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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



ค าน า 

จากการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ น าไปสู่การ
พัฒนามาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้ เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีความรู้ ความสามารถ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ ๒๑      โดยรู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ตาม
เป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนมี
ศักยภาพในการแข่งขันและด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนจึงพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ด้วยการวางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตร การ
เพ่ิมพูนคุณภาพหลักสูตรด้วยการวิจัยและ พัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดท าระเบียบการ
วัดและประเมินผล สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการ ของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วน  

โรงเรียนขนอมพิทยา ได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และน า
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
สาระ ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด ของรายวิชาอ่ืนจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น มาใช้ เป็นกรอบในการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนขนอมพิทยา 
พุทธศักราช ๒๕๖๔       ทั้งการก าหนด วิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เน้นให้นักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา เป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ สมดังปรัชญาของ
โรงเรียน รวมทั้งมีทักษะที่จ าเป็นในการ ด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็น  ทิศทางหลักในการจัดโครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างรายภาคเรียนและค าอธิบายรายวิชา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนบขนอมพิทยา ท าให้หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพ รวมทั้งมี กรอบทิศทางในการจัด
การศึกษาเพ่ิมเติมตามความต้องการของท้องถิ่น ครอบคลุมสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ การจัดหลักสูตรโรงเรียนบขนอมพิทยา     จะประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ คาดหวังได้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือ
พัฒนานักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  

 
(ดร.สันติกร รักสองหมื่น) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขนอมพิทยา 

 
 



สารบัญ 
                        
เรื่อง หน้า 
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยาเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนขนอมพิทยาพุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) 

๑ 

ความน า  ๒ 
วิสัยทัศน์โรงเรียน ๓ 
วิสัยทัศน์หหลักสูตร ๔ 
จุดมุ่งหมาย ๔ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๖ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ๗ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ๗ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๓ 
ระดับการศึกษา ๑๓ 
การจัดเวลาเรียน ๑๔ 
การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ๑๕ 
การก าหนดรหัสวิชา ๑๘ 
โครงสร้างเวลาเรียน ๒๐ 
โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษา  ๒๑ 
โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๒๒ 
โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) 

๒๓ 

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรห้องเรียนพิเศษความหลากหลาย
ทางภาษา น าร่อง (MLP) 

๒๗ 

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนปกติ) ๓๒ 
โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) 

๓๕ 

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ๓๙ 
โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(แผนการเรียน คณิตศาสตร์- ภาษา)  
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(แผนการเรียน สังคม- ภาษา) ๔๗ 
ค าอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๕๑ 
 
 



เรื่อง หน้า 
ค าอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๘๔ 
ค าอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๑๗ 
ค าอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๓๔ 
ค าอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๒๙๐ 
ค าอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๑๕ 
ค าอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ๓๔๐ 
ค าอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๓๖๒ 
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๒๗ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๔๓๑ 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน ๔๓๓ 
เอกสารหลักฐานการศึกษา  ๔๓๗ 
การเทียบโอนผลการเรียน ๔๓๘ 
ภาคผนวก ๔๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑ 

ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา 
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนขนอมพิทยา  พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 

อนุสนธิตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการ 
เรียนนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สั่ง ณ วันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง ให้เปลียนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สั่ง ณ วันท่ี ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๙๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระ 
ท่ี ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี และ สาระท่ี ๓ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
และเปลียนนชื่อกลุ่มสาระ   การเรียนรู้ สั่ง ณ วันท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ท่ี ๙๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สั่ง ณ วันท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น 
 โรงเรียนขนอมพิทยา  อาศัยอ านาจตามความในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดให้สถานศึกษามีหน้าท่ีส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผน
และ ด าเนินการใช้หลักสูตร การเพิ่มพูนคุณภาพหลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม และความต้องการของผู้เรียน 
โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจึง  ได้พัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามค ากระทรวงศึกษาธิการและค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นท่ีเรียบร้อย แล้ว 
 ท้ังนี้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) ได้รับความเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันท่ี  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศให้ใช้หลักสูตร
สถานศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 
นายสกล  จันทรักษ์                                       นายสันติกร รักสองหมื่น 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              ผู้อ านวยการโรงเรียนขนอมพิทยา 
             โรงเรียนขนอมพิทยา   

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒ 

ความน า 
 

ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาชาติจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ ในโลกศตวรรษที่ ๒๑ และทัดเทียมกับนานาชาติ 
ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือเป็นการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนอมพิทยา 

โรงเรียนขนอมพิทยา ได้ด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง และน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐)มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของรายวิชาอ่ืนจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น มาใช้เป็นกรอบในการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนขนอม
พิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ทั้งการก าหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เน้นให้นักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา เป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ สมดังปรัชญาของ
โรงเรียนรวมทั้งมีทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็นทิศทางหลักในการจัดโครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างราย
ภาคเรียนและค าอธิบายรายวิชา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนขนอม
พิทยาท าให้หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพ รวมทั้งมีกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาเพ่ิมเติมตาม
ความต้องการของท้องถิ่น ครอบคลุมสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียนทุก
กลุม่เป้าหมาย 

ทั้งนี้ การจัดหลักสูตรโรงเรียนขนอมพิทยา จะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการวางแผน 
ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนานักเรียนโรงเรียนขนอม
พิทยา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓ 

โรงเรียนขนอมพิทยา 

ปรัชญาโรงเรียน 

การศึกษา คือ ชีวิต ( สิกขน  ชีวิต  โหติ ) 
ค าขวัญ 

สุขภาพดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาสังคม 

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน 

ภายในปี ๒๕๖๗ โรงเรียนขนอมพิทยาจะเป็นโรงเรียนมัธยมคุณภาพประจ าอ าเภอมีการ

บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา

และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ บนพ้ืนฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
นักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

โรงเรียนพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนอมพิทยา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๒. การพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารการจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔. การพัฒนาคุณภาพความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕. การพัฒนาคุณภาพห้องเรียน อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 
๖. การพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔ 

วิสัยทัศน์หลักสูตร 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ บนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ  
หลักการ 

๑.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน              
ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

๒.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและมีคุณภาพ 

๓.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด            
การเรียนรู้ 

๕.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๖.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 
จุดหมาย 
       หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข   มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับ
ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๕ ประการ  ดังนี้ 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 
๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
๔.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๕ 

๕.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

    ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ดังนี้ 
        หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
            ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 
            ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
            ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น  
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
            ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไป
ใช้ใน การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
            ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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๖ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน       
พึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก ดังนี้ 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๑.๑ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
๑.๒ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย และวาจา ใจ 
๒.๒ ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ 

๓. มีวินัย 
๓.๑ ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๔.๑ ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการ

เลือกใช้สื่อ 
      อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๕.๑ ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
๖.๒ ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๗. รักความเป็น ไทย 
๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 
๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๗.๓ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 
๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
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๗ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
  การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

๑. ภาษาไทย 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. ศิลปะ 
๗. การงานอาชีพ 
๘. ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการ
อะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่ง
รวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือ
ประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน ๘ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ จ านวน ๖๗ มาตรฐาน ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

สาระท่ี ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระท่ี ๒    การเขียน  
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๘ 

มาตรฐาน ท ๒.๑   ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรยีงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง   มีประสิทธิภาพ                  
สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑   สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               

สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน  ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ 
                      จ านวน ผลท่ีเกิดข้ึนจ ากก ารด าเนินการ สมบัติของก ารด าเนินการและน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปความสัมพันธ์ ฟงก์ชัน ล าดับและอนุกรมและน าไปใช้ 
มตรฐาน ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการอธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปญหาที่ก าหนดให้                  
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและน าไปใช้
มาตรฐาน ค ๒.๒  เข้ าใจและวิเคาะห์รูปเราคณิต สมบัติของรูปเรขคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง 
    รูปเราคณิตและทฤษฎีบทเรขาคณิตและน าไปใช้ 
ส าระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเปน 
มาตรฐาน ค ๓.๑  เข้ าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปญหา 
มาตรฐาน ค ๓.๒  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว ๑.๑     เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต กับสิ่งมีชีวิต 

                      และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด 

 พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของ ประชากร ปัญหา 

 และ ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๙ 

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้า และออก 

                     จากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ 
                      ท างานสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืช 

                     ที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร 

                     พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทาง 

                     ชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ  

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ 

                    สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ ของการ 

                    เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิด ปฏิกิริยาเคมี   

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะ การ 

  เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 

                     ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติ ของคลื่น 

  ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้ง น าความรู้ไป 

                     ใช้ประโยชน์  
 

สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  

มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ 

กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์และระบบสุริยะ 

รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีอวกาศ  

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

                     ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า อากาศและ 

                     ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี  
 

มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

                    อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ 

                   เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบ 

                   เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม 

                   และสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอน 

                  และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และ 

                 การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๐ 

 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส ๑.๑  รู้ และเข้าใจประวัติ  ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 

ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม  
มาตรฐาน ส ๑.๒  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนา 
  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
สาระท่ี ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม  
มาตรฐาน ส ๒.๑  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารง 

 รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลก 
อย่างสันติสุข  

มาตรฐาน ส ๒.๒  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษา 
 ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

สาระท่ี ๓ เศรษฐศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ 
                      ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ 
                      เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส ๓.๒  เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และ 
                        ความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  
สาระท่ี ๔ ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้  
                      วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ 
                     เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
สาระท่ี ๕ ภูมิศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อกัน 
             และกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา 

 วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 
               การสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ 

สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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๑๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระท่ี  ๑      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
สาระท่ี  ๒      ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ ๒.๑   เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษาและมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
สาระท่ี  ๓  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ ๓.๑   เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน  พ ๓.๒   รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่าง

สม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน   และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี  ๔      การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การป้องกัน

โรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 

สาระท่ี  ๕      ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา     

สารเสพติด และความรุนแรง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สาระท่ี ๑  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
                         วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ 
                         อย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
มาตรฐาน ศ ๑.๒   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
                      งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
สาระท่ี ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า

ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ ๒.๒   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ 
                         ดนตรีที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระท่ี ๓  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 
                              คุณค่า นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ 
 ในชีวิตประจ าวัน 
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๑๒ 

มาตรฐาน ศ ๓.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สาระท่ี ๑   การด ารงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง๑.๑    เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ

จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน   และทักษะการ
แสวงหาความรู้    มีคุณธรรม    และลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกใน
การใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

สาระท่ี ๒    การอาชีพ  
มาตรฐาน ง ๒.๑    เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

ภาษาต่างประเทศ  
สาระท่ี ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 
   อย่างมีเหตุผล  
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ 
           ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐาน ต ๑.๓ น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคดิรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด 
                    และการเขียน  
สาระท่ี ๒ ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
    กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
สาระท่ี ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น 

พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน  
สาระท่ี ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม  
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๓ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อ

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการ
ตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้  

๑. กิจกรรมแนะแนว  
เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  

๒. กิจกรรมนักเรียน  
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นาผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบการ

ท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน 
เอ้ืออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทางาน เน้นการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะ
ของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย  

๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร  
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดี

งามความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
 

ระดับการศึกษา  
หลักสูตรโรงเรียนขนอมพิทยาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) จัดระดับการศึกษาเป็น ๒ ระดับ ดังนี้  

๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษา
ภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดา
เนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ
สมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ  



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๔ 

๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) การศึกษาระดับนี้เน้นการ
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
แต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิด
ขั้นสูง สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  มุ่ง
พัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นา และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ 

 

การจัดเวลาเรียน  
หลักสูตรโรงเรียนขนอมพิทยาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ได้กาหนดกรอบ
โครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่าสาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             
ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยปรับให้เหมาะสมตามบริบทของ
สถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้  

๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค    

มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน ๖ ชั่วโมง คิดน ้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมง
ต่อภาคเรียน มีค่าน้าหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.)  

๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ -๖) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค     
มีเวลาเรียน วันละไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง คิดน้าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ ๔๐ 
ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้าหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.) 

 

การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และเพ่ิมเติม โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้  
ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานให้เป็นไปตามที่กาหนดและสอดคล้องกับ

เกณฑ์การจบหลักสูตร  
สาหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษา จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อมจุดเน้นของโรงเรียนและเกณฑ์การจบหลักสูตร  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กาหนดไว้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีละ 

๑๒๐ ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จ านวน ๓๖๐ ชั่วโมงนั้น เป็นเวลาส าหรับปฏิบัติกิจกรรม
แนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์โรงเรียนจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) รวม ๓ ปี     จ านวน ๔๕ ชั่วโมง  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) รวม ๓ ปี  จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 

การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
การจัดการศึกษาบางประเภทสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาส าหรับผู้มี

ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก  สามารถน าหลักสูตรโรงเรียนขนอมพิทยา ฉบับปรับปรุง 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๕ 

พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๖๐) ไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม กับสภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
โดยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

การจัดการเรียนรู้  
การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรโรงเรียน   

ขนอมพิทยาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ 
สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและ
เยาวชน  

ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู้สอนพยายามคัดสรร 
กระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็น
สมรรถนะสาคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู้  
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ

ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึด
ประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้
ความส าคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม 

๒. กระบวนการเรียนรู้  
การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้ เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้              

ที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็น
สาหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการกระบวนการวิจัย 
กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  

กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน  พัฒนา 
เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอนจึง
จ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๖ 

๓. การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรโรงเรียนขนอมพิทยา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔          

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 
ให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอน
และเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  

๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน  
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรโรงเรียนขนอมพิทยา

ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมีบทบาท ดังนี้  

๔.๑ บทบาทของผู้สอน  
๑) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน  
๒) ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการที่เป็น

ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๓) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  
๔) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
๕) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา

และระดับพัฒนาการของผู้เรียน 
 

๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง  

๔.๒ บทบาทของผู้เรียน  
๑) ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง  
๒) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ตั้งคาถาม    

คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ  
๓) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ   
๔) มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  
๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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๑๗ 

 
สื่อการเรียนรู้  
สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึง

ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อ
การเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้
ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการ
เรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน  

การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุง
เลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพื่อนามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
ส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยโรงเรียนจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างแท้จริง โรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ควรดาเนินการดังนี้  

๑. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่าย 
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก  

๒. จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน 
รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้  

๓. เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับ
วิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  

๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ  
๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
๖. จัดให้มีการกากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อ

การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ าเสมอ  
ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในโรงเรียนควรคานึงถึง

หลักการส าคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่
กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการนาเสนอที่เข้าใจง่าย 
และน่าสนใจ 

 
การก าหนดรหัสวิชา 

การก าหนดรหัสของรายวิชาพ้ืนฐาน / รายวิชาเพ่ิมเติม มีระบบการก าหนดรหัส ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ๖ หลัก ดังนี้ 
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๑๘ 

หลักท่ี ๑ เป็น รหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งก าหนดรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
         ท หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
         ค หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
         ว หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         ส หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
         พ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
         ศ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
         ง หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
         อ ญ จ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้ใช้รหัสของแต่ละภาษา 
โดยหลักท่ี ๑ รหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ก หมายถึง ภาษาเกาหลี   ข หมายถึง ภาษาเขมร  
จ หมายถึง ภาษาจีน   ซ หมายถึง ภาษารัสเซีย  
ญ หมายถึง ภาษาญี่ปุ่น   ต หมายถึง ภาษาเวียดนาม  
อ หมายถึง ภาษาอังกฤษ  น หมายถึง ภาษาลาติน 

หลักท่ี ๑ หลักท่ี ๒ หลักท่ี ๓ หลักท่ี ๔ หลักท่ี ๕ หลักท่ี ๖  

กลุ่มสาระ ระดับการศึกษา ประเภท ของรายวิชา ล าดับของรายวิชา ท ค ว ส ศ ง  
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๐๑ - ๙๙ ๑๔ น หมายถึง ภาษาลาติน บ หมายถึง ภาษาบาลี ป 
หมายถึง ภาษาสเปน ฝ หมายถึง ภาษาฝรั่งเศส ม หมายถึง ภาษามลายู ย หมายถึง ภาษาเยอรมัน ร 
หมายถึง ภาษาอาหรับ ล หมายถึง ภาษาลาว อ หมายถึง ภาษาอังกฤษ ฮ หมายถึง ภาษาฮินดู 

หลักท่ี ๒ เป็น รหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา มีการเปลี่ยนจากการใช้รหัสตัวเลข ๔ ตัว 

เป็น ๓ ตัว ดังนี้ 
   ๑ หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา 
   ๒ หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ๓ หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักท่ี ๓ เป็น รหัสตัวเลขแสดงปีที่เรียนของรายวิชา ซึ่งสะท้อนระดับความรู้และทักษะใน 
รายวิชาที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี ซึ่งมีการเปลี่ยนจากรหัสตัวเลข ๔ ตัว เป็น ๗ ตัว ดังนี้ 
  ๐ หมายถึง รายวิชาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียน จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๑ หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ ๑ ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.๑ ม.๑ และม.๔) 
  ๒ หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ ๒ ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.๒ ม.๒ และม.๕) 
  ๓ หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ ๓ ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๙ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.๓ ม.๓ และ ม.๖) 
  ๔ หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ ๔ ของระดับประถมศึกษา (ป.๔) 
  ๕ หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ ๕ ของระดับประถมศึกษา (ป.๕) 
  ๖ หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ ๖ ของระดับประถมศึกษา (ป.๖) 

หลักท่ี ๔ เป็นรหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชา ซึ่งก าหนดรหัสตัวเลขไว้ ๒ ตัว
เหมือนเดิม ดังนี้ 
  ๑ หมายถึง รายวิชาพ้ืนฐาน 
  ๒ หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม 
 

หลักท่ี ๕ และ ๖ เป็น รหัสตัวเลขแสดงล าดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปี/
ระดับการศึกษาเดียวกันในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
จ านวนตั้งแต่ ๐๑-๙๙ เหมือนเดิม ดังนี้ 
รายวิชาที่ก าหนดปีที่เรียน  ให้นับรหัสหลักท่ี ๕-๖ ต่อเนื่องในปีเดียวกัน 
รายวิชาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักท่ี ๕-๖ ต่อเนื่องในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
                                          ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๐ 

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับธยมศึกษา ตอนปลาย 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

     ภาษาไทย ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

     คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

     วิทยาศาสตร ์ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 
-ประวัติศาสตร ์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าท่ีพลเมือง 
- ภูมิศาสตร ์
- เศรษฐศาตร ์

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

 
๔๐ 

(๑ นก.) 
 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

 
๔๐ 

(๑ นก.) 
 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

 
๔๐ 

(๑ นก.) 
 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๓๒๐ 
(๘นก.) 

 
๘๐ 

(๒ นก). 
 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

    ศิลปะ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

    การงานอาชีพและ 

     เทคโนโลย ี

๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ 
(๒๑ นก.) 

๘๔๐ 
(๒๑ นก.) 

๘๔๐ 
(๒๑ นก.) 

๑,๕๖๐ 
(๓๙ นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า ๑๖๐๐ ชั่วโมง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รายวิชา / กิจกรรมทีส่ถานศึกษา

จัดเพิ่มเตมิ  ตามความพร้อมและ

จุดเน้น   
 

ปีละไม่เกิน ๒๔๐ ชัว่โมง ไม่น้อยกวา่ ๑,๕๖๐ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
รวม ๓  ป ี

ไม่น้อยกว่า 
 ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๐ 

 

  



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๑ 

โครงสร้างเวลาเรียน  หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้
กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชั่วโมง / หน่วยกิต) 
ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์-ภาษา สังคมศึกษาฯ-ภาษา 

 ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ภาษาไทย 

๑๒๐ 
(๓.๐) 

๑๒๐ 
(๓.๐) 

๑๒๐ 
(๓.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

 
คณิตศาสตร์ 

๑๒๐ 
(๓.๐) 

๑๒๐ 
(๓.๐) 

๑๒๐ 
(๓.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

๑๖๐ 
(๔.๐) 

๑๖๐ 
(๔.๐) 

๑๖๐ 
(๔.๐) 

๑๔๐ 
(๓.๕) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๑๔๐ 
(๓.๕) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๑๔๐ 
(๓.๕) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

สังคมศึกษาศาสนา
และ 
วัฒนธรรม 

๑๖๐ 
(๔.๐) 

๑๖๐ 
(๔.๐) 

๑๖๐ 
(๔.๐) 

๑๒๐ 
(๓.๐) 

๑๒๐ 
(๓.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๑๒๐ 
(๓.๐) 

๑๒๐ 
(๓.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๑๒๐ 
(๓.๐) 

๑๒๐ 
(๓.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

 
สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๔๐ 
(๑.๐) 

๔๐ 
(๑.๐) 

๔๐ 
(๑.๐) 

๔๐ 
(๑.๐) 

๔๐ 
(๑.๐) 

๔๐ 
(๑.๐) 

๔๐ 
(๑.๐) 

๔๐ 
(๑.๐) 

๔๐ 
(๑.๐) 

 
ศิลปะ 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๔๐ 
(๑.๐) 

๔๐ 
(๑.๐) 

๔๐ 
(๑.๐) 

๔๐ 
(๑.๐) 

๔๐ 
(๑.๐) 

๔๐ 
(๑.๐) 

๔๐ 
(๑.๐) 

๔๐ 
(๑.๐) 

๔๐ 
(๑.๐) 

 
การงานอาชีพ 

๔๐ 
(๑.๐) 

๔๐ 
(๑.๐) 

๔๐ 
(๑.๐) 

๒๐ 
(๐.๕) 

๒๐ 
(๐.๕) 

๒๐ 
(๐.๕) 

๒๐ 
(๐.๕) 

๒๐ 
(๐.๕) 

๒๐ 
(๐.๕) 

๒๐ 
(๐.๕) 

๒๐ 
(๐.๕) 

๒๐ 
(๐.๕) 

 
ภาษาต่างประเทศ 

๑๒๐ 
(๓.๐) 

๑๒๐ 
(๓.๐) 

๑๒๐ 
(๓.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

๘๐ 
(๒.๐) 

 
รวม (พ้ืนฐาน) 
 

๘๘๐ 
(๒๒) 

๘๘๐ 
(๒๒) 

๘๘๐ 
(๒๒) 

๖๐๐ 
(๑๕) 

๕๔๐ 
(๑๓.๕) 

๕๐๐ 
(๑๒.๕) 

๖๐๐ 
(๑๕) 

๕๔๐ 
(๑๓.๕) 

๕๐๐ 
(๑๒.๕) 

๖๐๐ 
(๑๕) 

๕๔๐ 
(๑๓.๕) 

๕๐๐ 
(๑๒.๕) 

๒,๖๔๐ (๖๖หน่วยกิต) ๑,๖๔๐ (๔๑ หน่วยกิต) ๑,๖๔๐ (๔๑ หน่วยกติ) ๑,๖๔๐ (๔๑ หน่วยกิต) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
รวม (เพ่ิมเติม) ๖๐๐ – ๑,๐๘๐ 

(๑๕ - ๒๗ หน่วยกิต) 
๒,๐๘๐ – ๒,๓๐๐ 

(๕๒ - ๕๗.๕ หน่วยกิต) 
๑,๘๘๐ 

(๔๗ หน่วยกิต) 
๑,๘๘๐ 

(๔๗ หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ลูกเสือ/เนตรนารี/
บพ. 

๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - - - - - - - 

นศท./ชุมนุม ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมเพ่ือ
สังคม/(IS) 

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวม (กิจกรรมฯ) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน

ทั้งหมด 
๓,๖๐๐ – ๔,๐๘๐ ๔,๐๘๐ – ๔,๓๐๐ ๓,๘๘๐ ๓,๘๘๐ 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๒ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๓ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี โรงเรียนขนอมพิทยา 
ห้องเรียนพิเศษ 

วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์และเทคโนโลย(ีSMTP)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๔ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) 
 โรงเรียนขนอมพิทยา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  

 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน (หน่วย

กิต/ชม.) 
  

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑/๔๔๐  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑/๔๔๐ 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๕/๖๐  ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๕/๖๐ 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๕/๖๐  ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๑.๕/๖๐ 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๑.๕/๖๐  ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์  ๑.๕/๖๐ 
ส๒๑๑๐๑ สงัคมศึกษา  ๑.๕/๖๐  ว๒๐๑๐๓ วิทยาการค านวณ  

             และออกแบบเทคโนโลยี 
๑.๐/๔๐ 

ส๒๑๑๐๓ ประวตัิศาสตร์  ๐.๕/๒๐  ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๕/๖๐ 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕/๒๐  ส๒๑๑๐๔ ประวตัิศาสตร์  ๐.๕/๒๐ 
พ๒๑๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕/๒๐  พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา  ๐.๕/๒๐ 
ศ๒๑๑๐๑ ศลิปะ  ๑.๐/๔๐  พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕/๒๐ 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพฯ  ๑.๐/๔๐  ศ๒๑๑๐๒ ศลิปะ  ๑.๐/๔๐ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑.๕/๖๐  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๑.๕/๖๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕/๑๘๐  รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕/๑๘๐ 
ส๒๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕/๒๐  ส๒๑๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕/๒๐ 
ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๑ ๑.๐/๔๐  ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๒ ๑.๐/๔๐ 
ว๒๑๒๐๑ ทักษะกระบวนการทาง 
             วิทยาศาสตร ์

๑.๐/๔๐  ว๒๑๒๐๒ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์ ๑.๐/๔๐ 

ว๒๑๒๑๑ Science English๑ ๐.๕/๒๐  ว๒๑๒๑๑ Science English๒ ๐.๕/๒๐ 
จ๒๑๒๐๑ ภาษาจีนเบื้องต้น ๐.๕/๒๐  จ๒๑๒๐๒ ภาษาจีนเบื้องต้น ๐.๕/๒๐ 
ว๒๐๒๖๑เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์๑ ๑.๐/๔๐  ว๒๐๒๖๒ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์๒ ๑.๐/๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี/บพ. ๒๐         ลูกเสือ/เนตรนารี/บพ. ๒๐ 
       ชุมนุม ๑๐         ชุมนุม ๑๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

๑๐  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๘๐  รวมเวลาเรียน ๖๘๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๓๖๐ ชั่วโมง/ปี 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๕ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) 
 โรงเรียนขนอมพิทยา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

  

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๔๔๐  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๔๔๐ 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๕/๖๐  ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๕/๖๐ 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๕/๖๐  ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๑.๕/๖๐ 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๑.๕/๖๐  ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์  ๑.๕/๖๐ 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๕/๖๐  ว๒๐๑๐๔ วิทยาการค านวณ  

             และออกแบบเทคโนโลยี 
๑.๐/๔๐ 

ส๒๒๑๐๓ ประวตัิศาสตร์  ๐.๕/๒๐  ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๕/๖๐ 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา  ๐.๕/๒๐  ส๒๒๑๐๔ ประวตัิศาสตร์  ๐.๕/๒๐ 
พ๒๒๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕/๒๐  พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา  ๐.๕/๒๐ 
ศ๒๒๑๐๑  ศลิปะ  ๑.๐/๔๐  พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕/๒๐ 
ง๒๒๑๐๑  การงานอาชีพ ฯ ๑.๐/๔๐  ศ๒๒๑๐๒ ศลิปะ  ๑.๐/๔๐ 
อ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕/๖๐  อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๑.๕/๖๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕/๑๘๐  รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕/๑๘๐ 
ส๒๒๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕/๒๐  ส๒๒๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕/๒๐ 
ว๒๒๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร ์ ๑.๐/๔๐  ว๒๒๒๐๒ โครงงานสร้างสรรค ์ ๑.๐/๔๐ 
ว๒๒๒๑๑ Science English ๓ ๐.๕/๒๐  ว๒๒๒๑๒ Science English ๔ ๐.๕/๒๐ 
๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๓ ๑.๐/๔๐  ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๔ ๑.๐/๔๐ 
I๒๒๒๐๑ IS๑ การศึกษาค้นคว้าและ 
                  สร้างองค์ความรู ้

๑.๐/๔๐  I๒๒๒๐๒ IS๒การสื่อสารและการ 
                 น าเสนอ 

๑.๐/๔๐ 

ว๒๐๒๖๓ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ ๓ ๐.๕/๒๐  ว๒๐๒๖๔ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ ๔ ๐.๕/๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  

       ลูกเสือ/เนตรนารี/บพ. ๒๐         ลูกเสือ/เนตรนารี/บพ. ๒๐ 

       ชุมนุม ๑๐         ชุมนุม ๑๐ 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ ๑๐  - I๒๒๒๐๓ IS๓ การน าความรูไ้ปใช้บริการ
สังคมบูรณาการกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๘๐  รวมเวลาเรียน ๖๘๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๓๖๐ ชั่วโมง/ปี 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๖ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) 
 โรงเรียนขนอมพิทยา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

  

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑/๔๔๐  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑/๔๔๐ 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๕/๖๐  ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๕/๖๐ 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๕/๖๐  ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๑.๕/๖๐ 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๑.๕/๖๐  ว๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร์  ๑.๕/๖๐ 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๕/๖๐  ว๒๐๑๐๕ วิทยาการค านวณ  

             และออกแบบเทคโนโลยี 
๑.๐/๔๐ 

ส๒๓๑๐๓ ประวตัิศาสตร์  ๐.๕/๒๐  ส๒๓๑๐๒  สังคมศึกษา  ๑.๕/๖๐ 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา  ๐.๕/๒๐  ส๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐ 
พ๒๓๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕/๒๐  พ๒๓๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕/๒๐ 
ศ๒๓๑๐๑ ศลิปะ  ๑.๐/๔๐  พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕/๒๐ 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ฯ ๑.๐/๔๐  ศ๒๓๑๐๒  ศลิปะ  ๑.๐/๔๐ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑.๕/๖๐  อ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕/๖๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕/๑๘๐  รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕/๑๘๐ 
ส๒๓๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕/๒๐  ส๒๓๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕/๒๐ 
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๕ ๑.๐/๔๐  ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๖ ๑.๐/๔๐ 
ว๒๓๒๐๑ วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ ๑ ๑.๐/๔๐  ว๒๓๒๐๒ วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ ๒ ๑.๐/๔๐ 
ว๒๓๒๑๑ Science English๕ ๐.๕/๒๐  ว๒๓๒๑๒ Science English๖ ๐.๕/๒๐ 
จ๒๓๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๐.๕/๒๐  จ๒๓๒๐๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๐.๕/๒๐ 
ว๒๐๒๖๕ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ ๕ 
            คอมพิวเตอร์ 

๑.๐/๔๐  ว๒๐๒๖๖ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์๖ ๑.๐/๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี/บพ. ๒๐         ลูกเสือ/เนตรนารี/บพ. ๒๐ 
       ชุมนุม ๑๐         ชุมนุม ๑๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์(IS ๓) ๑๐  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียน ๖๘๐  รวมเวลาเรียน ๖๘๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๓๖๐ ชั่วโมง/ปี 

 
 
 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๗ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขนอมพิทยา 
ห้องเรียนพิเศษ น าร่อง 

ความหลากหลายทางภาษา (MLP)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๘ 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนขนอมพิทยา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ MLP 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

  

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๔๔๐  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๔๔๐ 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๕/๖๐  ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๕/๖๐ 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๕/๖๐  ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๑.๕/๖๐ 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๑.๕/๖๐  ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์  ๑.๕/๖๐ 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๕/๖๐  ว๒๐๑๐๓ วิทยาการค านวณ  

           และออกแบบเทคโนโลย ี
๑.๐/๔๐ 

ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐  ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๕/๖๐ 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕/๒๐  ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐ 
พ๒๑๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕/๒๐  พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา  ๐.๕/๒๐ 
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ  ๑.๐/๔๐  พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕/๒๐ 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพฯ  ๑.๐/๔๐  ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ  ๑.๐/๔๐ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษหลัก๑  ๑.๕/๖๐  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษหลัก๒  ๑.๕/๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๐/๑๒๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๐/๑๒๐ 
ส๒๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕/๒๐  ส๒๑๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๐.๕/๒๐ 
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑.๐/๔๐  อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑.๐/๔๐ 
จ๒๑๒๑๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร๑ ๑.๐/๔๐  จ๒๑๒๑๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร๒ ๑.๐/๔๐ 
จ๒๑๒๐๑ ภาษาจีน๑ ๐.๕/๒๐  จ๒๑๒๐๒ ภาษาจีน๒ ๐.๕/๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี/บพ. ๒๐         ลูกเสือ/เนตรนารี/บพ. ๒๐ 
       ชุมนุม ๑๐         ชุมนุม ๑๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียน ๖๒๐  รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๒๔๐ ชั่วโมง/ปี 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๙ 

 
 

 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

  

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑/๔๔๐  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑/๔๔๐ 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๕/๖๐  ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๕/๖๐ 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๕/๖๐  ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๑.๕/๖๐ 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๑.๕/๖๐  ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์  ๑.๕/๖๐ 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๕/๖๐  ว๒๐๑๐๔ วิทยาการค านวณ  

             และออกแบบเทคโนโลยี 
๑.๐/๔๐ 

ส๒๒๑๐๓ ประวตัิศาสตร์  ๐.๕/๒๐  ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๕/๖๐ 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา  ๐.๕/๒๐  ส๒๒๑๐๔ ประวตัิศาสตร์  ๐.๕/๒๐ 
พ๒๒๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕/๒๐  พ๒๒๑๐๒ สุขศกึษา  ๐.๕/๒๐ 
ศ๒๒๑๐๑ ศลิปะ  ๑.๐/๔๐  พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕/๒๐ 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ฯ ๑.๐/๔๐  ศ๒๒๑๐๒ ศลิปะ  ๑.๐/๔๐ 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษหลัก๓  ๑.๕/๖๐  อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษหลัก๔  ๑.๕/๖๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๕/๑๔๐  รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๕/๑๔๐ 
ส๒๒๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕/๒๐  ส๒๒๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕/๒๐ 
อ๒๒๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๓ 

๑.๐/๔๐  อ๒๒๒๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๔ 

๑.๐/๔๐ 

จ๒๒๒๑๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร๓ ๑.๐/๔๐  จ๒๒๒๑๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร๔ ๑.๐/๔๐ 
I๒๒๒๐๑ IS๑การศึกษาค้นคว้าและ  
            สร้างองค์ความรู้ 

๑.๐/๔๐  I๒๒๒๐๒ IS๒การสื่อสารและการ
น าเสนอ 

๑.๐/๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  
        ลูกเสือ/เนตรนารี/บพ. ๒๐          ลูกเสือ/เนตรนารี/บพ. ๒๐ 
       ชุมนุม ๑๐         ชุมนุม ๑๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

๑๐  -I ๒๒๒๐๓ IS ๓ การน าความรู้ไปใช้
บริการสังคม(กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์) 

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๔๐  รวมเวลาเรียน ๖๔๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๒๘๐ ชั่วโมง/ปี 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนขนอมพิทยา  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ MLP 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๐ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนขนอมพิทยา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ MLP 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 

  
รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑/๔๔๐  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑/๔๔๐ 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๕/๖๐  ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๕/๖๐ 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๕/๖๐  ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๑.๕/๖๐ 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๑.๕/๖๐  ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์  ๑.๕/๖๐ 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๕/๖๐  ว๒๐๑๐๕ วิทยาการค านวณ  

             และออกแบบเทคโนโลยี 
๑.๐/๔๐ 

ส๒๓๑๐๓ ประวตัิศาสตร์  ๐.๕/๒๐  ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๕/๖๐ 
พ๒๓๑๐๑ สขุศึกษา  ๐.๕/๒๐  ส๒๓๑๐๔ ประวตัิศาสตร์  ๐.๕/๒๐ 
พ๒๓๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕/๒๐  พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา  ๐.๕/๒๐ 
ศ๒๓๑๐๑ ศลิปะ  ๑.๐/๔๐  พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕/๒๐ 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ฯ ๑.๐/๔๐  ศ๒๓๑๐๒ ศลิปะ  ๑.๐/๔๐ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษหลัก๕  ๑.๕/๖๐  อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษหลัก๖  ๑.๕/๖๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐/๑๒๐  รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐/๑๒๐ 
ส๒๓๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕/๒๐  ส๒๓๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕/๒๐ 
อ๒๓๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๕ 

๑.๐/๔๐  อ๒๓๒๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๖ 

๑.๐/๔๐ 

จ๒๓๒๑๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร๕ ๑.๐/๔๐  จ๒๓๒๑๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร๖ ๑.๐/๔๐ 
จ๒๓๒๐๑ ภาษาจนี๕ ๐.๕/๒๐  จ๒๓๒๐๒ ภาษาจีน๖ ๐.๕/๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี/บพ. ๒๐         ลูกเสือ/เนตรนารี/บพ. ๒๐ 
       ชุมนุม ๑๐         ชุมนุม ๑๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์(IS ๓) 

๑๐  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๒๐  รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๒๔๐ ชั่วโมง/ปี 

 
 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๑ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขนอมพิทยา 
ห้องเรียนปกต ิ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๒ 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนขนอมพิทยา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ ห้องเรียนปกติ 

 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

  

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๔๔๐  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๔๔๐ 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๕/๖๐  ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๕/๖๐ 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๕/๖๐  ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๑.๕/๖๐ 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๑.๕/๖๐  ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์  ๑.๕/๖๐ 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๕/๖๐  ว๒๑๑๐๓  วิทยาการค านวณ 

             และออกแบบเทคโนโลยี๑ 
๑.๐/๔๐ 

ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐  ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๕/๖๐ 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕/๒๐  ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐ 
พ๒๑๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕/๒๐  พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา  ๐.๕/๒๐ 
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ  ๑.๐/๔๐  พ๒๑๑๐๔พลศึกษา ๐.๕/๒๐ 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๑.๐/๔๐  ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ  ๑.๐/๔๐ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษหลัก๑  ๑.๕/๖๐  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษหลัก๒  ๑.๕/๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕/๑๐๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕/๑๐๐ 
ส๒๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕/๒๐  ส๒๑๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๐.๕/๒๐ 
ว๒๐๒๘๑โปรแกรมส านักงาน๑ ๑.๐/๔๐  ว๒๐๒๘๒ โปรแกรมส านักงาน ๒ ๑.๐/๔๐ 
พ๒๑๒๐๑ พลศึกษา(กีฬา) ๐.๕/๒๐  พ๒๑๒๐๒ พลศึกษา(กีฬา) ๐.๕/๒๐ 
จ๒๑๒๐๑ ภาษาจีน๑ ๐.๕/๒๐  จ๒๑๒๐๒ ภาษาจีน๒ ๐.๕/๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี/บพ. ๒๐         ลูกเสือ/เนตรนารี/บพ. ๒๐ 
       ชุมนุม ๑๐         ชุมนุม ๑๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียน ๖๐๐  รวมเวลาเรียน ๖๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๓ 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขนอมพิทยา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ ห้องเรียนปกติ 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

 

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

  

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๔๔๐  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๔๔๐ 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๕/๖๐  ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๕/๖๐ 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๕/๖๐  ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๑.๕/๖๐ 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๑.๕/๖๐  ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์  ๑.๕/๖๐ 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๕/๖๐  ว๒๐๑๐๔  วิทยาศาสตร์การค านวณ   

              ออกแบบและเทคโนโลย ี
๑.๐/๔๐ 

ส๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐  ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๕/๖๐ 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา  ๐.๕/๒๐  ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐ 
พ๒๒๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕/๒๐  พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา  ๐.๕/๒๐ 
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ  ๑.๐/๔๐  พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕/๒๐ 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชพี  ๑.๐/๔๐  ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ  ๑.๐/๔๐ 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษหลัก๓  ๑.๕/๖๐  อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษหลัก๔  ๑.๕/๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕/๑๐๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕/๑๐๐ 
ส๒๒๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๐.๕/๒๐  ส๒๒๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๐.๕/๒๐ 
ว๒๐๒๘๓ การใช้งานโปรแกรม
กราฟฟิก 

๑.๐/๔๐  ง๒๒๒๑๑คหกรรมเพื่อการประกอบ
อาชีพ 

๑.๐/๔๐ 

I๒๒๒๐๑ IS๑การศึกษาค้นคว้าและ 
            สร้างองค์ความรู ้

๑.๐/๔๐  I๒๒๒๐๒ IS๒การสื่อสารและการ
น าเสนอ 

๑.๐/๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  
        ลูกเสือ/เนตรนารี/บพ. ๒๐          ลูกเสือ/เนตรนารี/บพ. ๒๐ 
       ชุมนุม ๑๐         ชุมนุม ๑๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

๑๐  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์  
 
(I ๒๒๒๐๓ IS ๓ การน าความรู้ไปใช้
บริการสังคม) 

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๐๐  รวมเวลาเรียน ๖๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป ี



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๔ 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนขนอมพิทยา  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ ห้องเรียนปกติ 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

  

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๔๔๐  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๔๔๐ 
ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๕/๖๐  ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๕/๖๐ 
ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑.๕/๖๐  ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๑.๕/๖๐ 
ว๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์  ๑.๕/๖๐  ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์  ๑.๕/๖๐ 
ส๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๕/๖๐  ว๒๐๑๐๕  วิทยาการค านวณและ 

              ออกแบบและเทคโนโลยี             
๑.๐/๔๐ 

ส๒๓๑๐๓  ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐  ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๕/๖๐ 
พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕/๒๐  ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐ 
พ๒๓๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕/๒๐  พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา  ๐.๕/๒๐ 
ศ๒๓๑๐๑  ศิลปะ  ๑.๐/๔๐  พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕/๒๐ 
ง๒๓๑๐๑  การงานอาชพี ฯ ๑.๐/๔๐  ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ  ๑.๐/๔๐ 
อ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษหลัก๕  ๑.๕/๖๐  อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษหลัก๖  ๑.๕/๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕/๑๐๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕/๑๐๐ 
ส๒๓๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๐.๕/๒๐  ส๒๓๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๐.๕/๒๐ 
ว๒๓๒๘๑ การออกแบบผลิตภณัฑ์ 
             ด้วยคอมพิวเตอร์ 

๑.๐/๔๐  ว๒๓๒๘๒ การสร้างเว็บไซต ์ ๑.๐/๔๐ 

พ๒๓๒๐๑ พลศึกษา(กีฬา) ๐.๕/๒๐  พ๒๓๒๐๒ พลศึกษา(กีฬา) ๐.๕/๒๐ 
จ๒๓๒๐๑ ภาษาจีน๕ ๐.๕/๒๐  จ๒๓๒๐๒ ภาษาจีน๖ ๐.๕/๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี/บพ. ๒๐         ลูกเสือ/เนตรนารี/บพ. ๒๐ 
       ชุมนุม ๑๐         ชุมนุม ๑๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์(IS ๓) 

๑๐  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๐๐  รวมเวลาเรียน ๖๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป ี
 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๕ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรยีนขนอมพิทยา 
ห้องเรียนพิเศษ 

วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(SMTP)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๖ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนขนอมพิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) SMTP 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

  

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๓๐๐  รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๓๐๐ 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐  ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๐/๔๐  ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๑.๐/๔๐ 
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ๑ ๑.๕/๖๐  ว๓๑๑๐๓ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑.๕/๖๐ 
ว๓๑๑๐๖วิทยาการค านวณออกแบบบและเทคโนโลย ี ๐.๕/๒๐  ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐  ส๓๑๑๐๓  ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐ 
ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐  พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  ศ๓๑๑๐๒  ศิลปะ  ๐.๕/๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ  ๐.๕/๒๐  ง๓๑๑๐๒  การงานอาชีพฯ ๐.๕/๒๐ 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษหลัก๑  ๑.๐/๔๐  อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษหลัก๒  ๑.๐/๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๕/๓๘๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐.๐/

๔๐๐ ว๓๐๒๔๑ พ้ืนฐานสิ่งมีชีวิต ๑.๕/๖๐  ว๓๑๒๘๒ การสร้างงานมัลติมีเดีย ๑.๐/๔๐ 
ว๓๐๒๒๑ ธาตุและสมบัติของธาตุ ๑.๕/๖๐  ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๕/๖๐ 
ว๓๐๒๐๑ กลศาสตร์๑ ๑.๕/๖๐  ว๓๐๒๐๒ กลศาสตร์๒ ๑.๕/๖๐ 
ว๓๑๒๘๑ วิทยาศาสตร์วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕/๒๐  ว๓๐๒๒๓ สมบัติของสาร ๑.๕/๖๐ 
ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๕/๖๐  ว๓๑๒๔๒ พนัธุศาสตร์และ

วิวัฒนาการ 
๑.๕/๖๐ 

อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ๑ ๑.๐/๔๐  อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 
๒ 

๑.๐/๔๐ 
จ๓๑๒๐๑ ภาษาจีน๑ ๐.๕/๒๐  ส๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๐.๕/๒๐ 
ส๓๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕/๒๐  จ๓๑๒๐๒ ภาษาจีน๒ ๐.๕/๒๐ 
ว๓๐๒๒๒ ปฏิบัติเคมีเชิงประยุกต์๑ ๐.๕/๒๐  ว๓๐๒๒๔ ปฏิบัติเคมีเชิงประยุกต์๒ ๐.๕/๒๐ 
ค31203  คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 1 ๐.๕/๒๐  ค3120๔ คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ ๒ ๐.๕/๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  
       ชุมนุม/นศท. ๒๐         ชุมนุม/นศท. ๒๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒๐  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒๐ 
รวมเวลาเรียน ๗๔๐  รวมเวลาเรียน ๗๖๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ ชั่วโมง/ปี 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๗ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนขนอมพิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) SMTP 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

 รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๓๐๐  รายวิชาพื้นฐาน ๖/๒๔๐ 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐  ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐ 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๐/๔๐  ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๑.๐/๔๐ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐  ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐ 
ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐  ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพล
ศึกษา  

