ 
1.16 นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                    กรรมการและเลขานุการ 
1.17 นายนพดล  ศรีสุข  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีหน้าท่ี  
     1. ศึกษา วิเคราะห์สาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
     2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน สังคม ชุมชน และท้องถ่ิน และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
     3. รวบรวมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก าหนดโครงสร้างวิชา รหัสวิชา ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความต้องการของท้องถ่ิน 
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     4. จัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรสถานศึกษา น าหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้
เหมาะสม 
     5. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลง 
     6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา พร้อมให้บริการแก่ครูและผู้สนใจ 
     7. ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา รายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 

2.1 นางกัญจนา  สมชาติ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                     ประธานกรรมการ 
2.2 นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ          กรรมการ 
2.3 นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                            กรรมการ 
2.4 นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           กรรมการ 
2.5 นางนริศา บุระชัด           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              กรรมการ 
2.6 นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     กรรมการ 
2.7 นายวีรยุทธ อนุกูล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                     กรรมการ             
2.8 นายโยธิน  นวลมุสิก          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                   กรรมการ 
2.9 นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                    กรรมการ 
2.10 นางสุภาพร พัฒนรักษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                        กรรมการ 
2.11 นางสุดา เอ้งฉ้วน  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                     กรรมการ 
2.12 นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสด์ิ     นายทะเบียน                                  กรรมการ 
2.13 นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง  หัวหน้างานวัดและประเมินผล ม.ต้น          กรรมการ 
2.14 นางสาววรุณาทิตต์ หนูวงค์ ผู้ช่วยงานวัดและประเมินผล ม.ต้น                                      กรรมการ 
2.15 นางนริศา  บุระชัด           หัวหน้างานวัดและประเมินผล ม.ปลาย                     กรรมการ 
2.16 นางสาวอโณทัย หนักแดง    ผู้ช่วยงานวัดและประเมินผล ม.ปลาย                                   กรรมการ 
2.17 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม หัวหน้างาน GPA และ SGS                             กรรมการ 
2.18 นางสาวฐิตารีย์ อินทจันทร์   งาน GPA และ SGS                                                       กรรมการ 
2.19 นายพัชรพล รัตนพันธ์    งาน GPA และ SGS                                                        กรรมการ 
2.20 นายนพดล ศรีสุข  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

                                                       และหัวหน้างานส่งเสริมการเรียนการสอน  กรรมการและเลขานุการ 
 
3. คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มวิชา ให้มีหน้าท่ี  
     1. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     2. ก าหนดวิสัยทัศน์ สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     3. ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     4. ก าหนดค าอธิบายรายวิชา ก าหนดเวลาเรียน และเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
     5. ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร 
ประกอบด้วย 
     3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 3.1.1 นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ  ครู คศ.2                                   ประธานกรรมการ 
 3.1.2 นางเรณู ผดุงฤกษ์   ครู คศ.3                       กรรมการ 
 3.1.3 นางสาวนันทญา บรรณราช  ครู คศ.2                                                          กรรมการ 
 3.1.4 นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ์  ครู คศ.2                                                            กรรมการ 
 3.1.5 นางกัญญาภรณ์ การะเกตุ  ครู คศ.1                                                           กรรมการ 
 3.1.6 นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง  ครู คศ.1                                                            กรรมการ 
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 3.1.7 นางสาวอโณทัย หนักแดง  ครูผู้ช่วย                                                          กรรมการ 
 3.1.8 นางสาวพันทิวา คงแย้ม   ครูผู้ช่วย                                                            กรรมการ 
  
     3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3.1.1 นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว  ครู คศ.1                                            ประธานกรรมการ 
 3.2.2 นางจงกล รจนา   ครู คศ.3                                                   กรรมการ 
 3.2.3 นางกมลรัตน์ คะตะโต   ครู คศ.3                                                   กรรมการ 

3.2.4 นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร  ครู คศ.2                                                     กรรมการ 
 3.2.5 นางธิดารัตน์ แซ่เลี้ยว   ครู คศ.2                                              กรรมการ 
 3.2.6 นางจุฬาลักษณ์ หนูหวาน  ครู คศ.1                                                           กรรมการ 

3.2.7 นางสาววราวรรณ พัฒน์จีน  ครูผู้ช่วย                                                          กรรมการ 
 