๐.๕/๒๐  พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ  ๐.๕/๒๐  ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ  ๐.๕/๒๐ 
ว๓๒๑๐๖ วิทยาการค านวณออกแบบและเเทคโนโลย๒ี ๐.๕/๒๐  ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๐.๕/๒๐ 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษหลัก๓  ๑.๐/๔๐  อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษหลัก๔  ๑.๐/๔๐ 
ว๓๐๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ๒ ๑.๕/๖๐    
รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๕/๓๘๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๑๐.๐/๔๐๐ 

I๓๒๒๐๑   การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์

ความรู้ 

๐.๕/๒๐  I๓๐๒๐๒  การสื่อสารและการ

น าเสนอ 

๐.๕/๒๐ 
ว๓๓๒๘๑  วิทยาศาสตร์ วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 

๒ 

๐.๕/๒๐  ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๔  ๑.๕/๖๐ 
ค๓๒๒๐๑ คณติศาสตรเ์พิ่มเตมิ๓  ๑.๕/๖๐  ว๓๐๒๐๔ เสียงและไฟฟ้า ๑.๕/๖๐ 
ว๓๐๒๐๓ การเคลื่อนที่แบบSHMและ

คลื่น 
๑.๕/๖๐  ว๓๐๒๔๖ กรดเบสและเคมีเชิงไฟฟ้า ๑.๕/๖๐ 

ว๓๐๒๒๕ จลศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี ๑.๕/๖๐  ว๓๐๒๔๔ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ

สัตว์๑ 
๑.๕/๖๐ 

ว๓๐๒๔๓ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช ๑.๕/๖๐  อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขยีน๔ ๑.๐/๔๐ 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน๓ ๑.๐/๔๐  ส๓๐๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๐.๕/๒๐ 
ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕/๒๐  จ๓๒๒๐๒ ภาษาจีน๔ ๐.๕/๒๐ 
จ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน๓ ๐.๕/๒๐  ว๓๐๒๐๒ โครงงานฟิสิกส์ ๑.๐/๔๐ 
ค3๒203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ ๓

ประสบการณ์ 1ประสบการณ์ 1 
๐.๕/๒๐  ค3๒20๔ คณิตศาสตร์เพิ่มพนูประสบการณ์ ๔ ๐.๕/๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  

      ชุมนุม/นศท. ๒๐        ชุมนุม/นศท.  ๒๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒๐  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๗๔๐  รวมเวลาเรียน ๗๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๔๔๐ ชั่วโมง/ปี 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๘ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนขนอมพิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

 รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน ๗/๒๘๐  รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕/๒๒๐ 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐  ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐ 

ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๔๐  ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๔๐ 

ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐  ส๓๓๑๐๒  สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐ 

พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพล
ศึกษา  

๐.๕/๒๐ 

ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ  ๐.๕/๒๐  ศ๓๓๑๐๒  ศิลปะ  ๐.๕/๒๐ 

ว๓๓๑๐๖ วิทยาการค านวณออกแบบและเเทคโนโลยี ๓ ๐.๕/๒๐  ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕/๒๐ 

ว๓๓๑๐๑ โลก ดาราศาสตร์ 
อวกาศ 

๑.๕/๖๐  อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษหลัก๖  ๑.๐/๔๐ 

อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษหลัก๕  ๑.๐/๔๐    

รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๕/๓๘๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๙/๓๖๐ 

ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๕ ๑.๕/๖๐  ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตรเ์พ่ิมเติม๖ ๑.๕/๖๐ 

ว๓๐๒๔๕ กายวิภาคศาสตร์และสรีระของสัตว์ 

             สรีรวิทยาของสัตว๒์ 

๑.๕/๖๐  ว๓๐๒๔๖ ระบบนิเวศและความหลากหลาย   

             ของสิ่งมีชีวิต 

๑.๕/๖๐ 

ว๓๐๒๒๗ เคมีอินทรีย์ ๑.๕/๖๐  ว๓๐๒๒๘ เคมีกับการแก้ปัญหา ๑.๕/๖๐ 

ว๓๐๒๐๕ แม่เหล็กไฟฟา้สมบัติเชิงกล  

              สารและอุณหพลศาสตร์ 

๒.๐/๘๐  ว๓๐๒๐๖ ฟิสกิส์ยุกต์ใหม่ (modern physics) ๒.๐/๖๐ 

อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 
๕ 

๑.๐/๔๐  ว๓๐๒๘๓ การเขียนโปรแกรม ๑ ๑.๐/๔๐ 

ว๓๐๒๔๗ ปฏิบัติการชีววิทยา ๐.๕/๒๐  อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ๖ ๑.๐/๔๐ 
ค๓๓๒๐๓  คณิตศาสตร์เพิ่มพนูระสบการณ์  ๕ ๐.๕/๒๐  ค๓๓๒๐๔ คณิตศาสตร์เพิ่มพนูประสบการณ์ ๖ ๐.๕/๒๐ 
ว๓๐๒๐๗ โลกศาสตร์และภูมิศาสตร ์ ๑.๐/๔๐    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-กิจกรรมแนะแนว 

๖๐ 
๒๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

 -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  

      ชุมนุม/นศท. ๒๐         ชุมนุม/นศท. ๒๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์(IS ๓) ๒๐  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๗๒๐  รวมเวลาเรียน ๖๔๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๓๖๐  ชั่วโมง/ปี 

   



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๙ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรยีนขนอมพิทยา 

แผนการเรียน  
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๐ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนขนอมพิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

 

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๓๐๐ รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๓๐๐ 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐ 

ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๐/๔๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๑.๐/๔๐ 

ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ๑ ๑.๕/๖๐ ว๓๑๑๐๓ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑.๕/๖๐ 

ว๓๑๑๐๖ วิทยาศาสตร์ วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕/๒๐ ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐ 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐ ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐ 

ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐ 

พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐ ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ  ๐.๕/๒๐ 

ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ  ๐.๕/๒๐ ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๐.๕/๒๐ 

อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษหลัก๑  ๑.๐/๔๐ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษหลัก๒  ๑.๐/๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕/๓๔๐ รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐/๓๖๐ 

ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยา ๑ ๑.๕/๖๐ ง๓๐๒๘๒ การสร้างงานมัลติมีเดีย ๑.๐/๔๐ 

ว๓๑๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕/๖๐ ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๕/๖๐ 

ว ๓๑๒๘๑ วิทยาศาสตร์  

             วิทยาการค านวณเพิ่มเติม ๑ 
๐.๕/๒๐ ว๓๑๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๑.๕/๖๐ 

ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๕/๖๐ ว๓๑๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๕/๖๐ 

อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ๑ ๑.๐/๔๐ ว๓๑๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑.๕/๖๐ 

จ๓๑๒๐๑ ภาษาจีน๑ ๐.๕/๒๐ อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ๒ ๑.๐/๔๐ 

ส๓๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕/๒๐ ส๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๐.๕/๒๐ 

ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ๑.๕/๖๐ จ๓๑๒๐๒ ภาษาจีน๒ ๐.๕/๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

-กิจกรรมแนะแนว ๒๐ -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  

       ชุมนุม/นศท. ๒๐        ชุมนุม/นศท. ๒๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒๐ -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๗๐๐ รวมเวลาเรียน ๗๒๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๔๒๐ ชั่วโมง/ปี 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๑ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนขนอมพิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

  

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๓๐๐  รายวิชาพื้นฐาน ๖/๒๔๐ 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐  ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐ 

ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๐/๔๐  ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๑.๐/๔๐ 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐  ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐ 

ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐  ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐ 

พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐ 

ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ  ๐.๕/๒๐  ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ  ๐.๕/๒๐ 

ว๓๒๑๐๖ วิทยาศาสตร์ วทิยาการ

ค านวณ๒ 
๐.๕/๒๐  ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๐.๕/๒๐ 

อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษหลัก๓  ๑.๐/๔๐  อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษหลัก๔  ๑.๐/๔๐ 

ว๓๐๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ๒ ๑.๕/๖๐    

รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐/๓๖๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕/๓๔๐ 

I๓๒๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและ
สร้าง 
            องค์ความรู้ 

๐.๕/๒๐  I๓๐๒๐๒  การส่ือสารและการน าเสนอ ๐.๕/๒๐ 
ว๓๓๒๘๑ วิทยาการค านวณออกแบบและ เทคโนโลย ี  
            ค านวณเพิ่มเติม ๒ 

๐.๕/๒๐  ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๔  ๑.๕/๖๐ 
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๓  ๑.๕/๖๐  ว๓๒๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔  ๑.๕/๖๐ 
ว๓๒๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓  ๑.๕/๖๐  ว๓๒๒๒๔ เคมี ๔  ๑.๕/๖๐ 
ว๓๒๒๒๓ เคมี ๓  ๑.๕/๖๐  ว๓๒๒๔๔ ชีววิทยา ๓ ๑.๕/๖๐ 
ว๓๒๒๔๓ ชีววิทยา๓ ๑.๕/๖๐  อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขยีน๔ ๑.๐/๔๐ 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

๓ 
๑.๐/๔๐  ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕/๒๐ 

ส๓๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๐.๕/๒๐  จ๓๒๒๐๒ ภาษาจีน๔ ๐.๕/๒๐ 
จ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน๓ ๐.๕/๒๐    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  
      ชุมนุม/นศท. ๒๐        ชุมนุม/นศท.  ๒๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

๒๐  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๗๒๐  รวมเวลาเรียน ๖๔๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๓๖๐ ชั่วโมง/ปี 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๒ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนขนอมพิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

  

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗/๒๘๐  รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕/๒๒๐ 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐  ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐ 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๔๐  ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐/๔๐ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐  ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐ 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐ 
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ  ๐.๕/๒๐  ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ  ๐.๕/๒๐ 
ว๓๓๑๐๖  วิทยาการค านวณออกแบบและเทคโนโลย ี ๐.๕/๒๐  ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
๐.๕/๒๐ 

ว๓๓๑๐๑ โลก ดาราศาสตร์ ๑.๕/๖๐  อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษหลัก๖  ๑.๐/๔๐ 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษหลัก๕  ๑.๐/๔๐    
รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐/๓๒๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐/๓๖๐ 

ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๕ ๑.๕/๖๐  ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๖ ๑.๕/๖๐ 

ว๓๓๒๔๕ ชีวะ ๕ ๑.๕/๖๐  ว๓๓๒๔๖ ชีวะ ๖ ๑.๕/๖๐ 

ว๓๓๒๒๕ เคมี ๕ ๑.๕/๖๐  ว๓๓๒๒๖ เคมี ๖  ๑.๕/๖๐ 

ว๓๓๒๐๔ ฟิสิกส์ ๕ ๒.๐/๖๐  ว๓๓๒๐๕ ฟิสิกส์ ๖ ๒.๐/๖๐ 

อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ๕ ๑.๐/๔๐  ง๓๐๒๘๓ การเขียนโปรแกรม ๑ ๑.๐/๔๐ 

จ๓๓๒๐๑ ภาษาจีน๕ ๐.๕/๒๐  อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ๖ ๑.๐/๔๐ 

   จ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน๖ ๐.๕/๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-กิจกรรมแนะแนว 

๖๐ 
๒๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

 -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  

      ชุมนุม/นศท. ๒๐         ชุมนุม/นศท. ๒๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์(IS ๓) ๒๐  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๖๐  รวมเวลาเรียน ๖๔๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๓๐๐  ชั่วโมง/ปี 

 
 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๓ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขนอมพิทยา 

แผนการเรียน  
ศิลป-์ค านวณ (คณิตศาสตร-์ภาษา) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๔ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนขนอมพิทยา     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ศิลป์-ค านวณ (คณิตศาสตร-์ภาษา) 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

  

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๓๐๐  รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๓๐๐ 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐  ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๐/๔๐  ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๑.๐/๔๐ 
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)    ๑.๕/๖๐  ว๓๑๑๐๓ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑.๕/๖๐ 
ว๓๑๑๐๖วทิยาการค านวณออกแบบและเทคโนโลยี ๐.๕/๒๐  ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐ 
ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐  ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐  พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ  ๐.๕/๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ  ๐.๕/๒๐  ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๐.๕/๒๐ 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษหลัก๑  ๑.๐/๔๐  อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษหลัก๒  ๑.๐/๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐/๓๒๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕/๓๔๐ 

ว๓๑๒๘๑วทิยาศาสตร์ วิทยาการค านวณเพิ่มเติม ๑ ๐.๕/๒๐  ง๓๐๒๘๒ การสร้างงานมัลติมีเดีย ๑.๐/๔๐ 

ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๑ ๑.๕/๖๐  ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๒ ๑.๕/๖๐ 

ท๓๑๒๐๑ การพูด ๑.๐/๔๐  ศ๓๑๒๐๔ ดนตรีสากลปฏิบัติ ๑.๐/๔๐ 

ท๓๑๒๐๒ การอ่านเบื้องต้น ๑.๐/๔๐  อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน ๒ ๑.๐/๔๐ 

อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน ๑ ๑.๐/๔๐  อ๓๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษ ฟังพูด ๒  ๑.๐/๔๐ 

อ๓๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษ ฟังพูด ๑ ๑.๐/๔๐  จ๓๑๒๐๒ ภาษาจีน๒  ๐.๕/๒๐ 

จ๓๑๒๐๑ ภาษาจีน๑ ๐.๕/๒๐  ท๓๑๒๐๔ การอ่านเชิงวิเคราะห์ ๑.๐/๔๐ 

ศ๓๑๒๐๓ ดนตรีสากลปฏิบัติ ๑.๐/๔๐  ท๓๑๒๐๓ พัฒนาทักษะการเขียน ๑.๐/๔๐ 

ส๓๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕/๒๐  ส๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๐.๕/๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  

       ชุมนุม/นศท. ๒๐                ชุมนุม/นศท. ๒๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒๐  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๒๐  

รวมเวลาเรียน ๖๘๐  รวมเวลาเรียน ๗๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๓๘๐ ชัว่โมง/ปี 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๕ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนขนอมพิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ ศิลป์-ค านวณ (คณิตศาสตร-์ภาษา) 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

  

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗/๒๘๐  รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕/๒๖๐ 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐  ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐ 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๐/๔๐  ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๑.๐/๔๐ 
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์ 
) 

๑.๐/๔๐  ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
(ฟิสิกส์) 

๐.๕/๒๐ 
ว๓๒๑๐๖  วิทยาศาสตร์ วิทยาการค านวณ 

๒ 
๐.๕/๒๐  ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐ 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐  ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐ 
ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐  พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ  ๐.๕/๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ  ๐.๕/๒๐  ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๐.๕/๒๐ 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษหลัก๓  ๑.๐/๔๐  อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษหลัก ๔  ๑.๐/๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕/๓๔๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐/๓๒๐ 
I๓๒๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้าง 

             องค์ความรู ้
๐.๕/๒๐  I๓๐๒๐๒  การสื่อสารและการ

น าเสนอ 
๐.๕/๒๐ 

ว๓๓๒๘๑ วิทยาศาสตร์  

            วิทยาการค านวณเพิม่เตมิ ๒ 

๐.๕/๒๐  ศ๓๒๒๐๔ ดนตรีไทยปฏิบัติ ๑.๐/๔๐ 
ศ๓๒๒๐๓ ดนตรีไทยปฏิบัติ ๑.๐/๔๐  ท๓๒๒๐๔  วรรณกรรมท้องถิ่น ๑.๐/๔๐ 
ท๓๒๒๐๑ การแต่งค าประพันธ์ ๑.๐/๔๐  ท๓๒๒๐๖ ภูมิปัญญาทางภาษา ๑.๐/๔๐ 
ท๓๒๒๐๓ วรรณคดีมรดก ๑.๐/๔๐  อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๔ ๑.๐/๔๐ 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
๓ 

๑.๐/๔๐  อ๓๒๒๐๔ อังกฤษฟัง-พูด ๔ ๑.๐/๔๐ 
อ๓๒๒๐๓ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๓ ๑.๐/๔๐  ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๔  ๑.๕/๖๐ 
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๓  ๑.๕/๖๐  ส๓๐๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๐.๕/๒๐ 
ส๓๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๐.๕/๒๐  จ๓๒๒๐๒ ภาษาจีน๔ ๐.๕/๒๐ 
จ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน๓ ๐.๕/๒๐    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  
       ชุมนุม/นศท. ๒๐        ชุมนุม/นศท. ๒๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒๐  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

(I ๒๒๒๐๓ IS ๓ การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม) 
๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๘๐  รวมเวลาเรียน ๖๔๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๓๒๐ ชั่วโมง/ปี 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๖ 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนขนอมพิทยา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ ศิลป์-ค านวณ (คณิตศาสตร-์ภาษา) 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

  

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗/๒๘๐  รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕/๒๒๐ 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐  ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐ 

ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๐/๔๐  ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๑.๐/๔๐ 

ว๓๓๑๐๑ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ๑.๕/๖๐  ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐ 

ว๓๓๑๐๖ วิทยาศาสตร์วิทยาการค านวณ๓ ๐.๕/๒๐  พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐ 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐  ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ  ๐.๕/๒๐ 

พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๐.๕/๒๐ 

ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ  ๐.๕/๒๐  อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษหลัก๖  ๑.๐/๔๐ 

อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษหลัก๕  ๑.๐/๔๐    

รายวิชาเพิ่มเติม ๗/๒๘๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๗/๒๘๐ 

ศ๓๓๒๐๓ การแกะสลักกระจก ๑.๐/๔๐  ง๓๐๒๘๓ การเขียนโปรแกรม ๑.๐/๔๐ 

ท๓๓๒๐๑ ประวัติวรรณคดี ๑.๐/๔๐  ท๓๓๒๐๓ หลักภาษาเพื่อการสือ่สาร ๑.๐/๔๐ 

ท๓๓๒๐๒ วรรณกรรมปัจจุบัน ๑.๐/๔๐  ท๓๓๒๐๔ ภาษากับวัฒนธรรม ๑.๐/๔๐ 

อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๕ ๑.๐/๔๐  อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๖ ๑.๐/๔๐ 

อ๓๓๒๐๓ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๕ ๑.๐/๔๐  อ๓๓๒๐๔ อังกฤษฟัง-พูด ๖ ๑.๐/๔๐ 

ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๕  ๑.๕/๖๐  ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๖  ๑.๕/๖๐ 

จ๓๓๒๐๑ ภาษาจีน ๕ ๐.๕/๒๐  จ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน๖ ๐.๕/๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  

       ชุมนุม/นศท. ๒๐        ชุมนุม/นศท. ๒๐ 
-กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน(์IS ๓) ๒๐  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๐๐  รวมเวลาเรียน ๕๖๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๑๖๐ ชั่วโมง/ปี 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๗ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขนอมพิทยา 
แผนการเรียน  

ศิลป์-ภาษา (สังคมศึกษาฯ-ภาษา) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๘ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนขนอมพิทยา     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔   ศิลป์-ภาษา (สังคมศึกษาฯ-ภาษา) 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

  

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๓๐๐  รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๓๐๐ 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐  ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๐/๔๐  ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๑.๐/๔๐ 
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)    ๑.๕/๖๐  ว๓๑๑๐๓ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑.๕/๖๐ 
ว๓๑๑๐๖  วิทยาการค านวณออกแบบและเทคโนโลยี
๑ 

๐.๕/๒๐  ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐ 
ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐  ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๐.๕/๒๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐  พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ  ๐.๕/๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ  ๐.๕/๒๐  ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๐.๕/๒๐ 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษหลัก ๑ ๑.๐/๔๐  อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษหลัก ๒ ๑.๐/๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐/๓๒๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕/๓๔๐ 

ว๓๑๒๘๑  วิทยาศาสตร์  

             วิทยาการค านวณเพิ่มเติม ๑ 

๐.๕/๒๐  ง๓๐๒๘๒ การสร้างงานมัลติมีเดีย ๑.๐/๔๐ 

ส๓๐๒๘๑ ภูมิศาสตร์ภายภาพ ๑.๐/๔๐  ส๓๐๒๒๒ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ๑.๐/๔๐ 
ท๓๑๒๐๑ การพูด  ๑.๐/๔๐  ศ๓๑๒๐๔ ดนตรีสากลปฏิบัติ ๑.๐/๔๐ 
ท๓๑๒๐๒ การอ่านเบื้องต้น ๑.๐/๔๐  อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน ๒ ๑.๐/๔๐ 
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน 
๑ 

๑.๐/๔๐  อ๓๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษ ฟังพูด ๒  ๑.๐/๔๐ 
อ๓๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษ ฟังพูด ๑ ๑.๐/๔๐  จ๓๑๒๑๒ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร๒ ๑.๐/๔๐ 
จ๓๑๒๑๑ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร๑ ๑.๐/๔๐  ท๓๑๒๐๔ การอ่านเชิงวิเคราะห์ ๑.๐/๔๐ 
ศ๓๑๒๐๓ ดนตรีสากลปฏิบัติ ๑.๐/๔๐  ท๓๑๒๐๓ พัฒนาทักษะการเขียน ๑.๐/๔๐ 
ส๓๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕/๒๐  ส๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๐.๕/๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
       ชุมนุม/นศท. ๒๐                ชุมนุม/นศท. ๒๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒๐  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๒๐  
รวมเวลาเรียน ๖๘๐  รวมเวลาเรียน ๗๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๓๘๐ ชั่วโมง/ปี 



   

 

 

                     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๙ 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขนอมพิทยา  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ศิลป์-ภาษา (สังคมศึกษาฯ-ภาษา) 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

  

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗/๒๘๐  รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕/๒๖๐ 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐  ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐ 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๐/๔๐  ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๑.๐/๔๐ 
ว๓๒๑๐๑วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)  ๑.๐/๔๐  ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

(ฟิสิกส์) 
๐.๕/๒๐ 

ว๓๒๑๐๖ วิทยาการค านวณออกแบบและเทคโนโลยี

นวณ๒ 

๐.๕/๒๐  ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐  ส๓๒๑๐๔ ประวตัิศาสตร์  ๐.๕/๒๐ 
ส๓๒๑๐๓ ประวตัิศาสตร์  ๐.๕/๒๐  พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  ศ๓๒๑๐๒ ศลิปะ  ๐.๕/๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑ ศลิปะ  ๐.๕/๒๐  ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพฯ ๐.๕/๒๐ 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑.๐/๔๐  อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๑.๐/๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๕/๓๔๐  รายวิชาเพ่ิมเติม ๘/๓๒๐ 
I๓๒๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู ้
           องค์ความรู้ 

๐.๕/๒๐  I๓๐๒๐๒  การสื่อสารและการน าเสนอ ๐.๕/๒๐ 
ว๓๒๒๘๑ วิทยาศาสตร์  วิทยาการค านวณเพิ่มเติม ๒ ๐.๕/๒๐  ศ๓๒๒๐๔ ดนตรไีทยปฏิบตั ิ ๑.๐/๔๐ 
ศ๓๒๒๐๓ ดนตรไีทยปฏิบตั ิ ๑.๐/๔๐  ท๓๒๒๐๔ วรรณกรรมท้องถิ่น ๑.๐/๔๐ 
ท๓๒๒๐๑ การแต่งค าประพันธ ์ ๑.๐/๔๐  ท๓๒๒๐๖ ภูมปิัญญาทางภาษา ๑.๐/๔๐ 
ท๓๒๒๐๓ วรรณคดีมรดก ๑.๐/๔๐  อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน๔ ๑.๐/๔๐ 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน๓ ๑.๐/๔๐  อ๓๒๒๐๔ อังกฤษฟัง-พูด ๔ ๑.๐/๔๐ 
อ๓๒๒๐๓ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๓ ๑.๐/๔๐  ส๓๐๒๒๓ การปกครองท้องถิ่นของไทย ๑.๐/๔๐ 
ส๓๐๒๘๒ ประชากรกับคุณภาพชีวิต  ๑.๐/๔๐  ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕/๒๐ 
ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕/๒๐  จ๓๒๒๑๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร๔ ๑.๐/๔๐ 
จ๓๒๒๑๑ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร๓ ๑.๐/๔๐    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  
       ชุมนุม/นศท. ๒๐        ชุมนุม/นศท. ๒๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

๒๐  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์
(I๒๒๒๐๓ IS ๓ การน าความรูไ้ปใช้
บริการสังคม) 

๒๐ 
รวมเวลาเรียน ๖๘๐  รวมเวลาเรียน ๖๔๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๓๒๐ ชั่วโมง/ปี 
 

  



   

 

 

                     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๕๐ 

                               โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนขนอมพิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ ศิลป์-ภาษา (สังคมศึกษาฯ-ภาษา) 

 
 
 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 

  
รหัสวิชา/ ชื่อวิชา 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗/๒๘๐  รายวิชาพ้ืนฐาน ๕.๕/๒๒๐ 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐  ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐ 

ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๐/๔๐  ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๑.๐/๔๐ 

ว๓๓๑๐๑ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ๑.๕/๖๐  ส๓๒๑๐๒  สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐ 

ว๓๓๑๐๖  วิทยาศาสตร์ วิทยาการ
ค านวณ ๓ 

๐.๕/๒๐  พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐ 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐  ศ๓๒๑๐๒  ศลิปะ  ๐.๕/๒๐ 

พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพฯ ๐.๕/๒๐ 

ศ๓๒๑๐๑ ศลิปะ  ๐.๕/๒๐  อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐/๔๐ 

อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑.๐/๔๐    

รายวิชาเพ่ิมเติม ๗.๐/๒๘๐  รายวิชาเพ่ิมเติม ๗.๐/๒๘๐ 
๓๓๒๐๕ ประวัติวรรณคด ี ๑.๐/๔๐  ง๓๐๒๘๓  การเขียนโปรแกรม ๑.๐/๔๐ 

ศ๓๓๒๐๓ การแกะสลักกระจก ๑.๐/๔๐  ท๓๓๒๐๓ หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร ๑.๐/๔๐ 

ท๓๓๒๐๒ วรรณกรรมปจัจุบัน ๑.๐/๔๐  ท๓๓๒๐๔ ภาษากับวัฒนธรรม ๑.๐/๔๐ 

อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๕ ๑.๐/๔๐  อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน๖ ๑.๐/๔๐ 

อ๓๓๒๐๓ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๕ ๑.๐/๔๐  อ๓๓๒๐๔ อังกฤษฟัง-พูด ๖ ๑.๐/๔๐ 

ส๓๐๒๘๓ โลกศึกษา  ๑.๐/๔๐  ส๓๐๒๔๑ การเงินการธนาคาร ๑.๐/๔๐ 

จ๓๓๒๑๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร๕ ๑.๐/๔๐  จ๓๓๒๑๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร๖ ๑.๐/๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  

       ชุมนุม/นศท. ๒๐        ชุมนุม/นศท. ๒๐ 

-กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ (IS๓) 

๒๐  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๒๐  รวมเวลาเรียน ๕๖๐ 
รวมท้ังสิ้น ๑,๑๘๐ ชั่วโมง/ปี 



   

 

 

                     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๕๑ 

 

 

 

 

  



   

 

 

                     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๕๒ 

  



   

 

 

                     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๕๓ 



   

 

 

                     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๕๔ 

  



   

 

 

                     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๕๕ 

  



   

 

 

                     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๕๖ 

  



   

 

 

                     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๕๗ 

 



   

 

 

                     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

58 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

                     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

                     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

                     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

                     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

62 

 
 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๕๑ 

ค าอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๕๒ 

รายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๑ - ม. ๓ 
รายวิชาพื้นฐาน  
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย(ภาคเรียนที่ ๑)    ๑.๕ หน่วยกิต  จ านวน ๖๐ ชัว่โมง 
ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย(ภาคเรียนที่ ๒)    ๑.๕ หน่วยกิต  จ านวน ๖๐ ชัว่โมง 
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย(ภาคเรียนที่ ๑)    ๑.๕ หน่วยกิต  จ านวน ๖๐ ชัว่โมง 
ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย(ภาคเรียนที่ ๒)    ๑.๕ หน่วยกิต  จ านวน ๖๐ ชัว่โมง 
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย(ภาคเรียนที่ ๑)    ๑.๕ หน่วยกิต  จ านวน ๖๐ ชัว่โมง 
ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย(ภาคเรียนที่ ๒)    ๑.๕ หน่วยกิต  จ านวน ๖๐ ชัว่โมง 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ท ๓๑๑๐๑ วิชาภาษาไทย    ๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ท ๓๑๑๐๒วิชาภาษาไทย    ๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
ท ๓๒๑๐๑วิชาภาษาไทย    ๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ท ๓๒๑๐๒วิชาภาษาไทย    ๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ท ๓๓๑๐๑วิชาภาษาไทย    ๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ท ๓๓๑๐๒เรียนวิชาภาษาไทย  ๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ท ๓๑๒๐๑วิชาการพูด    ๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ท ๓๑๒๐๒  วชิาการอ่านเบื้องต้น   ๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ท ๓๑๒๐๓  วชิาพัฒนาทักษะการเขียน  ๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ท ๓๑๒๐๔  วชิาการอ่านเชิงวิเคราะห์    ๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ท ๓๑๒๐๕  วิชาการอ่านและพจิารณาวรรณกรรม๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ท ๓๑๒๐๖  วชิาการค้นคว้าเบื้องต้น ๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
ท ๓๒๒๐๑  วชิาการแต่งค าประพันธ์ ๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ท ๓๒๒๐๒  วชิาการพูดต่อหนา้ที่ประชุมชน ๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ท ๓๒๒๐๓  วชิาวรรณคดีมรดก    ๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๕๓ 

ท ๓๒๒๐๔  วชิาวรรณกรรมท้องถิ่น ๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ท ๓๒๒๐๕  วชิาห้องสมุดกับการศึกษาค้นคว้า๑.๐ นก.  ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ท ๓๒๒๐๖  วชิาภูมิปัญญาทางภาษา  ๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ท๓๓๒๐๑วิชาภาษาไทยเพ่ือกิจกรรมการแสดง  ๑.๐ นก.  ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ท ๓๓๒๐๒  วชิาวรรณกรรมปัจจุบัน  ๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ท ๓๓๒๐๓  วชิาหลักภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ท ๓๓๒๐๔   วชิาภาษากับวัฒนธรรม ๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ท ๓๓๒๐๕  วชิาประวัติวรรณคดี    ๑.๐ นก.  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๕๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                      รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ท๒๑๑๐๑                          วิชา ภาษาไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑     ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง (๓ชั่วโมง/สัปดาห์)                       จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง สรุปใจความส าคัญ ระบุเหตุผลจาก
เรื่องที่อ่าน อธิบายค า เปรียบเทียบ ตีความค ายากในเอกสารวิชาการ คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ง
บรรทัด เขียนสื่อสาร บรรยาย เรียงความ ย่อความ พูดสรุปใจความส าคัญ พูดแสดงความคิดเห็นเชิง
สร้างสรรค์ เล่าเรื่องย่อ  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  การสร้างค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน ค า
พ้อง  ค าราชาศัพท์  วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อ่าน วิเคราะห์และอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์ การสืบค้นความรู้ การจด
บันทึก ใช้ความสามารถในการคิด การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การลงความคิดเห็น การ
ตีความ การสรุปความ  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน การฟังการดูและการพูด เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อ่ืนให้เข้าใจตรงกัน เห็นคุณค่า
ของภาษาไทย  
 เพ่ือให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู
และการพดู  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต   
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ เพ่ือน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ท ๑.๑  ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๔, ม ๑/๘ 
ท ๒.๑  ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓, ม ๑/๕, ม ๑/๗, ม ๑/๙ 
ท ๓.๑  ม ๑/๑, ม ๑/๓, ม ๑/๔, ม ๑/๖  

ท ๔.๑  ม ๑/๑,ม ๑/๒, ม ๑/๔,ม ๑/๕, ม ๑/๖ 
ท ๕.๑  ม ๑/๒, ม ๑/๓, ม ๑/๔, ม ๑/๕     
รวม   ๒๒  ตัวชี้วัด  

 
 

 
 

 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๕๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                       รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ท๒๑๑๐๒                       วิชา ภาษาไทย        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑     ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง   (๓ชั่วโมง/สัปดาห์)              จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง สรุปใจความส าคัญ ระบุเหตุผลจาก
เรื่องที่อ่าน อธิบายค า เปรียบเทียบ ตีความค ายากในเอกสารวิชาการ คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ง
บรรทัด เขียนสื่อสาร บรรยาย เรียงความ ย่อความ พูดสรุปใจความส าคัญ พูดแสดงความคิดเห็นเชิง
สร้างสรรค์ เล่าเรื่องย่อ  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  การสร้างค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน ค า
พ้อง  ค าราชาศัพท์  วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อ่าน วิเคราะห์และอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์ การสืบค้นความรู้ การจด
บันทึก ใช้ความสามารถในการคิด การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การลงความคิดเห็น การ
ตีความ การสรุปความ  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน การฟังการดูและการพูด เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อ่ืนให้เข้าใจตรงกัน เห็นคุณค่า
ของภาษาไทย  
 เพ่ือให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู
และการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของ
ชาติ เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ท ๑.๑  ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓, ม ๑/๕, ม ๑/๖, ม ๑/๘ 
ท ๒.๑  ม ๑/๒, ม ๑/๓, ม ๑/๔, ม ๑/๕, ม ๑/๖, ม ๑/๘ 
ท ๓.๑  ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓, ม ๑/๕  
ท ๔.๑  ม ๑/๑, ม ๑/๓, ม ๑/๕ 
ท ๕.๑  ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓, ม ๑/๔ 
รวม ๒๓ ตัวชี้วัด 
 

 
 
 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๕๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                      รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ท๒๒๑๐๑                          วิชา ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง (๓ชั่วโมง/สัปดาห์)               จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
                
 ศึกษาหลักการอานออกเสียงบทร้อยแก้วบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ จับใจความส าคัญ

ของเรื่องที่อ่าน สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน เขียนแผนผังความคิดจากบทเรียน

ที่อ่าน วิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียน

บรรยาย เขียนพรรณนา เขียนเรียงความ เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน พูดสรุปใจความส าคัญจาก

เรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู     วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น และความ

น่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ วิเคราะห์การสร้างค าโครงสร้างของประโยค อธิบายคุณค่าของ

วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ า

บทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง

และดู การพูดและการเขียน 

 โดยใช้ทักษะการฟัง การพูด การพูด การอ่านและการเขียน การวิเคราะห์วิจารณ์ การตีความ 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการเรียนภาษากระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างความตระหนักความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อ่ืนให้

เข้าใจตรงกัน เห็นคุณค่าของภาษาไทย น าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต เป็นผู้มี

คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต     

มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่น ในการท างาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคภูมิใจ ในภาษาไทย รักษาไว้เป็นสมบัติ

ของชาติ  

มาตรฐานตัวช้ีวัด   

ท ๑.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗, ม.๒/๘ 
 ท ๒.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๘ 
 ท ๓.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖ 
 ท ๔.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 
 ท ๕.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕ 
รวม   ๒๘   ตัวชี้วัด 

 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๕๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                      รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ท๒๒๑๐๒                            วิชา ภาษาไทย      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง (๓ชั่วโมง/สัปดาห์)                     จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต
             

ศึกษาหลักการอานออกเสียงบทร้อยแก้วบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ อภิปรายแสดงความ

คิดเห็นและโต้แย้ง ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อการโน้มน้าวหรือความสมเหตุสมผลของการเขียน 

ประเมินค่าหรือแนวความคิดของการอ่าน ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนจดหมาย 

เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เขียนวิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความรู้ความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากเรื่องที่

อ่าน พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นจากการศึกษาค้นคว้า แต่งบทร้อนกรอง

ประเภทกลอนสุภาพ รวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ใช้ค า

ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านสรุปความรู้และข้อคิดจากการ

อ่านมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม

ความสนใจ มีมารยาทในการอ่าน การฟังและดู การพูดและการเขียน  

โดยใช้ทักษะการฟัง การพูด การพูด การอ่านและการเขียน การวิเคราะห์วิจารณ์ การตีความ 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการเรียนภาษากระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างความตระหนักความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อ่ืนให้

เข้าใจตรงกัน เห็นคุณค่าของภาษาไทย  น าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต เป็นผู้

มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่น ในการท างาน รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคภูมิใจ ในภาษาไทย รักษาไว้เป็น
สมบัติของชาติ  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ท ๑.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗, ม.๒/๘ 

 ท ๒.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๘ 

 ท ๓.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖ 

 ท ๔.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 

 ท ๕.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕ 

รวม   ๒๘  ตัวชี้วัด  



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๕๘ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                    รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ท๒๓๑๐๑                            วิชา ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ภาคเรียนที่ ๑ 

เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง (๓ชั่วโมง/สัปดาห์)              จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตาม
วัตถุประสงค์ ออกเสียงค าในภาษาไทย เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ แต่งบทร้อยกรองประเมินคุณค่า
ด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น  ในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 
 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่
อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์ ประเมินค่าเพ่ือน าความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
ตอบค าถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เขียนกรอบแนวความคิด ผังความคิด บันทึก  
สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาพัฒนาตน 
พัฒนาการเรียน พัฒนาความรู้ทางอาชีพ เขียนเรียงความ  เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและ
เนื้อหาหลากหลาย  สรุปแนวคิด แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดูและพูด ประเมินเรื่องที่ฟังและดู
แล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู  
พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ  พูดโต้แย้ง และพูดโน้มน้าวใจเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษา
ถูกต้องเหมาะสม รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้าน ท่องจ าและบทอาขยานที่ก าหนด 
 มีมารยาทในการสื่อสาร มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู  การพูด และรักษา
ภาษาไทยเป็นสมบัติของชาติ มีจิตสาธารณะ สรุปองค์ความรู้ ข้อคิดจากวรรณกรรมท้องถิ่นแล้วน ามา
เขียนแผนผังความคิด  น าความรู้ที่ได้น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  อนุรักษ์และเผยแพร่
วรรณกรรมท้องถิ่น  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ท ๑.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๘, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐ 
ท ๒.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐ 
ท ๓.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖ 
ท ๔.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖ 
ท ๕.๑   ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔ 

รวมทั้งหมด   ๓๑    ตัวชี้วัด 
 

 
 
 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๕๙ 

 ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                      รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ท๒๓๑๐๒                            วิชา ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง (๓ชั่วโมง/สัปดาห์)                จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 

อ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง อ่านจับใจความ การอ่านตามความสนใจ วิเคราะห์ 

วิจารณ์ ประเมินค่า ตีความ เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด มีมารยาทในการอ่าน เขียนอธิบายชี้แจง

แสดงความรู้ ความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์ โต้แย้ง การกรอกแบบสมัครงาน เขียนรายงาน เขียนงาน

โครงงาน มารยาทในการเขียน พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินเรื่องจาก การฟังและ

การดู พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ ใช้ค าทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ 

ค าศัพท์ทางวิชาการได้ แต่งโคลงสี่สุภาพ ได้ไพเราะถูกต้องตามฉันทลักษณ์ วิเคราะห์วิถีไทย   บอก

คุณค่า สรุปความรู้ ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม เลือกท่องจ า และบอกคุณค่า บทอาขยานที่

ก าหนด และบทร้อยกรองตามความสนใจ 

ใช้กระบวนทางภาษาในการสื่อสารโดยการอ่านออกเสียง อ่านจับใจความส าคัญ อ่านตาม

ความสนใจ ระบุ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า ตีความ เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ด้านการเขียน

โดยเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความรู้ ความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ โต้แย้ง กรอกแบบสมัครงาน 

เขียนรายงาน โครงงาน ด้านการฟัง การพูดและการดูโดยการพูดในโอกาสต่าง ๆ พูดโน้มน้าว   ด้าน

หลักการใช้ภาษา โดยการใช้ค าทับศัพท์  ศัพท์บัญญัติ  ค าศัพท์ทางวิชาการ แต่ ง โคลงสี่

สุภาพ   วิเคราะห์วรรณกรรมและวรรณคดี โดยการสรุปความรู้ ข้อคิด และสามารถน าความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวิชาภาษาไทย มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร 

มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

มีวินัย รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะตลอดจนมีความรอบรู้รอบคอบและระมัดระวังในการน า

วิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและใช้สติปัญญาในการการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ท ๑.๑   ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐ 
ท ๒.๑   ม.๓/๙, ม.๓/๗, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐ 
ท ๓.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕  
ท ๔.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕  
ท ๕.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔ 

รวมทั้งหมด      ๒๓     ตัวชี้วัด 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๖๐ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน          รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๑                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ภาคเรียนที่ ๑                จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต              เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 ศึกษาวิเคราะห์ และฝึกทักษะ  การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง  การอ่านจับ
ใจความส าคัญจากสื่อต่าง ๆ แล้วตอบค าถาม  ตีความ แปลความ ขยายความ  วิเคราะห์วิจารณ์เรื่อง
อย่างมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์  ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง และเสนอความคิดใหม่
อย่างมีเหตุผล  เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงานจากการอ่าน    เขียน
สื่อสารในรูปแบบจดหมายกิจธุระ  โครงการ  รายงานการด าเนินโครงการ  เขียนเรียงความ  การพูด
สรุปแนวคิด การแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  การเขียนสะกดค า การเพ่ิมค า  หลักการ
สร้างค าในภาษาไทย  การใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค  การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม
ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น  การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีวรรณกรรม
ด้านวรรณศิลป์  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  การสังเคราะห์ข้อคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้  การท่องจ า
และบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้
อ้างอิง 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และ
การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้า  การใช้ภาษาในการสื่อสาร
เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  น าความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา  และสร้าง
วิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  และมีนิสัยรัก
การอ่าน การเขียน  อนุรักษ์ สืบสานภาษาไทยและภูมิปัญญาทางภาษาให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท ๑.๑ ม.๔/๑, ท ๑.๑ ม.๔/๒, ท ๑.๑ ม.๔/๓, ท ๑.๑ ม.๔/๔,  ท ๑.๑ ม.๔/๕, ท ๑.๑ ม.๔/๖ 
ท ๑.๑ ม.๔/๗, ท ๑.๑ ม.๔/๘, ท ๑.๑ ม.๔/๙ 
ท ๒.๑ ม.๔/๑ , ท ๒.๑  ม.๔/๓, ท ๒.๑  ม.๔/๔,  ท ๒.๑  ม.๔/๕,  ท ๒.๑  ม.๔/๗, ท ๒.๑  ม.๔/๘ 
ท ๓.๑  ม.๔/๑,ท ๓.๑  ม.๔/๒ ,ท ๓.๑ ม.๔/๓, ท ๓.๑  ม.๔/๔, ท ๓.๑  ม.๔/๖ 
ท ๔.๑  ม.๔/๑,ท ๔.๑  ม.๔/๒, ท ๔.๑  ม.๔/๖ 
ท ๕.๑  ม.๔/๑, ท ๕.๑  ม.๔/๒, ท ๕.๑  ม.๔/๓, ท ๕.๑  ม.๔/๔,  ท ๕.๑  ม.๔/๖ 
รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 

 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๖๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน          รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๒                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ภาคเรียนที่ ๒                      เวลา ๔๐ ชั่วโมง     จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต                   
 ศึกษาวิเคราะห์ และฝึกทักษะ  การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง  การอ่านจับ
ใจความส าคัญจากสื่อต่าง ๆ แล้วตอบค าถาม  ตีความ แปลความ ขยายความ  วิเคราะห์วิจารณ์เรื่อง
อย่างมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์  ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง และเสนอความคิดใหม่
อย่างมีเหตุผล  เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงานจากการอ่าน    เขียน
สื่อสารในรูปแบบจดหมายกิจธุระ  โครงการ  รายงานการด าเนินโครงการ  เขียนเรียงความ  การพูด
สรุปแนวคิด การแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  การเขียนสะกดค า การเพ่ิมค า  หลักการ
สร้างค าในภาษาไทย  การใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค  การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม
ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น  การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีวรรณกรรม
ด้านวรรณศิลป์  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  การสังเคราะห์ข้อคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้  การท่องจ า
และบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้
อ้างอิง 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และ
การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้า  การใช้ภาษาในการสื่อสาร
เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  น าความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา  และสร้าง
วิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  และมีนิสัยรัก
การอ่าน การเขียน  อนุรักษ์ สืบสานภาษาไทยและภูมิปัญญาทางภาษาให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท ๑.๑ ม.๔/๓, ท ๑.๑ ม.๔/๔,  ท ๑.๑ ม.๔/๕, ท ๑.๑ ม.๔/๖ท ๑.๑ ม.๔/๗, ท ๑.๑ ม.๔/๘, ท ๑.๑ ม.๔/๙ 
ท ๒.๑ ม.๔/๑ , ท ๒.๑  ม.๔/๒, ท ๒.๑  ม.๔/๔,  ท ๒.๑  ม.๔/๕,  ท ๒.๑  ม.๔/๖, ท ๒.๑  ม.๔/๘ 
ท ๓.๑  ม.๔/๕, ท ๓.๑  ม.๔/๖ 
ท ๔.๑  ม.๔/๒,ท ๔.๑  ม.๔/๓, ท ๔.๑  ม.๔/๔,ท ๔.๑  ม.๔/๕,ท ๔.๑  ม.๔/๗ 
ท ๕.๑  ม.๔/๑, ท ๕.๑  ม.๔/๒, ท ๕.๑  ม.๔/๓, ท ๕.๑  ม.๔/๔,  ท ๕.๑  ม.๔/๕ ท ๕.๑  ม.๔/๕ 
รวม  ๒๖ ตัวชี้วัด 

 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                 รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 
รหัสวิชา ท ๓๒๑๐๑                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑      
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)                                      จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต                            
   

 ฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ แปลความ และขยายเรื่องที่อ่าน และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจ เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบ
ต่าง  ๆ บันทึกการศึกษาค้นคว้า และมีมารยาทในการเขียน วิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษา และความ
น่าเชื่อถือ จากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค วิเคราะห์อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น วิเคราะห์ประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รู้
หลักการในการแต่งบทร้อยกรองหรือค าประพันธ์ได้อย่างมีคุณค่าและมีวิจารณญาณ วิเคราะห์
ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ี
ก าหนด 
          โดยใช้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน การวิเคราะห์วิจารณ์ การตีความ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้าง
เจตคติ การบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการสร้าง
ความตระหนัก ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร การใช้ทักษะชีวิต การคิด การแก้ปัญหา 
          เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง มีความ
กระตือรือร้น ความมุ่งมั่นในการท างาน และมีความรับผิดชอบ มีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน มีจิต
สาธารณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทยและภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑   ม ๕/๑ , ม ๕/๒ ,  ม ๕/๓ ,  ม ๕/๔ , ม ๕/๖ ,  ม ๕/๗, ม ๕/๙ 
ท ๒.๑  ม ๕/๓ , ม ๕/๔, ม ๕/๗ , ม ๕/๘ 
ท ๓.๑  ม ๕/๑ , ม ๕/๒ ,  ม ๕/๓ , ม, ๕/๔ ,  ม ๕/๖ 
ท ๔.๑  ม ๕/๑ ,  ม ๕/๒ , ม ๕/๕  ม, ๕/๖ , ม ๕/๗ 
ท ๕.๑  ม ๕/๑ , ม ๕/๒ ,  ม ๕/๓ , ม ๕/๔ , ม ๕/๕  

รวมทั้งหมด    ๒๖  ตัวชี้วัด 
 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๖๓ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                 รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท ๓๒๑๐๒                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๒      

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ชั่วโมง/สัปดาห์)                                      จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต                                

               

       ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะโคลง ร่าย ได้
อย่างถูกต้องไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องท่ีอ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมี
เหตุผล อ่านบทความ เรื่องสั้น วรรณคดี วรรณกรรม บทร้อยกรองร่วมสมัย ฯลฯ แล้วเขียนกรอบ
แนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงานจากเรื่องที่อ่าน ฝึกการเขียนสื่อสารรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น ประกาศ จดหมายกิจธุระ โครงการ และรายงานการด าเนินโครงการฯ เขียนย่อความจากสื่อที่มี
รูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจตามหลักการเขียนเชิง
วิชาการ  ประเมินเรื่องที่ฟัง และดู แล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มี
วิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟัง และดู พูดแสดงทรรศนะ และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้อง
เหมาะสม แต่งบทร้อยกรอง โคลง ร่าย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี  
และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าและบอก
คุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปอ้างอิงได้ 

               โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการ
คิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษา
กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ   
               เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟังการดู การพูด มี
ความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการคิด ในการใช้ทักษะชีวิต ในการใช้เทคโนโลย ีเป็นผู้
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ท ๑.๑   ม ๕/๑ , ม ๕/๒ ,  ม ๕/๔ ,  ม ๕/๕ , ม ๕/๘ ,  ม ๕/๙ 
ท ๒.๑  ม ๕/๒ , ม ๕/๓  , ม๕/๔ ,  ม ๕/๕, ม ๕/๖ , ม ๕/๗ ,  ม ๕/๘ 
ท ๓.๑  ม ๕/๔ , ม ๕/๕ , ม ๕/๖ 
ท ๔.๑  ม ๕/๔ , ม ๕/๕, ม.๕/๗  
ท ๕.๑  ม ๕/๑ , ม ๕/๒ ,  ม ๕/๓, ม ๕/๔ , ม ๕/๖                       

รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวชี้วัด 

 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๖๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน          รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๑               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ภาคเรียนที่ ๑                 จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะ และ

เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่

อ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพ่ือน าความรู้

ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง

เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ตอบค าถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ 

ภายในเวลาที่ก าหนด อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและ

รายงาน สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆมาพัฒนา

ตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ มีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 

ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน เขียนเรียงความ 

เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ 

ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเองเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เรื่อง

ที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง บันทึกการศึกษา

ค้นคว้าเพ่ือน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีมารยาทในการเขียน สรุปแนวคิดและแสดงความ

คิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่าง

มีเหตุผล ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มี

วิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่าง ๆพูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ และ

เสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด อธิบายธรรมชาติ

ของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ 

ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคลรวมทั้งค าราชาศัพท์อย่างเหมาะสม แต่งบทร้อย

กรอง วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าใน

ภาษาไทย วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์และ

วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี

เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่า

ด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์

ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านและ



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๖๕ 

อธิบายภูมิปัญญาทางภาษา ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มี

คุณค่าตามความสนใจ และน าไปใช้อ้างอิง 

 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด โดยให้ฝึกฝนทักษะในรูปแบบที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงใช้ทั้ง

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์จากการอ่านวรรณคดี วรรณกรรมการรับ

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การใช้วิจารณญาณ การแสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล การสังเคราะห์ความรู้และข้อคิด 

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้ด้านหลักภาษาที่ถูกต้อง พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยครบทุก

ด้าน และเรียนรู้คุณค่าที่สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถน าภาษาไทย รวมทั้ง

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามไปใช้พัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ

ในชีวิตจริงได้ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑ ม. ๖/๑, ท ๑.๑ ม. ๖/๒ ท ๑.๑ ม. ๖/๓, ท ๑.๑ ม. ๖/๔, ท ๑.๑ ม. ๖/๕,ท ๑.๑  ม. ๖/๖,ท 
๑.๑ ม. ๖/๗, 
ท ๑.๑  ม. ๖/๘, ท ๑.๑ ม. ๖/๙ 
ท ๒.๑ ม. ๖/๑, ท ๒.๑ ม. ๖/๔ ,ท ๒.๑ ม. ๖/๕ ,ท ๒.๑ ม. ๖/๘ 
ท ๓.๑ ม. ๖/๑ ,ท ๓.๑ ม. ๖/๒ ,ท ๓.๑ ม. ๖/๓ ,ท ๓.๑ ม. ๖/๔ ท ๓.๑ ม. ๖/๖ 
ท ๔.๑ ม. ๖/๑, ท ๔.๑ ม. ๖/๒,  
ท ๕.๑ ม. ๖/๑, ท ๕.๑ ม. ๖/๒, ท ๕.๑ ม. ๖/๓, ท ๕.๑ ม. ๖/๔, ท ๕.๑ ม. ๖/๕,ท ๕.๑  ม. ๖/๖
  
รวมทั้งหมด ๒๙  ตัวชี้วัด 

 

 
 
 

 
 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๖๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน          รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๒                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ภาคเรียนที่ ๒                        จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต               เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 

       ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะ และ

เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่

อ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผลคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพ่ือน าความรู้

ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง

เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ตอบค าถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ 

ภายในเวลาที่ก าหนด อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่ อความและ

รายงาน สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆมาพัฒนา

ตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ มีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 

ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน เขียนเรียงความ 

เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ 

ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเองเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เรื่อง

ที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง บันทึกการศึกษา

ค้นคว้าเพ่ือน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีมารยาทในการเขียน สรุปแนวคิดและแสดงความ

คิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่าง

มีเหตุผล ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มี

วิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่าง ๆพูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ และ

เสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด อธิบายธรรมชาติ

ของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ 

ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคลรวมทั้งค าราชาศัพท์อย่างเหมาะสม แต่งบทร้อย

กรอง วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าใน

ภาษาไทย วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์และ

วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี

เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่า

ด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์

ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านและ



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๖๗ 

อธิบายภูมิปัญญาทางภาษาท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มี

คุณค่าตามความสนใจ และน าไปใช้อ้างอิง 

        โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด โดยให้ฝึกฝนทักษะในรูปแบบที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับ

ชีวิตจริงใช้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มี

ความหมาย นอกจากนี้ยั งมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นการคิดวิเคราะห์จากการอ่านวรรณคดี 

วรรณกรรมการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การใช้วิจารณญาณ การแสดง

ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การสังเคราะห์ความรู้และข้อคิด 

        เพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้ด้านหลักภาษาที่ถูกต้อง พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย

ครบทุกด้าน และเรียนรู้คุณค่าที่สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถน าภาษาไทย 

รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามไปใช้พัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทาง

อาชีพในชีวิตจริงได้ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑ ม.๖/๒ ,ท๑.๑ ม.๖/๓, ท ๑.๑ ม. ๖/๔, ท ๑.๑ ม. ๖/๕,ท ๑.๑ ม. ๖/๖,ท ๑.๑ ม. ๖/๗, 
ท ๑.๑  ม. ๖/๘, ท ๑.๑ ม. ๖/๙ 
ท ๒.๑ ม. ๖/๑, ท ๒.๑ ม. ๖/๒, ท ๒.๑ ม. ๖/๓, ท ๒.๑ ม. ๖/๔, ท ๒.๑ ม. ๖/๕ ,ท ๒.๑ ม. ๖/๖ ,ท 
๒.๑ ม. ๖/๗  
ท ๒.๑ ม. ๖/๘ 
ท ๓.๑ ม. ๖/๕ ,ท ๓.๑ ม. ๖/๖  
ท ๔.๑ ม. ๖/๓, ท ๔.๑ ม. ๖/๔, ท ๔.๑ ม. ๖/๕, ท ๔.๑ ม. ๖/๗,  
ท ๕.๑ ม. ๖/๑, ท ๕.๑ ม. ๖/๒, ท ๕.๑ ม. ๖/๓, ท ๕.๑ ม. ๖/๔, ท ๕.๑ ม. ๖/๕,ท ๕.๑  ม. ๖/๖
  
รวมทั้งหมด ๒๘ ตัวชี้วัด 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๖๘ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

รายวิชาการพูด      รหัสวิชา ท ๓๑๒๐๑    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ภาคเรียนที่ ๑                      จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต               ๔๐ ชั่วโมง  
  

ศึกษาความหมายของการพูด  องค์ประกอบของการพูด  ความส าคัญของการพูด  

จุดมุ่งหมายของการพูด  มารยาทในการพูด  และการพูดให้สัมฤทธิ์ผล    กาพูดในโอกาสต่างๆ  การ

พูดสนทนา  รวมทั้งการพูดอภิปราย  โดยเลือกใช้โวหารส านวนได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์   

 โดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการเรียน

ภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  และกระบวนการกลุ่ม 

 เพ่ือให้มีความสามารถในการคิดและการพูดสื่อสาร  มีมารยาทในการพูด  สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ของตนได้อย่างดี และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  ตลอดจนตระหนักในคุณค่า

ของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของการพูดได้ 

2. สามารถพูดในโอกาสต่างๆได้ถูกต้องเหมาะสม 

3. สามารถพูดสนทนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

4. สามารถใช้การพูดในการพูดอภิปรายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

5. ใช้วิจารณญาณในการเลือกถ้อยค า ส านวนโวหารในการรับสารและส่งสารได้เหมาะสม 

6. มีมารยาทในการพูด  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๖๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                 รายวิชา การอ่านเบื้องต้น 

รหัสวิชา ท ๓๑๒๐๒                         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๑ 

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ชั่วโมง/สัปดาห์)                                       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต

             

 ศึกษาฝึกทักษะ หลักการอ่านเบื้องต้นในเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ แยกข้อเท็จจริง 

ข้อคิดเห็นตีความ แปลความ ขยายความ การวิเคราะห์ วิจารณ์ และวินิจฉัย และการอ่านออกเสียง

ร้อยแก้ว ร้อยกรองได้ และมีมารยาทที่ดีในการอ่าน 

          โดยใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  
          เพ่ือให้เกิดความรู้ มีมารยาทในการอ่าน  มีความสามารถในการสื่อสาร  ในการคิด  ในการใช้
ทักษะชีวิต เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

          ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 ๑. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่านได้ 

 ๒. จับใจความส าคัญเรื่องที่อ่านได้ 

 ๓. แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 

 ๔. ตีความ แปลความ ขยายความเรื่องที่อ่านได้ 

 ๕. วิเคราะห์ วิจารณ์และวินิจฉัยได้ 

 ๖. อ่านออกเสียงได้ 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 
 
 
 

  

  

 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๗๐ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  รายวิชา พัฒนาทักษะการเขียน    

รหัสวิชา ท ๓๑๒๐๓               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๒ 

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ชั่วโมง/สัปดาห์)                                       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต

     

 ฝึกการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง โดยเลือกใช้โวหารได้เหมาะสมกับเนื้อ

เรื่องและโอกาส เน้นการใช้ภาษาล าดับความให้ผู้อ่านรับสารได้อย่างชัดเจน สามารถใช้ภาษาเขียนใน

การติดต่อกิจธุระที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน กิจธุระเกี่ยวกับงานอาชีพ ฝึกทักษะการเขียนบทร้อย

กรองง่ายๆ แสดงความคิดเห็นและความรู้สึก ฝึกทักษะการเขียนแผนภาพความคิด  

          โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ

สร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของภาษา ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด

ความรู้สึกนึกคิด เพ่ิมพูนทักษะการเขียนในรูแบบต่าง ๆ 

 

          ผลการเรียนรู้ 

 ๑. แสดงความสามารถเขียนจดหมายกิจธุระ เขียนย่อความและเรียงความได้ถูกต้องตาม

รูปแบบหลักเกณฑ์และองค์ประกอบด้วยถ้อยค าภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษาและ

กาลเทศะ  

 ๒. แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโวหารชนิดต่างๆ โดยการเขียนด้วยถ้อยค าที่สละสลวย

ตรงตาม ชนิดของโวหารและหัวข้อที่ก าหนด 

 ๓. แสดงความสามารถแต่งกาพย์และกลอนได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และความถนัด มี

เนื้อหาสาระตรงตามก าหนด 

 ๔. แสดงความสามารถเขียนสรุปความและเรื่องราวต่างๆ เป็นแผนภาพความคิดได้ถูกต้อง

ตาม หลักการเขียนแผนภาพความคิด และสามารถเขียนอธิบายขยายภาพแผนผังมโนทัศน์เป็น

ข้อความด้วยภาษา ที่ถูกต้อง มีเนื้อหาสมบูรณ์ ชัดเจน  

 ๕. แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทความ การเขียนนิทาน และเรื่องสั้นโดยการเขียน

บทความ นิทานและเรื่องสั้นได้ถูกต้องตามหลักการเขียน มีองค์ประกอบครบถ้วยด้วยภาษาที่ถูกต้อง 

ชัดเจน  สละสลวย มีเนื้อหาสาระตรงตามก าหนดและความถนัด  

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 

 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๗๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                            รายวิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

รหัสวิชา ท ๓๑๒๐๔                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ชั่วโมง/สัปดาห์)                                       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 

 การอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ ทั้งร้อยกรอง เรื่องสั้น บทความ สารคดี และนวนิยาย แล้ว

วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ ด้าน อย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและ

ประเมินค่าเพ่ือน าความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง

กับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผลตอบค าถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ 

ภายในเวลาที่ก าหนด แล้วเขียนแผนผังความคิด บันทึกย่อความ รายงานแล้วสังเคราะห์ความรู้จาก

การอ่านมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียนรู้ทางอาชีพ และมีมารยาทในการอ่าน 

          โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสรุปความ กระบวนการแสวงหา

ความรู้  กระบวนการกลุ่ม  การประเมินค่า กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสื่อความ 

กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการเขียน  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย บันทึก การตั้งค าถาม  ตอบค าถาม 

ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  

          เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ ความคิด และกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์ และสื่อสารได้ถูกต้อง 

มีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีนิสัยรักการ

อ่านหนังสือ มีเจคติท่ีดีต่อภาษาไทยและภูมิใจในภาษาไทย 

 

          ผลการเรียนรู้ 

 ๑. สามารถรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์การวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนประเภทต่าง ๆได้ 

 ๒. สามารถวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนประเภทร้อยกรองได้ 
 ๓. สามารถวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนประเภทร้อยแก้วได้ 
 ๔. สามารถแสดงทัศนะต่องานเขียนประเภทต่าง ๆได้ 
 ๕. สามารถสรุปความเรื่องที่อ่านในรูปแบบต่าง ๆได้ 
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๗๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      รายวิชา เพิ่มเติม 
รหัส ท๓๑๒๐๕ วิชา การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
                   
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะทางภาษาเก่ียวกับข้อเขียนประเภทต่างๆ วรรณกรรมรูปแบบต่างๆ 

ทั้งบันเทิงคดี สารคดีที่เป็นร้อยแก้วร้อยกรอง พิจารณาแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นแยก

องค์ประกอบของวรรณกรรม เลือกอ่านวรรณกรรมที่มีประโยชน์ แสดงความคิดเห็นหลังจากการอ่าน 

ตลอดจนน าแนวทางการอ่านวรรณกรรมไปเป็นแนวทางในการพิจารณาวรรณกรรมประเภทต่างๆ 

 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก 

กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ

เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

เพ่ือให้เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่น ในการท างาน รัก

ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคภูมิใจ ในภาษาไทย 

รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ  
 

 
ผลการเรียนรู้   

๑. อธิบายความหมาย ความส าคัญ ประเภทของการอ่านได้ 

๒. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอ่าน 

๓. อธิบายความหมาย ประเภทของสารคดีและบันเทิงคดีได้ 

๔. พิจารณาวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีได้ 

๕. พิจารณาวรรณกรรมประเภทสารคดีได้ 

รวม   ๕  ผลการเรียนรู้  
 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๗๓ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                              รายวิชาการแต่งค าประพันธ์                
รหัสวิชา ท ๓๒๒๐๑                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ชั่วโมง/สัปดาห์)                                       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต    
                       
              ศึกษาข้อบังคับของค าประพันธ์ประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์ ฝึกแต่งค าประพันธ์ประเภท กาพย์ กลอน โคลง ร่าย และฉันท์ โดย

ค านึงถึงลักษณะบังคับ เนื้อหาสาระ ความไพเราะ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอดความคิดและ

ความรู้สึกในรูปแบบของค าประพันธ์ได้ และเห็นคุณค่าของงานประพันธ์ประเภทร้อยกรอง  

              โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก 

กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ

เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

             เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะการแต่งค าประพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 

ผลการเรียนรู้ 
              ๑. แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะบังคับของค าประพันธ์ประเภทร้อยกรองด้วย
การพูดหรือเขียนอธิบายได้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน 
              ๒. แสดงความสามารถแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์แต่ละ
ชนิดของกาพย์ ด้วยถ้อยค าภาษาท่ีไพเราะ มีเนื้อหาสาระตามก าหนด 
              ๓. แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับของกลอนด้วยการพูด หรือเขียนอธิบาย เขียนผังภูมิ
กลอนชนิดต่างๆ ได้ถูกต้อง และสามารถแต่งกลอนด้วยถ้อยค าท่ีไพเราะ มีเนื้อหาสาระ เรื่องและชนิด
ของกลอนตามก าหนด 
              ๔. แสดงความสามารถแต่งโคลงสี่สุภาพ โคลงกระทู้ และโคลงสองสุภาพ ได้ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์ มีเนื้อหาสาระตรงตามก าหนด 
              ๕. แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับของร่ายด้วยการพูด หรือเขียนอธิบาย สามารถแต่ง
ร่ายได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ มีเนื้อหาสาระตรงตามก าหนด 
              ๖. แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับของฉันท์ชนิดที่ก าหนด ด้วยการพูดหรือเขียน
อธิบายได้ถูกต้องชัดเจน สามารถแต่งฉันท์ได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ มีเนื้อหาสาระตรงตามก าหนด
และความถนัด 
รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๗๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย                              รายวิชาการพูดต่อหน้าประชุมชน 
รหัสวิชา ท๓๒๒๐๒     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่ ๑ 
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน        จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต     
  
 ศึกษา วิเคราะห์  และฝึกทักษะเกี่ยวกับหลักการพูดต่อหน้าประชุมชน   ประเภทบรรยาย   
พรรณนา โน้มน้าวใจ อภิปราย สัมภาษณ์ โต้วาที การท าหน้าที่พิธีกรหรือโฆษก ทั้งนี้เน้นการใช้
ถ้อยค า น้ าเสียง และท่าทางที่เหมาะสม เพ่ือให้พูดได้อย่างมีเนื้อหาสาระน่าสนใจ ท าให้ผู้ฟังเกิดความ
เข้าใจ พอใจหรือคล้อยตาม 

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและสามารถพัฒนาสมรรถภาพในการพูดของตนให้
ถูกต้องตามหลักการและวิธีการพูด สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายความหมาย ประเภทของการพูดบรรยายและสามารถพูดบรรยายได้ 
 ๒. อธิบายความหมาย ประเภทของพรรณนาและสามารถพูดพรรณนาได้ 
 ๓. สามารถพูดชักชวนในหัวข้อต่างๆได้ 
 ๔. มีความรู้ความเข้าใจในการอภิปรายและสามารถจัดการอภิปรายได้ 
 ๕. สามารถโต้วาทีในหัวข้อที่ตนชื่นชอบได้ 
 ๖. อธิบายความหมายของค าว่าพิธีกรและสามารถท าหน้าที่พิธีกรตามสถานการณ์ต่างๆได้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๗๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                    รายวิชาวรรณคดีมรดก 
รหัสวิชา ท ๓๒๒๐๓                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑     

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ชั่วโมง/สัปดาห์)                                      จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต                            

 

              ฝึกอ่านบทกวีนิพนธ์ประเภทกลอนและบทละคร อันได้แก่ รามเกียรติ์ ฉบับ รัชกาลที่ ๑ 
ขุนช้าง-ขุนแผน อิเหนา พระอภัยมณีให้รู้เรื่องตลอดโดยสังเขป อ่านเฉพาะตอนที่ส าคัญในเชิง
วรรณศิลป์ ตอนที่ท าให้เห็นสภาพชีวิตในสมัยของบรรพบุรุษ ตอนที่ท าให้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
และตอนที่เก่ียวกับศิลปะสาขาต่างๆ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละคร
ที่ส าคัญ แนวคิดในเนื้อเรื่องโดยเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในชีวิตปัจจุบัน เกิดความประทับใจในศิลปะ
การประพันธ์ สามารถน าไปกล่าวอ้างได้  
     ใช้กระบวนการอ่าน วิเคราะห์ สังเคราะห์และอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ประเมินค่า
วรรณคดีมรดกเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความซาบซึ้ง ตระหนักในคุณค่าและรักษาวรรณคดี
มรดกไว้ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
     เสริมสร้างให้นักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน
และรักความเป็นไทย 
 
          ผลการเรียนรู้ 
 ๑. บอกความหมายและแยกประเภทของวรรณคดีได้ 
 ๒. บอกก าเนิดหรือที่มาและคุณค่าของวรรณคดีได้ 
 ๓. บอกประวัติผู้แต่ง ลักษณะค าประพันธ์และจุดมุ่งหมายในการแต่งวรรณคดีได้ 
 ๔. เล่าเรื่องตลอดเรื่องโดยสังเขปจากวรรณคดีที่น ามาเรียนได้ 
 ๕. ถอดค าประพันธ์และสรุปใจความส าคัญจากวรรณคดีตอนที่น ามาเรียนได้ 
 ๖. บอกความหมายและใช้ค าศัพท์ ส านวน โวหาร สุภาษิต ค าพังเพยที่อยู่ในวรรณคดีได้ 
 ๗. ตอบค าถาม วิจารณ์เนื้อเรื่อง ตัวละคร สรุปข้อคิด คติธรรม คุณค่าที่ได้จากวรรณคดี 
     และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได 
          ๘. เขียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนักเรื่องและพฤติกรรม 