     3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.3.1 นางนริศา บุระชัด            ครู คศ.2                                                 ประธานกรรมการ 
 3.3.2 นางสุภาภรณ์ ศรีสวัสด์ิ   ครู คศ.2                                              กรรมการ 
 3.3.3 นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ  ครู คศ.2                                                         กรรมการ 
 3.3.4 นางพรพณา ฤทธ์ิชู   ครู คศ.2                                                           กรรมการ 
 3.3.5 นายนพดล ศรีสุข   ครู คศ.1                                                            กรรมการ 
 3.3.6 นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์  ครู คศ.1                                                              กรรมการ 
 3.3.7 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม  ครู คศ.1                                                            กรรมการ 
 3.3.8 นางสาวสโรชา ทองนุ่น   ครูผู้ช่วย                                                              กรรมการ 
 3.3.9 นางสาวจุฑาภรณ์ เป้าทอง  ครูผู้ช่วย                                                           กรรมการ 
 3.3.10 นายพัชรพล รัตนพันธ์   ครูผู้ช่วย                                                             กรรมการ 
 3.3.11 นางสาวนวนาท กลิ่นเมฆ  ครูอัตราจ้าง                                                         กรรมการ 
  
     3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.4.1 นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์  ครู คศ.3                                                  ประธานกรรมการ 
 3.4.2 นายสุนทร เพชรชู   ครู คศ.3                                                   กรรมการ 
 3.4.3 นางสาวภัทราพร ช่างเหล็ก  ครู คศ.2                                              กรรมการ 

3.4.4 นายสมศักด์ิ บัวหนุน   ครู คศ.2                                                             กรรมการ 
 3.4.5 นางสาวสุธาสินี เทพไชย  ครู คศ.1                                                              กรรมการ 
 3.4.6 นายปุณณมา ทองดีเพ็ง   ครู คศ.1                                                             กรรมการ 
 3.4.7 นางสาวชมพูนุช ชลสินธ์ุ  ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
  
     3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 3.5.1 นายโยธิน นวลมุสิก   ครู คศ.1                                              ประธานกรรมการ 
 3.5.2 นายนราธิป นาเจริญ   ครูผู้ช่วย                                                        กรรมการ 
 3.5.3 นายนพดล ทองนา   พนักงานราชการ                                                  กรรมการ 
 3.5.4 นายเกรียงศักด์ิ นิลนิยม   ครูอัตราจ้าง                                             กรรมการ 
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     3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 3.6.1 นายวีรยุทธ อนุกูล   ครู คศ.2                                                 ประธานกรรมการ 
 3.6.2 นางอรณ์สิริ แก้วปลอด   ครู คศ.2                                                            กรรมการ 
 3.6.3 นางสาวกฤติมา แสงทองล้วน  ครู คศ.1                                                  กรรมการ 
 
     3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 3.7.1 นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์   ครู คศ.1                                                  ประธานกรรมการ 
 3.7.2 นายธีรเทพ มุกดา   ครู คศ.2                       กรรมการ 
 3.7.3 นางสาวธีรนันท์ ปานเพชร  ครู คศ.2                                                            กรรมการ 
 3.7.4 นายธีระพล เกิดเนตร   ครูอัตราจ้าง                                                          กรรมการ 
 
     3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 3.8.1 นางสุภาพร พัฒนรักษา   ครู คศ.2                                                 ประธานกรรมการ 
 3.8.2 นางสุดา เอ้งฉ้วน   ครู คศ.3                                              กรรมการ 
 3.8.3 นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง  ครู คศ.2                                                           กรรมการ 
 3.8.4 นางสาวคณิตา บ่วงราชบพิตร  ครู คศ.1                                                           กรรมการ 
 3.8.5 นางสาวสมฤดี กลับรินทร์  ครู คศ.1                                                             กรรมการ 
 3.8.6 นางสาวนภิสา เส็นติระ   ครู คศ.1                                                            กรรมการ 
 3.8.7 นางสาวฐิตารีย์ อินทจันทร์  ครูผู้ช่วย                                                            กรรมการ 
 3.8.8 นางสาววรุณาทิตต์ หนูวงค์  ครูผู้ช่วย                                                            กรรมการ 
 3.8.9 นางสาวศรีสุดา แก้วสุข   ครูอัตราจ้าง                                                       กรรมการ 
 3.8.10 Mr.Epie Paul   ครูอัตราจ้าง                                                         กรรมการ 
 
     3.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3.9.1 นางสุดา เอ้งฉ้วน   ครู คศ.3                                                  ประธานกรรมการ 
 3.9.2 นายประเสริฐ จันทร์ทัน   ครู คศ.2                                              กรรมการ 
 3.9.3 นางสาวอโณทัย หนักแดง  ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
  
 ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการที่ได้รับค าสั่งแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายเต็มความสามารถเพ่ือให้งาน 
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
               สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  
       
 
                   (นายบุญเลิศ ทองชล)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านตาขุนวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ที่ 38/2565 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวชิาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ปีการศึกษา 2565 

********************************* 
   เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 4 มาตรา 27 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหน้าท่ีจัดท าสาระของ
หลักสูตรเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับสภาพของปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 อาศัยอ านาจตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ดังน้ี 
 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ให้มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ประกอบด้วย  

1.1 นายบุญเลิศ ทองชล  ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
1.2 นางกัญจนา สมชาติ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
1.3 นายปริวรรต ธงธวัช  รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
1.4 นายสุนทร เพชรชู  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ                กรรมการ     
1.5 นางจงกล รจนา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                   กรรมการ 
1.6 นายประเสริฐ จันทร์ทัน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                             กรรมการ 
1.7 นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
1.8 นายนพดล  ศรีสุข  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าท่ีและด าเนินการจัดการตามข้ันตอนที่ก าหนด ดังน้ี 
           1. วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนวทางการจัด
สัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
           2. จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา เก่ียวกับ
การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
           3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวน การเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 
           4. ประสานความร่วมมือจากบุคคล  
           5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพ่ือให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพหลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและน าข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มา
พิจารณาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
           6. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
           7. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับชั้น และช่วงชั้น ระดับวิชา กลุ่มวิชา ในแต่ละปีการศึกษา 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
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           8. ตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษาในรอบ
ปีที่ผ่านมา แล้ว ใช้ผลการประเมิน เพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 
           9. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา สาธารณชน และผู้เก่ียวข้อง 
           10. ให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ประกอบด้วย 

2.1 นางกัญจนา  สมชาติ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                       ประธานกรรมการ 
2.2 นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ          กรรมการ 
2.3 นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                             กรรมการ 
2.4 นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           กรรมการ 
2.5 นางนริศา บุระชัด           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             กรรมการ 
2.6 นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     กรรมการ 
2.7 นายวีรยุทธ อนุกูล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                     กรรมการ             
2.8 นายโยธิน  นวลมุสิก          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    กรรมการ 
2.9 นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                    กรรมการ 
2.10 นางสุภาพร พัฒนรักษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         กรรมการ 
2.11 นางสุดา เอ้งฉ้วน  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                              กรรมการ 
2.12 นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสด์ิ     นายทะเบียน                                  กรรมการ 
2.13 นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง  หัวหน้างานวัดและประเมินผล ม.ต้น          กรรมการ 
2.14 นางสาววรุณาทิตต์ หนูวงค์ ผู้ช่วยงานวัดและประเมินผล ม.ต้น                                      กรรมการ 
2.15 นางนริศา  บุระชัด           หัวหน้างานวัดและประเมินผล ม.ปลาย                    กรรมการ 
2.16 นางสาวอโณทัย หนักแดง    ผู้ช่วยงานวัดและประเมินผล ม.ปลาย                                   กรรมการ 
2.17 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม หัวหน้างาน GPA และ SGS                              กรรมการ 
2.18 นางสาวฐิตารีย์ อินทจันทร์   งาน GPA และ SGS                                                        กรรมการ 
2.19 นายพัชรพล รัตนพันธ์    งาน GPA และ SGS                                                       กรรมการ 
2.20 นายนพดล ศรีสุข  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

                                                            และหัวหน้างานส่งเสริมการเรียนการสอน  กรรมการและเลขานุการ 
 
3. คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีหน้าท่ีดังน้ี 
           1. ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมแนวทาง
การวัดผล และประเมินผลผลการเรียนรู้  
           2. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดผลและประเมินผลผลการเรียนรู้ และการ
ตัดสินผล การเรียน ตามแนวทางที่ก าหนดไว้  
           3. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน อย่างเป็นระบบ  
ประกอบด้วย 
       3.1 นางสุดา เอ้งฉ้วน            หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                            ประธานอนุกรรมการ 

3.2 นายประเสริฐ จันทร์ทัน       หัวหน้างานแนะแนว                                                   อนุกรรมการ 
3.3 นายประเสริฐ  จันทร์ทัน    หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี                                   อนุกรรมการ 

       3.4 นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ์     หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร                                         อนุกรรมการ 
3.5 นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง      หัวหน้างานกิจกรรมสาธารณประโยชน์                                  อนุกรรมการ 