    ของตัวละครส าคัญในวรรณคดีได้ 
๙. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามทางด้านวรรณศิลป์ อรรถรสจากวรรณคดีได้ 

รวม ๙ ผลการเรียนรู้ 
 

 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๗๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                               รายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น                    

รหัสวิชา ท ๓๒๒๐๔                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๒ 

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ชั่วโมง/สัปดาห์)                                      จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต                         

             ศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่น  ปริศนาค าทาย ส านวน  ภาษิต  เพลง
พ้ืนบ้าน  ต านาน  นิทานท้องถิ่นของไทยแต่ละภาค ความส าคัญและการอนุรักษ์วรรณกรรม
ท้องถิ่น อธิบายความส าคัญลักษณะเฉพาะ  ลักษณะเด่น อธิบายส่วนประกอบและจ าแนกประเภท
ปริศนาค าทาย  ส านวน  ภาษิต เพลงพ้ืนบ้าน  ต านาน  และนิทานท้องถิ่น จ าแนกประเภทของ
วรรณกรรมท้องถิ่นของแต่ละภาค สามารถเล่าเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องเด่นในท้องถิ่นของตน 
เพ่ือให้มองเห็นภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม สังคม  ความเชื่อ  ค่านิยมของคนในท้องถิ่น รวมทั้งบอก
คุณค่า ประโยชน์  และแนวทางมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่น  

             เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญ รู้จักวิธีการและแนวทางใน
การอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่น อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและด ารงไว้เป็นสมบัติของชาติ  รวมทั้ง
สร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน ตระหนักถึงมารยาทที่ดีในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู และ
การพูด 

 
ผลการเรียนรู้    
             ๑. บอกประเภท ลักษณะของเพลงพื้นบ้าน วิเคราะห์ถ้อยค าส านวน สภาพสังคมและ
คุณค่าและแนวทางในการอนุรักษ์เพลงพ้ืนบ้านได้ 
             ๒. บอกความเป็นมาของปริศนาค าทายพร้อมแยกประเภท และการใช้ภาษาในปริศนาค า
ทายและรวบรวมปริศนาค าทายในท้องถิ่นและแนวทางการอนุรักษ์ปริศนาค าทาย 
             ๓. อธิบายลักษณะของต านาน นิทาน นิยาย และเรื่องเล่าในท้องถิ่นวิเคราะห์เนื้อหาด้าน
ถ้อยค า สภาพสังคม ประเมินคุณค่านาวทางอนุรักษ์และพูดเล่าเรื่องประเภทต่างๆได้ 
             ๔. บอกลักษณะส านวน ภาษิต ค าพังเพย แยกประเภท อธิบายความหมาย และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง บอกคุณค่าและแนวทางในการอนุรักษ์ได้   
รวม ๔ ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๗๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  รายวิชาห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า  
รหัสวิชา ท ๓๒๒๐๕              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต    
  
 ศึกษาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  เพ่ือการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และรู้คุณสมบัติหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรห้องสมุด  มีจิตส านึกที่ดี  มีคุณธรรมปฏิบัติตนตามระเบียบ  มีมารยาท
ในการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  มีความรู้และทักษะในการจัดตกแต่งสถานที่  ครุภัณฑ์ห้องสมุด  
การด าเนินงานห้องสมุดเกี่ยวกับวัสดุสารนิเทศห้องสมุด  หนังสือ  หนังสือพิมพ์ หนังสือวารสาร  
ส่วนๆ ของหนังสือ การเย็บเล่มหนังสือ โดยได้มีการปฏิบัติด้วยตนเอง เพ่ือเป็นทักษะในการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
 โดยใช้กระบวนการการการสืบค้นข้อมูล กระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคร าะห์  และ
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือน าเสนอข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ามาจัดท าเป็นรายงานใน
การน าเสนออย่างถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนรายงานทางวิชาการ 

เพ่ือส่งเสริมให้เห็นความส าคัญของการอ่าน เขียนบันทึกการอ่านจากบรรณนิทัศน์ มีนิสัยรัก
การอ่าน  แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต  มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
ท างานด้วยความรับผิดชอบ  เห็นคุณค่าของการท างาน ท างานอย่างมีความสุข  ตลอดจนมีกิจนิสัยใน
การท างานด้วยความประณีต รอบคอบและสะอาด 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.มีความรู้พ้ืนฐานเรื่องการสื่อสาร    
๒.อธิบายความส าคัญ    ของภาษาในฐานะ   เป็นเครื่องมือ สื่อสารได้ 
๓. บอกความหมายและความส าคัญของสารสนเทศได้ 
๔. บอกประเภทของทรัพยากร-สารสนเทศได้ 
๕. จ าแนกสถาบันบริการสารสนเทศได้ 
๖. สืบค้นข้อมูลจากบัตรรายการและฐานข้อมูลได้ 
๗. ใช้ทักษะทางภาษาเพ่ือการสืบค้นด้วยการฟัง 
๘. ใช้ทักษะทางภาษาเพ่ือการสืบค้นด้วยการอ่าน 
๙. น าเสนอผลงานการค้นคว้าด้วยการเขียน 

รวม ๙ ผลการเรียนรู้ 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๗๘ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                 รายวิชาภูมิปัญญาภาษา                        

รหัสวิชา ท ๓๒๒๐๖                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๒ 

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ชั่วโมง/สัปดาห์)                                      จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต                          

             ศึกษาความหมายของภูมิปัญญาภาษา ภาษากับวัฒนธรรม รสวรรณคดี บทกวีแห่งรูปธรรม 
หลักการตั้งชื่อ การเขียนค าขวัญ ปริศนาค าทาย ศัพท์บัญญัติ ส านวนไทย ภาษาของกลุ่มชน ปริศนา
อักษร วิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณกรรมและวรรณคดี เพลงพ้ืนบ้าน วรรณกรรมเพลง และบท
อาขยาน 

             โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนสร้างความตระหนัก 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเสริมสร้างคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ 

             เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ภาคภูมิใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมของชนชาติไทย 

 
ผลการเรียนรู้    
             ๑. ความหมายของภูมิปัญญาภาษา ภาษากับวัฒนธรรม ตระหนักถึงคุณค่าของภูมปัญญา
ภาษา 
             ๒. วิเคราะห์โวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในวรรณกรรมและวรรณคดี     
             ๓. วิเคราะห์รสวรรณคดีที่ปรากฏในวรรณกรรม และวรรณคดี 
             ๔. รู้และเข้าใจหลักการตั้งชื่อ 
             ๕. ฝึกเขียนค าขวัญ และบทกวีแห่งรูปธรรม 
             ๖. รู้และเข้าใจความหมายของศัพท์บัญญัติ ส านวนไทย ปริศนาค าทาย 
             ๗. เข้าใจภาษาของกลุ่มชนต่างๆ 
             ๘. วิเคราะห์คุณค่าของส านวนไทย และปริศนาค าทาย          

รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๗๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      วิชา ประวัติวรรณคดี         
รหัสวิชา ท ๓๓๒๐๕                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่  ๑ 
เวลา ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)                                            จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต    

 

ศึกษาวรรณคดีส าคัญสมัยสุโขทัยและอยุธยาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประวัติผู้แต่ง 
เนื้อหาสังเขป การช าระหนังสือวรรณคดี  

เพ่ือให้รู้ความเป็นมาของวรรณคดีไทย เข้าใจความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างสมัย เข้าใจค่านิยม
และลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น และเห็นคุณค่าของของวรรณคดีส าคัญในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม 

โดยใช้กระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งในการท างาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 

 ผลการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
๒. อธิบายหลักเกณฑ์การแบ่งสมัยและแบ่งสมัยของวรรณคดีและวรรณกรรมไทยได้ 
๓. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีสมัยสุโขทัย 
๔. อธิบายความส าคัญหรือคุณค่า ค่านิยมของวรรณคดีสมัยสุโขทัยด้านส านวนภาษา 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ความรู้ต่างๆและอิทธิพลของวรรณคดีในสมัยต่อมาได้ 
๕. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น 
๖. อธิบายความส าคัญหรือคุณค่า ค่านิยมของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นด้านส านวนภาษา 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ความรู้ต่างๆและอิทธิพลของวรรณคดีในสมัยต่อมาได้ 
๗. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง 
๘. อธิบายความส าคัญหรือคุณค่า ค่านิยมของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง ด้านส านวน

ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความรู้ต่างๆและอิทธิพลของวรรณคดีในสมัยต่อมาได้ 
๙.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย 
๑๐. อธิบายความส าคัญหรือคุณค่า ค่านิยมของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย ในด้าน

ส านวนภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความรู้ต่างๆและอิทธิพลของวรรณคดีในสมัยต่อมาได้ 
รวม ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๘๐ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    วิชา ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง
รหัสวิชา ท ๓๓๒๐๑          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่  ๑ 
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต    
 
 ฝึกการเล่านิทาน การเล่าเรื่องที่มีข้อข า การเล่าเรื่องขบขัน การเล่าเรื่องที่ตื่นเต้น ฝึกการพูด
บรรยายหรือแนะน าการแสดง ฝึกการท าหน้าที่พิธีกรหรือโฆษก ฝึกการละเล่นหรือการแสดงละคร ฝึก
แต่งบทที่ใช้ในกิจกรรมการแสดง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาในกิจกรรมการแสดง 
สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสร้างความบันเทิงได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของนิทาน ลักษณะของนิทาน ขั้นตอนในการเล่า
นิทาน การปรุงแต่งนิทาน และสามารถเล่านิทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะของเรื่องข าขัน เรื่องที่มีข้อข าและตื่นเต้น สามารถบอก
ขั้นตอนและเทคนิคในการเล่าและสามารถเล่าเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องลักษณะและขั้นตอนและวิธีการบรรยายกิจกรรมการแสดงและ
สามารถบรรยายกิจกรรมการแสดงได้ 
 ๔. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความแตกต่างของพิธีกรและโฆษก ขั้นตอนใน
การท าหน้าที่พิธีกรและโฆษกและสามารถท าหน้าที่พิธีกรและโฆษกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ๕. มีความรู้ความเข้าใจในประเภทและลักษณะของละครแต่ละประเภท สามารถเขียนบท
ละครเพื่อการแสดง ฝึกซ้อมการแสดง ก ากับการแสดงและน าเหตุการณ์ต่าง ๆ มาแสดงละครได้ 
รวม ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๘๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ท ๓๓๒๐๒               วิชา วรรณกรรมปัจจุบัน                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖           
ภาคเรียนที่  ๑           เวลา ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)               จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต                                                
   

ศึกษาการอ่านงานประพันธ์ประเภทชีวประวัติ บทความ บทละครพูด เรื่องสั้น นวนิยาย บท
ร้อยกรองขนาดสั้น พิจารณาการใช้ค า ข้อความ ส านวนโวหาร ประเด็นส าคัญของเรื่อง แยกเนื้อหาที่
แสดงอารมณ์ แสดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือให้เข้าใจสารของผู้แต่ง เกิดจินตนาการ เข้าใจถึง
ความไพเราะ และความงามของวรรณกรรม  มีมารยาทในการอ่าน 

โดยการใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้และความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์                     

เพ่ือให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต   มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. บอกความหมาย ประเภทและลักษณะของวรรณกรรมปัจจุบัน ความแตกต่ างกับ
วรรณกรรมในอดีตและปัจจุบันได้ 
 ๒. บอกประเภทของวรรณกรรมร้อยกรองลักษณะของร้อยกรองแต่ละประเภท วิวัฒนาการ
ของ    ร้อยกรองในอดีต จนถึงปัจจุบัน จับใจความส าคัญ ถอดความวิเคราะห์ การใช้ถ้อยค าอธิบาย
ส านวนโวหาร ความคิด ความไพเราะ ความดีเด่นของบทประพันธ์ และบอกคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์
ได ้
 ๓. อธิบายลักษณะและรูปแบบของงานเขียนประเภทชีวประวัติ การใช้ถ้อยค าส านวน 
วิเคราะห์เนื้อหา จุดมุ่งหมายในการเขียนย่อเรื่อง พร้อมทั้งวิเคราะห์คุณค่าจากตัวอย่างงานเขียนได้ 
 ๔. บอกประเภทและลักษณะของบทความแต่ละประเภท วิเคราะห์ลักษณะการใช้ส านวน
โวหาร วิเคราะห์แยกข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง และคุณค่าจากบทความได้ 
 ๕. บอกประเภทและลักษณะของบทละครพูด นวนิยาย เรื่องสั้น เล่าเรื่องย่อ วิเคราะห์โครง
เรื่อง การใช้ถ้อยค า ส านวนโวหาร การใช้จินตนาการ และสรุปคติข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ รวมทั้งศึกา
ประวัตินักเขียนทีม่ีชื่อเสียง 
 
รวม   ๕  ผลการเรียนรู้ 

 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๘๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ท ๓๓๒๐๓             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่  ๑         
  เวลา ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)                        จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต                                                

 
 ศึกษาวิเคราะห์รูปและเสียงของพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ ฝึกทักษะการเลือกใช้ค า 
กลุ่มค า การสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ เห็นคุณค่าของส านวนไทย ฝึกการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ทั้ง
ภาษาพูดและภาษาเขียน ศึกษาการใช้ค าราชาศัพท์ เห็นคุณค่าของวรรณกรรมพ้ืนบ้าน ทั้งเพลง
พ้ืนบ้าน ต านาน นิทาน ภาษิต และปริศนาค าทาย ฝึกแต่งค าประพันธ์ประเภท กาพย์ กลอน โคลง 
ร่าย และฉันท์ 
 โดยการใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้และความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใช้ทักษะทางภาษาได้ถูกต้อง น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. แสดงความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปและเสียงอักษรไทย โครงสร้างของค าในภาษาไทย
โดยการพูดหรือเขียนอธิบายได้ถูกต้อง ชัดเจน 
 ๒. แสดงความสามารถเลือกค า และกลุ่มค ามาสร้างประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสารและชนิด
ของประโยคได้ถูกต้อง 
 ๓. แสดงความเข้าใจความหมายของส านวนไทยด้วยการวิเคราะห์คุณค่า และน า มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 ๔. แสดงความรู้เรื่องค าราชาศัพท์ด้วยการพูด และเขียนอธิบายความหมาย ความส าคัญที่มา
ของราชาศัพท์ สามารถน าไปใช้ได้ถูกต้องตรงตามความหมาย 
 ๕. สามารถพูดแสดงความเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณกรรมพ้ืนบ้านประเภทต านาน นิทาน
ภาษิตและปริศนาค าทาย และอธิบายคุณค่าของวรรณกรรมพ้ืนบ้านด้วยถ้อยค าภาษาที่ถูกต้อง 
สละสลวย 
 ๖. แสดงความสามารถแต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ มีความไพเราะ มีเนื้อหา
สาระตรงตามก าหนด 
 
รวม   ๖  ผลการเรียนรู้ 
 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๘๓ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ท ๓๓๒๐๔     วิชา ภาษากับวัฒนธรรม  ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                     จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต    
  
 ศึกษาวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับศิลปะแขนงต่าง ๆ การใช้
ภาษาท่ีสัมพันธ์กับประเพณีไทยโดยทั่วไปและเฉพาะท้องถิ่น และความส าคัญของภาษาในการสืบทอด
วัฒนธรรมไทย เพ่ือให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือรักษาและสืบทอด
วัฒนธรรมไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ ความสัมพันธ์ของ 
“ภาษา” กับ “วัฒนธรรม” 
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับศิลปะแขนงต่าง ๆ ๆที่มาของส านวน ภาษา มีที่มาจากศิลปะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วรรณคดีกับศิลปะ 
 ๓. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ ค า ส านวน ที่มีที่มาจากประเพณี 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีกับภาษาและวรรณคดี 
 ๔. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคติชาวบ้าน ประเภทของคติชาวบ้าน ค า 
ส านวนที่มาจากคติชาวบ้าน การใช้ภาษาสืบทอดคติชาวบ้าน 
 ๕. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ระดับภาษา ใช้ภาษาได้ถูกต้อง 
ตามกาลเทศะ บุคคล 
 ๖. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการสืบทอดวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของภาษา
และวัฒนธรรม  
 
รวม   ๖  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๘๔ 

 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๘๔ 

ค าอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๘๕ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๑ - ม. ๓ 
รายวิชาพื้นฐาน  
ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑         จ านวน  ๓  ช.ม. ๑.๕
 หน่วยกิต                                   
ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ (ภาคเรียนที่ ๒)  ม.๑  จ านวน  ๓  ช.ม. ๑.๕ หน่วยกิต 
ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ จ านวน  ๓  ช.ม. ๑.๕ หน่วยกิต 
ค๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ (ภาคเรียนที่ ๒)  ม.๒ จ านวน  ๓  ช.ม. ๑.๕ หน่วยกิต 
ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓   จ านวน  ๓  ช.ม. ๑.๕ หน่วยกิต 
ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ (ภาคเรียนที่ ๒)  ม.๓   จ านวน  ๓  ช.ม. ๑.๕ หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ค๒๑๒๐๑  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ (ภาคเรียนที่ ๑) ม.๑     จ านวน  ๒  ช.ม. ๑.๐ หน่วยกิต                                   
ค๒๑๒๐๒  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) ม.๑  จ านวน  ๒  ช.ม. ๑.๐ หน่วยกิต 
ค๒๒๒๐๑  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ (ภาคเรียนที่ ๑) ม.๒   จ านวน  ๒  ช.ม. ๑.๐ หน่วยกิต 
ค๒๒๒๐๒  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) ม.๒  จ านวน  ๒  ช.ม. ๑.๐ หน่วยกิต 
ค๒๓๒๐๑  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ (ภาคเรียนที่ ๑) ม.๓   จ านวน  ๒  ช.ม. ๑.๐ หน่วยกิต 
ค๒๓๒๐๒  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ (ภาคเรียนที่ ๒) ม.๓   จ านวน  ๒  ช.ม. ๑.๐ หน่วยกิต 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๔ - ม. ๖ 
รายวิชาพื้นฐาน  
ค๓๑๑๐๑  คณิตสาสตร์พื้นฐาน ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๔         จ านวน ๒  ช.ม. ๑.๐ หน่วยกิต                                   
ค๓๑๑๐๒  คณิตสาสตร์พื้นฐาน ๒ (ภาคเรียนที่ ๒)  ม.๔   จ านวน  ๒  ช.ม. ๑.๐ หน่วยกิต 
ค๓๒๑๐๑  คณิตสาสตร์พื้นฐาน ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๕ จ านวน  ๒  ช.ม. ๑.๐ หน่วยกิต 
ค๓๒๑๐๒  คณิตสาสตร์พื้นฐาน ๔ (ภาคเรียนที่ ๒)  ม.๕ จ านวน  ๒  ช.ม. ๑.๐ หน่วยกิต 
ค๓๓๑๐๑  คณิตสาสตร์พื้นฐาน ๕ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๖   จ านวน  ๒  ช.ม. ๑.๐ หน่วยกิต 
ค๓๓๑๐๒  คณิตสาสตร์พื้นฐาน ๖ (ภาคเรียนที่ ๒)  ม.๖   จ านวน  ๒  ช.ม. ๑.๐ หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ค๓๑๒๐๑  คณิตสาสตร์เพิ่มเติม ๑ (ภาคเรียนที่ ๑) ม.๔     จ านวน  ๓  ช.ม. ๑.๕ หน่วยกิต                                   
ค๓๑๒๐๒  คณิตสาสตร์เพิ่มเติม ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) ม.๔  จ านวน  ๓  ช.ม. ๑.๕ หน่วยกิต 
ค๓๒๒๐๑  คณิตสาสตร์เพิ่มเติม ๓ (ภาคเรียนที่ ๑) ม.๕   จ านวน  ๓  ช.ม. ๑.๕ หน่วยกิต 
ค๓๒๒๐๒  คณิตสาสตร์เพิ่มเติม ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) ม.๕  จ านวน  ๓  ช.ม. ๑.๕ หน่วยกิต 
ค๓๓๒๐๑  คณิตสาสตร์เพิ่มเติม ๕ (ภาคเรียนที่ ๑) ม.๖   จ านวน  ๓  ช.ม. ๑.๕ หน่วยกิต 
ค๓๓๒๐๒  คณิตสาสตร์เพิ่มเติม ๖ (ภาคเรียนที่ ๒) ม.๖   จ านวน  ๓  ช.ม. ๑.๕ หน่วยกิต 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๘๖ 

ค๓๑๒๐๓  คณิตสาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑) ม.๔     
       จ านวน  ๑  ช.ม. ๐.๕ หน่วยกิต                                 
ค๓๑๒๐๔  คณิตสาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) ม.๔    

จ านวน  ๑  ช.ม. ๐.๕ หน่วยกิต 
ค๓๒๒๐๓  คณิตสาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑) ม.๕    

จ านวน  ๑  ช.ม. ๐.๕ หน่วยกิต                                   
ค๓๒๒๐๔  คณิตสาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) ม.๕    

จ านวน  ๑  ช.ม. ๐.๕ หน่วยกิต 
ค๓๓๒๐๓  คณิตสาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ ๕ (ภาคเรียนที่ ๑) ม.๖    

จ านวน  ๑  ช.ม. ๐.๕ หน่วยกิต                                   
ค๓๓๒๐๔  คณิตสาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ ๖ (ภาคเรียนที่ ๒) ม.๖    
                                                                        จ านวน  ๑  ช.ม. ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๘๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      รายวิชาพื้นฐาน 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง (๓ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 

ศึกษา เข้าใจจ านวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจ านวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจ านวน

ตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกก าลังที่มี

เลขชี้ก าลังเนจ านวนเต็มบวกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  เข้าใจและ

ประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และแก้ปัญหาในชีวิตจริง เข้าใจ

และใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

โดยใช้ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการูปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรูป รายงาน เพ่ือ พัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และ
น าความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์    เพื่อ ให้เห็น
คุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  

 เพ่ือให้เกิดแกผู่้เรียนได้ศึกษา พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การ

ให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมี

เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี

วิจารณญาณ และเชื่อม่ันในตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค ๑.๑  ม.๑/๑   ม.๑/๒    
ค ๒.๒  ม.๑/๑   ม.๑/๒ 

รวม   ๔   ตัวช้ีวัด  
 

 

 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๘๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    รายวิชาเพิ่มเติม 
ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล                  
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์และเชื่อโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
รูปเรขาคณิต ความหมายของด้านของรูปสามเหลี่ยม จุดภายในและจุดภายนอก แทนแกรม 
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อยของจ านวนนับ การหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) และตัว
คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของจ านวนนับ การหา ห.ร.ม. แบบยุคลิค การแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม.และ 
ค.ร.น.  จ านวนและตัวเลข ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ และการเปลี่ยนฐานในระบบ
ตัวเลข 
 โดยใช้การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวรวมทั้งน าสภาพ
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจของประเทศให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงาน    
 เพ่ือให้เกิดแก่ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้

เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมี

เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี

วิจารณญาณ และเชื่อม่ันในตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผลบวกของความยาวด้านสองด้านกับความยาวของด้านที่สาม

ของรูปสามเหลี่ยมใดๆ ได้ 
2. หาตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อยของจ านวนนับที่ก าหนด 
3. หาตัวหารร่วมมากของจ านวนนับโดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิค 
4. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อยของ

จ านวนนับ 
5. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ หาค่าของเลขโดดตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ได้ 
6. เขียนตัวเลขฐานที่ก าหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ได้ 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๘๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    รายวิชาพื้นฐาน 
ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง (๓ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษา ความเข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากัน และสมบัติของจ านวน  เพ่ือวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟ ในการแก้ปัญ

คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ  เช่น  วงเวียนและสันตรง 

รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างรูป

เรขาคณิต ตลอดจนน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  เข้าใจและ

ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิต

สามมิต ิ

โดยใช้การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการูปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรูป รายงาน เพ่ือ พัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และ
น าความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์    เพื่อ ให้เห็น
คุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  

 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้

เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมี

เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี

วิจารณญาณ และเชื่อม่ันในตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค ๑.๑  ม.๑/๓   
ค ๑.๓  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
ค ๓.๑  ม.๑/๑    

รวม   ๕   ตัวช้ีวัด  
 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๙๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    รายวิชาเพิ่มเติม 
ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล                  
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์และเชื่อโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
การประยุกต์ของจ านวนเต็ม การค านวณโจทย์การบวก ลบ คูณ หาร ที่มีวงเล็บและไม่มีวงเล็บก ากับ 
การค านวณโจทย์โดยใช้วงเล็บเพ่ือจัดกลุ่มจ านวน การประยุกต์จ านวนเต็มและเลขยกก าลัง แบบรูป 
แบบรูปของเรขาคณิตและจ านวนนับ แบบรูปของจ านวน (พาลินโดรม) ล าดับปิโบนักชี เวกเตอร์ใน
สองมิติ การบวกและการลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์  
 โดยใช้การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวรวมทั้งน าสภาพ
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจของประเทศให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงาน    

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด  ทักษะกระบวนการที่
ได้ไปในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติ
ที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตัวเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลังไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้ 
2. อธิบายความสัมพันธ์และหาแบบรูปของรูปเรขาคณิตและจ านวนนับที่ก าหนดให้ได้ 
3. หาจ านวนนับที่เป็นพาลินโดรม และสร้างพาลินโดรมจากจ านวนที่ก าหนดให้ได้ 
4. อธิบายความสัมพันธ์ของจ านวนในล าดับปิโบนักชีและน าไปแก้ปัญหาได้ 
5. หากผลบวกของเวกเตอร์ ผลลบของเวกเตอร์ ผลคูณของเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ได้ 
6.  