       3.6 นางสาวอโณทัย หนักแดง     หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม                           อนุกรรมการและเลขานุการ 
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4. คณะอนุกรรมการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้มีหน้าท่ี  
           1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาและการประเมิน เกณฑ์การประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
           2. พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปีรายภาค และการจบการศึกษาแต่ละระดับชั้น   
           3. จัดระบบการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการอันเหมาะสมและส่งต่อข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง 
ประกอบด้วย 
       4.1 นายประเสริฐ จันทร์ทัน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                                 ประธานอนุกรรมการ 
 4.2 นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง          หัวหน้าระดับชั้น ม.1                                                        อนุกรรมการ 
       4.3 นายประเสริฐ จันทร์ทัน         หัวหน้าระดับชั้น ม.2                                                          อนุกรรมการ 

4.4 นางสาวภัทราพร ช่างเหล็ก        หัวหน้าระดับชั้น ม.3                                                        อนุกรรมการ    
       4.5 นายนพดล ศรีสุข       หัวหน้าระดับชั้น ม.4                                                        อนุกรรมการ    

4.6 นางสาวคณิตา บ่วงราชบพิตร       หัวหน้าระดับชั้น ม.5                                                         อนุกรรมการ    
       4.7 นางสุภาพร พัฒนรักษา  หัวหน้าระดับชั้น ม.6                                                           อนุกรรมการ    
       4.8 นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ    หัวหน้างานกิจการนักเรียน                            อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
5. คณะอนุกรรมการ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้มีหน้าท่ี  
           1. ก าหนด แนวทางในการพัฒนา การประเมิน การปรับปรุงแก้ไข และการตัดสิน ความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน  
           2. ด าเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
           3. ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน รายปีรายภาค และการจบการศึกษาแต่
ละระดับชั้น 
ประกอบด้วย 
  5.1 นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                      ประธานอนุกรรมการ 

5.2 นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           อนุกรรมการ 
  5.3 นางนริศา บุระชัด              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           อนุกรรมการ 
  5.4 นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ                อนุกรรมการ 
  5.5 นายวีรยุทธ อนุกูล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                      อนุกรรมการ             
  5.6 นายโยธิน  นวลมุสิก           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                 อนุกรรมการ 
  5.7  นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                             อนุกรรมการ 
  5.8  นางสุภาพร พัฒนรักษา       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                        อนุกรรมการ 
  5.9  นางสาวนันทญา บรรณราช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                         อนุกรรมการ 
 5.10 นางกัญญาภรณ์ การะเกตุ         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                         อนุกรรมการ 
 5.11 นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                        อนุกรรมการ 
 5.12 นางสาวอโณทัย หนักแดง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                           อนุกรรมการ 
  5.13 นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
6. คณะอนุกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ให้มีหน้าท่ี  
           1. จัดท าสาระ เครื่องมือ และวิธีการเทียบโอน ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่
การศึกษา ในระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
           2. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนที่ร้องขอ  
           3. ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน  
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           4. เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้ความ
เห็นชอบ และเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติการเทียบโอน  
ประกอบด้วย 

6.1 นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม         หัวหน้างาน GPA  และ SGS                                ประธานอนุกรรมการ 
6.2 นายพัชรพล รัตนพันธ์      งาน GPA  และ SGS                                                     อนุกรรมการ 
6.3 นางสาวฐิตารีย์ อินทจันทร์ งาน GPA  และ SGS                                                       อนุกรรมการ 
6.4 นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสด์ิ     นายทะเบียน                                             อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
7. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ ให้มีหน้าท่ี  
           1. จัดท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ  
           2. ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
           3. วัดและประเมินผลก่อนเรียนและให้ผู้เรียนร่วมท าบันทึกข้อตกลง “ทิพยสัญญา” ก่อนเรียน ประเมินระหว่าง
เรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนดพร้อมปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนที่มีข้อบกพร่อง 
           4. สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง  
           5. ศึกษาและวิจัยสภาพทั่วไปในชั้นเรียน ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านพฤติกรรม และสิ่งแวดล้อม  
           6. ร่วมนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
           7. เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  
           8. เข้าร่วมประชุมปรึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูผู้สอนในกลุ่มสาระ  
           9. น าผลการประเมินไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
           10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย 

7.1 นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                               ประธานอนุกรรมการ 
7.2 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกสาระ                                                                                      อนุกรรมการ 
7.3 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ                                                                                              อนุกรรมการ 
7.4 นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง                                                                  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
  

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
               สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  
      
  
                     (นายบุญเลิศ ทองชล)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านตาขุนวิทยา 

 

 
 