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 

 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๙๑ 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                   รายวิชาพื้นฐาน 
ค๒๒๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๑   
เวลา  ๖๐ ชั่วโมง (๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)                             จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่  การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้  
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส  การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ใช้ทฤษฎีบท 
พีทาโกรัสและบทกลับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง  จ านวนจริง  จ านวนอตรรกยะ รากที่สอง 
และรากที่สามของจ านวนตรรกยะ  เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม และการน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ปริซึมและทรงกระบอก  พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม  พ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตรของทรงกระบอกและการน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ   การแปลงทาง
เรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุนและการน าไปใช้   สมบัติของเลขยกก าลัง  บทนิยาม
และสมบัติอ่ืนๆ ของเลขยกก าลัง การคูณและการหาร เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มและ
การน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ พหุนาม  หลักการด าเนินการของพหุนาม  การบวก 
การลบ การคูณพหุหนาม และการหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช้สมบัติการแจกแจง   ก าลังสองสมบูรณ์  ผลต่างของก าลังสอง  
และการใช้พหุนามในแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
     โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem - solving approach) การสืบสวน
สอบสวน (Inguiry) การเขียนแผนผังความคิด (mind mapping) การอภิปราย (discussion) และใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้
ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์   
       เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์
ต่างๆ เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑   ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
ค ๒.๒   ม.๒/๑   ม.๒/๕ 
ค ๒.๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔ 
รวม  ๖  ตัวช้ีวัด 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๙๒ 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                   รายวิชาเพิ่มเติม 
ค๒๒๒๐๑   คณิตศาสตร์เพิม่เติม                                 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๑   
เวลา  ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)                              จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

          ศึกษาเนื้อหาสาระ  ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้ การ

ประยุกต์อัตราส่วนและร้อยละ  การประยุกต์เก่ียวกับอัตราส่วนและร้อยละในชีวิตจริงจ านวนจริง  

การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย   ข้อความคาดการณ์ ประโยคเงื่อนไข บทกลับของประโยค

เงื่อนไข การตรวจสอบค่าความจริง พื้นที่รูปเรขาคณิต  การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตโดยอาศัยความรู้

เชิงปริภูมิ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นท่ีรูปเรขาคณิตโดยอาศัยความรู้เชิงปริภูมิ 

        โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem - solving approach) การสืบสวน
สอบสวน (Inguiry) การเขียนแผนผังความคิด (mind mapping) การอภิปราย (discussion) และใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้
ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์   
       เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์
ต่างๆ เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 

๑.  แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละได้ 

๒.  สร้างข้อความคาดการณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 

๓.  ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของประโยคเงื่อนไขที่ก าหนดให้ได้ 

๔.  เชียนบทกลับของประโยคเงื่อนไขที่ก าหนดให้ได้ 

๕.  สามารถหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตโดยอาศัยความรู้เชิงปริภูมิได้ 

๖.  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตโดยอาศัยความรู้เชิงปริภูมิได้ 

๗.  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 

และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 

และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๙๓ 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                        รายวิชาพื้นฐาน 
ค๒๒๑๐๒   คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๒   
เวลา  ๖๐ ชั่วโมง (๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)                                 จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต  
 

      ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
สถิติ (๒)  การน าเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย แผนภาพจุด  แผนภาพต้น-ใบ  ฮิสโทรแกรม  
การหาค่ากลางของข้อมูล การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล  การอ่านการแปลความหมายและการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ความเท่ากันทุกประการ   สมบัติของความเท่ากัน
ทุกประการของสามเหลี่ยม เส้นขนาน   สมบัติของเส้นขนาน  สมบัติของรูปสามเหลี่ยม การให้เหตุผล
และการแก้ปัญหาโดยใช้สมบัติของเส้นขนานและความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม การให้
เหตุผลทางเรขาคณิต  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต  การสร้างและการให้
เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง  และการให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสอง  การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง  การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองตัวแปรเดียว  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นก าลังสองสมบูรณ์  และการ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของก าลังสอง    
      โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem - solving approach) การสืบสวน
สอบสวน (Inguiry) การเขียนแผนผังความคิด (mind mapping) การอภิปราย (discussion) และใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้
ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์   
       เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์
ต่างๆ เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่ อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ค ๑.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๓ 

ค ๒.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒ 
ค ๒.๒   ม.๒/๒ 
ค ๓.๑   ม.๒/๑ 
รวม  ๖  ตัวช้ีวัด 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๙๔ 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                       รายวิชาเพิ่มเติม 
ค๒๒๒๐๒   คณิตศาสตร์เพิม่เติม                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๒   
เวลา  ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)                                 จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต    
       

  ศึกษาเนื้อหาสาระ ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้ การหารพหุนาม    
การหารพหุนามด้วยพหุนาม การหารพหุนามโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ การแยกตัวประกอบพหุนาม
ดีกรีสูงกว่าสอง   โดยใช้สมบัติการแจกแจง ผลต่างของก าลังสอง วิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ และ
ทฤษฎีบทเศษเหลือ รากที่ n และการด าเนินการ  รากที่สอง รากที่สาม และรากที่ n การด าเนินการ
ของจ านวนในรูป     เมื่อ a   ๐ การหารากที่สองของนิพจน์ที่อยู่ในรูป   ๒       
       โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem - solving approach) การสืบสวน
สอบสวน (Inguiry) การเขียนแผนผังความคิด (mind mapping) การอภิปราย (discussion) และใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้
ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์   
       เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์
ต่างๆ เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑.  สามารถหาผลลัทธ์จากการหารพหุนามด้วยพหุนามในกรณีที่ได้ผลลัทธ์เป็นพหุนามและไม่เป็นพหุ
นามได ้
๒.  สามารถหาผลลัทธ์จากการหารพหุนามด้วยพหุนามโดยใช้ทฤษฏีบทเศษเหลือได้ 
๓.  สามารถแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสองโดยใช้สมบัติการแจกแจงได้ 
๔.  สามารถแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสองโดยใช้ผลต่างของก าลังสองได้ 
๕.  สามารถแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสองโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือได้ 
๖.  หารากที่สอง รากท่ีสาม และรากที่ n ของจ านวนจริงที่ก าหนด 
๗.  หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของจ านวนจริงที่อยู่ในรูป      เมือ่ a   ๐ 
๘.  หารากที่สองของนิพจน์ที่อยู่ในรูป   ๒   
๙.  แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้รากท่ีสอง รากที่สาม และรากที่ n 
๑๐.  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
รวม  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๙๕ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    รายวิชาพื้นฐาน 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่  ๑   
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง ( ๓ชั่วโมง/สัปดาห์)                     จ านวน ๑.๕  หน่วยกิต    
        

ศึกษา  ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  แก้อสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว  ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหาค าตอบของโจทย์ปัญหา  พร้อม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองสมการก าลังสองตัวแปรเดียว  สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การ
แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ใน
การแก้ปัญหา ความคล้าย  บอกสมบัติและเงื่อนไขของความคล้ายกันของสามเหลี่ยมสองรูป  ใช้
สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง  เขียน
กราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น  เขียนกราฟของสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร  อ่านและแปลความหมายของกราฟที่ก าหนดให้ได้ สถิติ  ข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ แผนภาพกล่อง การแปลความหมายผลลัพธ์ การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
แก้ปัญหาการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และมี
ความคิดสร้างสรรค์   

 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ เชื่อมั่นในตนเองและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

มาตรฐาน/ตั้วชี้วัด 
ค ๑.๒  ม.๓/๑   ม.๓/๒    
ค ๑.๓  ม.๓/๑    ม.๓/๒    
ค ๒.๒  ม.๓/๑    
ค ๓.๑  ม.๓/๑     
รวม ๖ ตัวชี้วัด 

 

 

 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๙๖ 

 

 ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    รายวิชาเพิ่มเติม 
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่  ๑   
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง ( ๒ชั่วโมง/สัปดาห์)                     จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต            

 

ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล                  
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์และเชื่อโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในหัวข้อต่อไปนี้  
เศษส่วนของพหุนาม การบวก ลบ คูณ  หาร เศษส่วนของพหุนาม  การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม  
โจทย์ปัญหาเศษส่วนของพหุนาม เซตและการด าเนินการ  ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับเซต  ยูเนียน  อินเตอร์เซกชัน  คอมพลีเมนต์  และ ผลต่างของเซต 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวรวมทั้งน าสภาพทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้ าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง สรุป รายงาน   เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด  ทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตัวเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนของพหุนามได้ 
2. สามารถแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนของพหุนามได้ 
3. สามารถหา ยูเนียน  อินเตอร์เซกชัน  คอมพลีเมนต์ และผลต่างของเซตได้ 
4. สามารถน าความรู้เรื่องเซตไปแก้โจทย์ปัญหาได้ 

รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 

 

 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๙๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    รายวิชาพื้นฐาน 
ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่  ๒   
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง ( ๓ชั่วโมง/สัปดาห์)                     จ านวน ๑.๕  หน่วยกิต            

 

ศึกษา  ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้  ระบบสมการเชิงเส้น  อ่านและแปล
ความหมายของกราฟของระบบสมการเชิงเส้น  แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  น าระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหาได้  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้  
วงกลม วงกลม  คอร์ด  และเส้นสัมผัส ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม พ้ืนที่ผิว การหาพ้ืนที่ผิวของพีระมิด 
กรวย และทรงกลม การน าความรู้ เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใช้ใน           
การแก้ปัญหา ปริมาตร การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม การน าความรู้เกี่ยวกับ
ปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา ความน่าจะเป็น  หาความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่า ๆ กันได้  ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล  ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นประกอบ         
การตัดสินใจ อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติการน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของ            
มุม๓๐ องศา ๔๕ องศา และ ๖๐ องศา ไปใช้ในการแก้ปัญหา เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากัน 
เพ่ือวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยม
ที่คล้ายกัน ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติใน
การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่องและแปลความหมาย ผลลัพธ์ รวมทั้งน าสถิติไปใช้
ในชีวิตจริง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและน าผลที่ได้ไปหาความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ ์
 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
แก้ปัญหาการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และมี
ความคิดสร้างสรรค์   
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและ     
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ        
มีวิจารณญาณ เชื่อมั่นในตนเอง  และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ค ๑.๓ ม.๓/๓ 
ค ๒.๑  ม.๓/๒    
ค ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒   
ค ๓.๒  ม.๓/๑ 
รวม ๕ ตัวชี้วัด 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๙๘ 

ค าอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๙๙ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             รายวิชาพื้นฐาน  
รหัส ค๓๑๑๐๑  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ภาคเรียนที่  ๑ 
เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง ( ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเก่ียวกับเรื่อง ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต จ านวนสมาชิกของเซต
จ ากัด และการแก้ปัญหา เซต  ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์ของเซต แผนภาพเวนน์ เอก
ภพสัมพัทธ์  จ านวนสมาชิกของเซตจ ากัด และการแก้ปัญหา ประพจน์ และตัวเชื่อม 

โดยใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และและสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ให้เหตุผล 
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ใน
คณิตศาสตร์ และน าความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ อย่างมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ  ตลอดจนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มี
อาชีพ และเป็นพลเมืองดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

ค ๑.๑  ม.๔/๑  
รวม   ๑   ตัวชี้วัด  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๐๐ 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             รายวิชาพื้นฐาน  
รหัส ค๓๑๑๐๒  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง ( ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เลขยกก าลัง เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม รากที่ n ของ
จ านวนจริง เมื่อ n เป็นจ านวน นับที่มากกว่า ๑ เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ 
ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน (ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันก าลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได และ ฟังก์ชันเอก
โพเนนเชียล) 

โดยใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ให้เหตุผล 
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ใน
คณิตศาสตร์ และน าความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ  อย่างมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ  ตลอดจนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มี
อาชีพ และเป็นพลเมืองดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

ค ๑.๑  ม.๕/๑  
ค ๑.๒  ม.๕/๑  
รวม   ๒   ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๐๑ 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน         

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                       รายวิชาพื้นฐาน                             
รหัส  ค๓๒๑๐๑ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๓            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑       
เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง  ( ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ )                       จ านวน     ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน  ดอกเบี้ย มูลค่าของเงิน ค่ารายงวด  

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

แก้ปัญหาการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และมี

ความคิดสร้างสรรค์   

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มี

วิจารณญาณ มีความสามารถในการแก้ปัญหา  สามารถในการใช้ทักษะชีวิต และมีความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ค ๑.๓ ม.๕/๑ 

ค ๓.๑ ม.๕/๑  

รวม  ๒ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๐๒ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน         

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                       รายวิชาพื้นฐาน                             
รหัส  ค๓๒๑๐๒ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๔             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๒       
 เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง  ( ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ )                       จ านวน     ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 ศึกษา หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีสิ่งของ 

แตกต่างกันทั้งหมด การจัดหมู่กรณีสิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและ

เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

แก้ปัญหาการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และมี

ความคิดสร้างสรรค์   

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มี

วิจารณญาณ มีความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถในการใช้ทักษะชีวิต และมีความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยี 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ค ๓.๒ ม.๕/๑ ม.๕/๒ 

รวม  ๒ ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๐๓ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รายวิชาพื้นฐาน 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง     จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษา  ความหมายของล าดับและการเขียนแสดงล าดับ ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต 

ล าดับฮาร์มอนิก ลิมิตของล าดับอนันต์ ความหมายของอนุกรมและการเขียนแสดงอนุกรม อนุกรม เลข

คณิต อนุกรมเรขาคณิต อนุกรมอนันต์ สัญลักษณ์แสดงการบวก การประยุกต์ของล าดับและอนุกรม 

การประยุกต์ของล าดับและอนุกรมในการแก้ปัญหาเก่ียวกับดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และ มี

ความคิดสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  มี

วิจารณญาณ มีความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถในการใช้ทักษะชีวิต และมีความสามารถ    ใน

การใช้เทคโนโลยี 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ค ๑.๒ ม.๕/๒ 

รวมตัวชี้วัด ๑ ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๐๔ 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    รายวิชาพื้นฐาน 
ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง     จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
  ศึกษา  ความหมายของสถิติศาสตร์ ตัวอย่างการน าสถิติศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ ตัวอย่างการ
น าเสนอข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ค าส าคัญในสถิติศาสตร์ (ประชากร ตัวอย่าง 
ตัวแปร พารามิเตอร์ และค่าสถิติ) การแบ่งประเภทของข้อมูลตามแหล่งที่มาข้อมูล (ข้อมูลปฐมภูมและ
ข้อมูลทุติยภูมิ การแบ่งประเภทของข้อมูลตามระยะเวลาจัดเก็บ (ข้อมูลอนุกรมเวลาและข้อมูล
ตัดขวาง) การแบ่งประเภทของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล (ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
และสถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน การวิเคราะห์ข้อมูล (ความถี่และฐานนิยม) 
การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่ (ตารางความถี่จ าแนกทางเดียวและตารางความถี่
จ าแนกสองทาง) และการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภาพ (แผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิวงกลม และแผนภูมิแท่ง  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่ การวิเคราะห์และ
การน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพ (ฮิสโทแกรม แผนภาพจุด แผนภาพ ล าต้นและใบ 
แผนภาพกล่อง และแผนภาพการกระจาย) และค่าวัดทางสถิติ อันได้แก่ ค่ากลางของข้อมูล (ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ค่าเฉลี่ยนเลขคณิตถ่วงน้ าหนัก มัธยฐาน และฐานนิยม) ค่าวัดการกระจายสัมบูรณ์ (พิสัย 
พิสัยระหว่างควอร์ไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวน) ค่าวัดการกระจายสัมพัทธ์ 
(สัมประสิทธิ์การแปรผัน) และค่าวัดต าแหน่งที่ของข้อมูล (ควอร์ไทล์และเปอร์เซ็นไทล์) 
 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และมี

ความคิดสร้างสรรค์   

 เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มี

วิจารณญาณ มีความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถในการใช้ทักษะชีวิต และมีความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยี 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ค ๓.๑ ม.๖/๑  

รวมตัวชี้วัด ๓ ตัวช้ีวัด 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๐๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ค๓๑๒๐๑  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ภาคเรียนที่  ๑ 
เวลาเรียน  ๖๐  ชั่วโมง ( ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 ศึกษาเกี่ยวกับเซต เซตจ ากัดและเซตอนันต์ การเท่ากันของเซต เอกภพสัมพัทธ์ สับเซตและ
เพาเวอร์เซต แผนภาพของเวนน์ การด าเนินการของเซต และจ านวนสมาชิกของเซตจ ากัด ประพจน์ 
การเชื่อมประพจน์ การหาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริง รูปแบบ
ของประพจน์ที่สมมูลกัน สัจนิรันดร์ การอ้างเหตุผล ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณ ค่าความจริงของ
ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ จ านวนจริง สมบัติ
ของระบบจ านวนจริง การน าสมบัติของจ านวนจริงไปใช้ในการแก้ปัญหา ค่าสัมบูรณ์ ตัวประกอบของ
พหุนาม สมการของพหุนามตัวแปรเดียว สมบัติของการไม่เท่ากัน ช่วงและการแก้อสมการพหุนาม 
การด าเนินการของเศษส่วนของพหุนาม สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนาม สมการและอสมการ
ค่าสัมบูรณ์ของพหุนาม 

โดยใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และและสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ให้เหตุผล 
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ใน
คณิตศาสตร์ และน าความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ อย่างมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ  ตลอดจนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มี
อาชีพ และเป็นพลเมืองดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้   

1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
2.     เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอ้างเหตุผล 
3. เข้าใจจ านวนจริง และใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแก้ปัญหา 
4. แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
5. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
6. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

รวม   ๖   ผลการเรียนรู้   
 
 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๐๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ค๓๑๒๐๒  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลาเรียน  ๖๐  ชั่วโมง ( ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ตัวผกผันของความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและกราฟ การด าเนินการ
ของฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันผกผัน การน าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันและกราฟไปใช้ในการ
แก้ปัญหา รากที่ n ในระบบจ านวนจริงและจ านวนจริงในรูปกรณฑ์ เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนตรรกยะ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล สมการเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม การหาค่า
ลอการิทึมฐานสิบส าหรับจ านวนจริงบวก แอนติลอการิทึม การเปลี่ยนฐานลอการิทึม สมการ
ลอการิทึม การน าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ ระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด 
ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรง ระยะห่างระหว่าง
เส้นตรงกับจุด และระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกัน ภาคตัดกรวย วงกลม วงรี พาราโบลา 
และไฮเพอร์โบลา 

โดยใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และและสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ให้เหตุผล 
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ใน
คณิตศาสตร์ และน าความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ  อย่างมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ  ตลอดจนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มี
อาชีพ และเป็นพลเมืองดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้   
1. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน 
2. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
3. เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
4. แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
5. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 

             รวม   ๕   ผลการเรียนรู้   
 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๐๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ค๓๑๒๐๓  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ภาคเรียนที่  ๑ 
เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง ( ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับพหุนาม การหารยาว ขั้นตอนการหาร  การหารสังเคราะห์  ทฤษฎีเศษเหลือ

และทฤษฎีบทตัวประกอบ การใช้เศษเหลือในการหารสังเคราะห์ สมการพหุนาม อสมการพหุนาม 

สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนาม สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนาม และโจทย์

ประยุกต์ที่หลากหลาย 

โดยใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และและสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ให้เหตุผล 
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ใน
คณิตศาสตร์ และน าความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ  อย่างมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ  ตลอดจนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มี
อาชีพ และเป็นพลเมืองดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
ผลการเรียนรู้   

๑. แก้สมการพหุนามก าลังสองและมากกว่าสองได้ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
๒. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
๓. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
๔. น าทฤษฎีบทพหุนามที่ได้ศึกษาไปใช้แก้ปัญหาได้ 

 
รวม   ๔   ผลการเรียนรู้   
 
 
 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๐๘ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ค๓๑๒๐๔  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง ( ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
  ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง กราฟของฟังก์ชันพหุนาม กราฟของฟังก์ชัน
เลขยกก าลัง ฟังก์ชันตรรกยะ บทประยุกต์ของฟังก์ชันตรรกยะ สมการและอสมการเอกซ์โพเนนเชียล 
การแก้สมการและอสมการเอกซ์โพเนนเชียล บทประยุกต์ของสมการและอสมการของเอกซ์โพเนน
เชียล สมการและอสมการลอการิทึม  การแก้สมการและอสมการลอการิทึมลอการิทึม  บทประยุกต์
ของสมการและอสมการของลอการิทึม 

โดยใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และและสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ให้เหตุผล 
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ใน
คณิตศาสตร์ และน าความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ  อย่างมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ  ตลอดจนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มี
อาชีพ และเป็นพลเมืองดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้   

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันพหุนาม และเขียนกราฟของฟังก์ชันพหุนามได้ 
2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรรกยะ และเขียนกราฟของฟังก์ชันตรรกยะได้ 
3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึมและเขียนกราฟได้ 
4. แก้สมการและอสมการเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึมได้ 
5. น าความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

รวม   ๕   ผลการเรียนรู้   

 
 
 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๐๙ 

ค าอธิบายรายวิชา          

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                       รายวิชาเพิ่มเติม                             

รหัส  ค๓๒๒๐๑ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑       

 เวลาเรียน  ๖๐ ชั่วโมง  ( ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ )                       จ านวน     ๑.๕  หน่วยกิต 

  

 ศึกษาฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์และกฎของไซน์  เมทริกซ์  เมทริกซ์และเมทริกซ์สลับ

เปลี่ยน การบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เมท

ริกซ์ผกผัน การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์เวกเตอร์ในสามมิติ เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์ 

การบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 

 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

แก้ปัญหาการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และมี

ความคิดสร้างสรรค์   

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มี

วิจารณญาณ มีความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถในการใช้ทักษะชีวิต และมีความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยี 
 

ผลการเรียนรู้  

๑. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

๒. แก้สมการตรีโกณมิติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

๓. ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา 

๔. เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง การคูณระหว่าง

เมทริกซ์   และหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n x n เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่ไม่เกินสาม 

๕. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ ๒ x ๒ 

๖. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผันและการด าเนินการตามแถว 

๗. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงส

เกลาร์และผล คูณเชิงเวกเตอร์ 

๘. น าความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ผลการเรียนรู้ 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๑๐ 

ค าอธิบายรายวิชา         

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                       รายวิชาเพิ่มเติม                             

รหัส  ค๓๒๒๐๓   วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์  ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑       

 เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง  ( ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ )                        จ านวน     ๐.๕  หน่วยกิต 

 

 ศึกษากฎของโคไซน์และกฎของไซน์  เอกลักษณ์สมการตรีโกณมิติ   การหาระยะทางและ

ความสูง และโจทย์ปประยุกต์ที่หลากหลาย 

 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

แก้ปัญหาการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และมี

ความคิดสร้างสรรค์   

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มี

วิจารณญาณ มีความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถในการใช้ทักษะชีวิต และมีความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยี 

 

ผลการเรียนรู้  

๑. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติและน าไปใช้ในการ

แก้ปัญหา 

๒. แก้สมการตรีโกณมิติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

๓. ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา 

๔. น าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 

รวมผลการเรียนรู้ ๔  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๑๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชา        

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                      รายวิชาเพิ่มเติม                             

รหัส  ค๓๒๒๐๒ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๒       

 เวลาเรียน  ๖๐ ชั่วโมง  ( ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ )                      จ านวน     ๑.๕  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาหลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน การเรียงสับเปลี่ยน

เชิงเส้น การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด การจัดหมู่กรณีท่ีสิ่งของ

แตกต่างกันทั้งหมด ทฤษฎีบททวินาม ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น

ของเหตุการณ์  จ านวนเชิงซ้อน จ านวนเชิงซ้อนและสมบัติของจ านวนเชิงซ้อน จ านวนเชิงซ้อนในรูป

เชิงขั้ว -รากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากกว่า ๑  สมการพหุนามตัวแปรเดียว 

ฟังก์ชัน 

 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

แก้ปัญหาการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และมี

ความคิดสร้างสรรค์   

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มี

วิจารณญาณ มีความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถในการใช้ทักษะชีวิต และมีความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยี 

 

ผลการเรียนรู้  

๑. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา 

๒. หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 

๓. เข้าใจจ านวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจ านวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา 

๔. หารากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากกว่า ๑ 

๕. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินสี่ ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มและน าไปใช้ใน

การแก้ปัญหา 

รวมผลการเรียนรู้ ๕ ผลการเรียนรู้ 

 

 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๑๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชา         

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                       รายวิชาเพิ่มเติม                             

รหัส  ค๓๒๒๐๔  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์  ๔    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒       

 เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง  ( ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ )                            จ านวน     ๐.๕  หน่วยกิต 

 

ศึกษาหลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน การเรียงสับเปลี่ยน

เชิงเส้น การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด การจัดหมู่กรณีท่ีสิ่งของ

แตกต่างกันทั้งหมด ทฤษฎีบททวินาม ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น

ของเหตุการณ์  และโจทย์ปประยุกต์ที่หลากหลาย 

 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

แก้ปัญหาการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และมี

ความคิดสร้างสรรค์   

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มี

วิจารณญาณ มีความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถในการใช้ทักษะชีวิต และมีความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยี 

 

ผลการเรียนรู้  

๑. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา 

๒. หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ได้ 

๓. น าความรู้เกี่ยวกับแมททาครอริกและความน่าจะเป็นไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 

รวมผลการเรียนรู้ ๓ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๑๓ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    รายวิชาเพิ่มเติม 
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๕   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง     จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษา ลิมิตของฟังก์ชันและทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 

และความต่อเนื่องบนช่วง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร อนุพันธ์ของ

ฟังก์ชันประกอบ เส้นสัมผัสเส้นโค้ง อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์และ

ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต ปริพันธ์จ ากัดเขต และพ้ืนที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง 

 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และมี

ความคิดสร้างสรรค์   

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  มี

วิจารณญาณ มีความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถในการใช้ทักษะชีวิต และมีความสามารถ    ใน

การใช้เทคโนโลยี 

  

ผลการเรียนรู้  

๑. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ 

๒. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่ก าหนดให้และน าไปใช้แก้ปัญหา 

๓. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและจ ากัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่ก าหนดให้ และน าไปใช้แก้ปัญหา 

รวมผลการเรียนรู้ ๓ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 
 
 
 
 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๑๔ 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    รายวิชาเพิ่มเติม 
ค๓๓๒๐๓ คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์  ๕  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง     จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 

ศึกษา การประยุกต์ของล าดับและอนุกรมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 

โจทย์ปัญหาล าดับและอนุกรมในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ของอนุพันธ์  โจทย์ประยุกต์ปริพันธ์ไม่

จ ากัดเขตและจ ากัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิต และโจทย์ประยุกต์ท่ีหลากหลาย 

 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และมี

ความคิดสร้างสรรค์   

 เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มี

วิจารณญาณ มีความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถในการใช้ทักษะชีวิต และมีความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยี 

 

ผลการเรียนรู้ 

๑. เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ 

๒. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ 

๓. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่ก าหนดให้ และน าไปใช้แก้ปัญหา 

๔. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและจ ากัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่ก าหนดให้ และน าไปใช้แก้ปัญหา 

รวมตัวชี้วัด ๔ ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๑๕ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    รายวิชาเพิ่มเติม 
ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง     จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 

ศึกษา ความหมายและชนิดของตัวแปรสุ่ม (ตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องและตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง) ค่า

คาดหมายและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัว

แปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง อันได้แก่ การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่องและการแจกแจงทวินาม การแจกแจงความ

น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง อันได้แก่ การแจกแจงปกติและการแจกแจงปกติมาตรฐาน เปอร์เซ็น

ไทล์ของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง และการเปรียบเทียบต าแหน่งของข้อมูลโดยใช้ค่าของตัวแปรสุ่มปกติ

มาตรฐาน  

 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

แก้ปัญหาการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และมี

ความคิดสร้างสรรค์   

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มี

วิจารณญาณ มีความสามารถในการแก้ปัญหา  สามารถในการใช้ทักษะชีวิต และมีความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี 

 

ผลการเรียนรู้ 

๑. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดจาก ตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจ

ทวินาม และการแจกแจงปกติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

รวมตัวชี้วัด ๑ ผลการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๑๖ 

 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    รายวิชาเพิ่มเติม 
ค๓๓๒๐๔   คณิตศาสตร์เพิม่พูนประสบการณ์ ๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง     จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 

ศึกษา การประยุกต์โจทย์ปัญหาสถิติศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ

ต่าง ๆ และโจทย์ประยุกต์ท่ีหลากหลาย 

 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และมี

ความคิดสร้างสรรค์   

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์   มี

วิจารณญาณ มีความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถในการใช้ทักษะชีวิต และมีความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยี 

 

ผลการเรียนรู้ 

๑. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ 

๒. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดจาก ตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจ

ทวินาม และการแจกแจงปกติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

รวมตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 



 

  

  

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๑๗ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๑๗ 

ค าอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๑๘ 

รายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๑ - ม. ๓ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๑ 
ว๒๑๑๐๑   วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)   จ านวน  ๓  ช.ม.  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๒๑๑๐๒  
ว๒๑๑๐๓    

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 
วิชาวิทยาการค านวณออกแบบและเทคโนโลยี ๑    

จ านวน  ๓  ช.ม.  
จ านวน  ๒  ช.ม. 

๑.๕ หน่วยกิต 
๑  หน่วยกิต 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๒ 
ว๒๒๑๐๑   วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)   จ านวน  ๓  ช.ม.  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๒๒๑๐๒  
ว๒๒๑๐๔   

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 
วิชาวิทยาการค านวณออกแบบและเทคโนโลยี๒ 

จ านวน  ๓  ช.ม.  
จ านวน  ๒  ช.ม. 

๑.๕ หน่วยกิต 
๑  หน่วยกิต 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๓ 
ว๒๓๑๐๑   วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ (ภาคเรียนที่ ๑)   จ านวน  ๓  ช.ม.  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๒๓๑๐๒  
ว๒๓๑๐๓   

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ (ภาคเรียนที่ ๒) 
วิชาวิทยาการค านวณออกแบบและเทคโนโลยี๓ 
 

จ านวน  ๓  ช.ม.  ๑.๕ หน่วยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๑ - ม. ๓ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๑ 
ว๒๑๒๐๑    รายวิชาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์     จ านวน  ๒  ช.ม. ๑  หน่วยกิต 
ว๒๑๑๐๒   รายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๒  ช.ม. ๑  หน่วยกิต 
ว๒๑๒๑๑    Science English ๑       จ านวน  ๑  ช.ม. ๐.๕  หน่วยกิต 
ว๒๑๒๑๒    Science English ๒       จ านวน  ๑  ช.ม. ๐.๕  หน่วยกิต 
ว๒๑๒๘๑    วิชาโปรแกรมส านักงาน ๑ (ห้องเรียนปกติ)  จ านวน  ๒  ช.ม. ๑  หน่วยกิต 
ว๒๑๒๐๑    วิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์๑  (ห้องเรียน SMTP)   จ านวน  ๒  ช.ม. ๑  หน่วยกิต 

ว๒๑๒๐๒    วิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์๒   (ห้องเรียน SMTP)   จ านวน  ๒  ช.ม. ๑  หน่วยกิต 
    
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๒ 
ว๒๒๒๐๑ รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์                จ านวน  ๒  ช.ม. ๑  หน่วยกิต 
ว๒๒๒๐๒    รายวิชาโครงงานสร้างสรรค์ จ านวน  ๒  ช.ม. ๑  หน่วยกิต 
ว๒๒๒๑๑    Science English ๓       จ านวน  ๑  ช.ม. ๐.๕  หน่วยกิต 
ว๒๒๒๑๒    Science English ๔      จ านวน  ๑  ช.ม. ๐.๕  หน่วยกิต 
ว๒๒๒๘๑    วิชาการใช้งานโปรแกรมกราฟฟิก(ห้องเรียนปกติ) จ านวน  ๒  ช.ม. ๑  หน่วยกิต 
ว๒๑๒๐๓ วิชาเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟฟิก๑ 

           (ห้องเรียน SMTP)    
จ านวน  ๒  ช.ม. ๑  หน่วยกิต 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๑๙ 

ว๒๑๒๐๔ วิชาการออกแบบInfographic   
(ห้องเรียน SMTP)   

จ านวน  ๒  ช.ม. ๑  หน่วยกิต 

ว๒๓๒๘๑ วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์        จ านวน  ๑  ช.ม. ๐.๕  หน่วยกิต 
ว๒๐๒๖๔ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ ๔ จ านวน  ๑  ช.ม. ๐.๕  หน่วยกิต 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๓ 
ว๒๓๒๐๑ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ๑ จ านวน  ๒  ช.ม. ๑  หน่วยกิต 
ว๓๑๒๐๒ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ๒ จ านวน  ๒  ช.ม. ๑  หน่วยกิต 
ว๒๓๒๑๑    Science English ๕       จ านวน  ๑  ช.ม. ๐.๕  หน่วยกิต 
ว๒๓๒๑๑    Science English ๖      จ านวน  ๑  ช.ม. ๐.๕  หน่วยกิต 
ว๒๓๒๘๑    วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์       

(ห้องเรียนปกติ) 
จ านวน  ๒  ช.ม. ๑  หน่วยกิต 

ว๒๓๒๐๑   วิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 (ห้องเรียน SMTP) 

จ านวน  ๒  ช.ม. ๑  หน่วยกิต 

ว๒๓๒๘๒   วิชาการสร้างเว็บไซต์(ห้องเรียนปกติ)  จ านวน  ๒  ช.ม. ๑  หน่วยกิต 
ว๒๓๒๐๒   วิชาเทคโนโลยีการสร้างเว็บไซต์     

(ห้องเรียน SMTP) 
จ านวน  ๒  ช.ม. ๑  หน่วยกิต 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๒๐ 

รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๔ - ม.๖ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๔ 
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑  จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๑๑๐๓ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๑๑๐๖ วิทยาการค านวณออกแบบและเทคโนโลยี 
  

จ านวน  ๑  ช.ม.   ๐.๕ หน่วยกิต 
ว๓๑๑๘๒ เทคโนโลย ี(ออกแบบและเทคโนโลยี) พ้ืนฐาน ๑ จ านวน  ๑  ช.ม.   ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  
ว๓๐๑๐๑  วิทยาศาสตร์กายภาพ๒  จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๒๑๐๖  วิชาวิทยาการค านวณออกแบบและเทคโนโลยี ๒   
 

จ านวน  ๑  ช.ม.   ๐.๕ หน่วยกิต 
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ว๓๓๑๐๑ โลก ดาราศาสตร์  จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
๓๓๑๐๖ วิชาวิทยาการค านวณออกแบบและเทคโนโลยี ๓   
 

จ านวน  ๑  ช.ม.   ๐.๕ หน่วยกิต 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๒๑ 

รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๔ - ม. ๖ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๔ 

ว๓๐๒๔๑ พ้ืนฐานสิ่งมีชีวิต จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๐๒๒๑ ธาตุและสมบัติของธาตุ จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๐๒๐๑ กลศาสตร์๑ จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๐๒๐๒ กลศาสตร์๒ จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๐๒๒๓ สมบัติของสาร จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๑๒๔๒ พนัธุศาสตร์และวิวฒันาการ จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๐๒๒๔ ปฏิบัติเคมีเชิงประยุกต์๒ จ านวน  ๒  ช.ม.   ๑.๐    หน่วยกิต 
ว๓๑๒๘๑ วิทยาศาสตร์วิทยาการค านวณ ๑ จ านวน  ๑  ช.ม.   ๐.๕    หน่วยกิต 
ว๓๑๒๘๒  วิชาการสร้างงานมัลติมีเดีย จ านวน  ๑  ช.ม.   ๐.๕    หน่วยกิต 
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ว๓๐๒๐๓ การเคลื่อนที่แบบSHMและคลื่น จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๐๒๒๕ จลศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๐๒๔๓ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๐๒๐๔ เสียงและไฟฟ้า จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๐๒๔๖ กรดเบสและเคมีเชิงไฟฟ้า จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๐๒๔๔ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์๑ จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๐๒๐๒ โครงงานฟิสิกส์ จ านวน  ๒  ช.ม.   ๑.๐    หน่วยกิต 
ว๓๑๒๘๑ วิทยาศาสตร์วิทยาการค านวณ ๒ จ านวน  ๑  ช.ม.   ๐.๕    หน่วยกิต 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ว๓๐๒๔๕ กายวิภาคศาสตร์และสรีระของสัตว์ 
             สรีรวิทยาของสัตว์๒ 

จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๐๒๒๗ เคมีอินทรีย์ จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๐๒๐๕ แม่เหล็กไฟฟ้าสมบัติเชิงกล 
              สารและอุณหพลศาสตร์ 

จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๐๒๔๗ ปฏิบัติการชีววิทยา จ านวน  ๑  ช.ม.   ๐.๕ หน่วยกิต 
ว๓๐๒๐๗ โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ จ านวน  ๒  ช.ม.   ๑.๐    หน่วยกิต 
ว๓๐๒๔๖ ระบบนิเวศและความหลากหลาย   
             ของสิ่งมีชีวิต 

จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๐๒๒๘ เคมีกับการแก้ปัญหา จ านวน  ๓  ช.ม.   ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๐๒๐๖ ฟิสิกส์ยุคใหม่ (modern physics) จ านวน  ๒  ช.ม.   ๑.๐    หน่วยกิต 
ว๓๐๒๘๓ การเขียนโปรแกรม ๑ จ านวน  ๒  ช.ม.   ๑.๐    หน่วยกิต 

 ว๓๑๒๘๓  วิชาการสร้างงานมัลติมีเดีย จ านวน  ๒  ช.ม.   ๑.๐    หน่วยกิต 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๒๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ว๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน                         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๖๐  ชั่วโมง ( ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)            จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

ศึกษาเก่ียวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจ าแนกสารด้วยสถานะ เนื้อสาร และจ าแนกด้วย
ขนาด อนุภาคของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การจ าแนกและศึกษาองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์ 
สมบัติของสารบริสุทธิ์ โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบ ภายในเซลล์สิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์
ศึกษากระบวนการล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ด้วยวิธีการแพร่  และการออสโมซิส ศึกษาการ
ด ารงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การล าเลียงสารในพืช  การเจริญเติบโตของ
พืช การสืบพันธุ์ของพืช และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล  บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล  อธิบาย  อภิปรายและสร้างแบบจ าลอง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสิน โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต  การทดลองแบบจ าลอง  และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

ว ๑.๒  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙, ม.๑/๑๐, 
ม.๑/๑๑, 

 ม.๑/๑๒ ม.๑/๑๓, ม.๑/๑๔, ม.๑/๑๕, ม.๑/๑๖, ม.๑/๑๗, ม.๑/๑๘  
ว ๒.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙, ม.๑/๑๐  

รวม ๒๘  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๒๓ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ว๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน                         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๖๐  ชั่วโมง ( ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)           จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์  ค านวณปริมาณความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะ  การใช้
เทอร์โมมิเตอร์  การขยายตัวหรือหดตัว การถ่ายโอนความร้อน  ปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอนระหว่าง
สสารจนเกิดสมดุลความร้อน  การน าความร้อน  การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน ความสัมพันธ์
ความดันอากาศกับความสูงจากพ้ืนโลก การแบ่งชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ 
กระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ และผลกระทบและการ
ปฏิบัติตนของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล  บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล  อธิบาย  อภิปรายและสร้างแบบจ าลอง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสิน โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต  การทดลองแบบจ าลอง  และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

รหัสตัวช้ีวัด  

มาตรฐาน ว ๒.๒            ม.๑/๑ 
มาตรฐาน ว ๒.๓   ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ , ม.๑/๔ , ม.๑/๕ , ม.๑/๖ , ม.๑/๗ 
มาตรฐาน ว ๓.๒   ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ , ม.๑/๔ , ม.๑/๕ , ม.๑/๖ , ม.๑/๗ 
 
รวมทั้งหมด  ๑๕   ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๒๔ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาพื้นฐาน 

ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓    ภาคเรียนที่ ๑ 

เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน    จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  

 

 ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล และอธิบาย ยีน ดีเอ็นเอ โครโมโซม  กระบวนการถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม  จีโนไทป์  ฟีโนไทป์ การค านวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์  การ

แบ่งเซลล์แบบ        ไมโทซิสและไมโอซิส ความผิดปกติของโครโมโซม โรคพันธุกรรมที่เกิดจากความ

ผิดปกติของโครโมโซม        การดัดแปลงพันธุกรรม  การใช้ประโยชน์ทางด้านพันธุศาสตร์ การพัฒนา

ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต   การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพในด้ านต่างๆ อธิบาย

และสร้างแบบจ าลองการเกิดคลื่นกล ส่วนประกอบของลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมของคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์และอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน กฎการสะท้อนแสง ภาพ

ที่ เกิดจากกระจกเงาราบและกระจกเงาโค้ง การประยุกต์ใช้กระจกเงาราบแกระจก เงาโงใน

ชีวิตประจ าวัน การหักเหของแสง การสะท้อนกลับหมด การเขียนแผนภาพรังสีของแสง  เลนส์นูน 

เลนส์เว้า ปรากฏการณ์ทางแสง การวัดความสว่างของพ้ืนผิว ผลของความสว่างที่มีต่อดวงตา การ

วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะการจัดความสว่างของสถานที่ต่างๆ  อธิบายการโคจรของ

ดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การสร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบายการเกิดฤดู การเคลื่อนที่ปรากฏของดวง

อาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์ การเกิดน้ าขึ้นน้ าลง 

เทคโนโลยีอวกาศ และความก้าวหน้าของโครงการส ารวจอวกาศ  

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล 
และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
  

ตัวช้ีวัด  

ว ๑.๓ ม.๓/๑- ม.๓/๑๑ 

ว ๒.๓ ม.๓/๑๐ -ม.๓/๒๑ 

ว ๓.๑ ม.๓/๑-ม.๓/๔ 

รวม ๒๗ ตัวช้ีวัด 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๒๕ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    รายวิชาพื้นฐาน 

ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓    ภาคเรียนที ๒

เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน     จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 

  ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล และอธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ รูปแบบ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต สายใยอาหาร การสะสมสารพิษในโซ่อาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์จากวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม การ
เกิดปฏิกิริยาเคมี การเขียนสมการข้อความ กฎทรงมวล การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของ
ปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี การวัดปริมาณทางไฟฟ้า ความสัมพันธ์
ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน  
การท างานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐาน พลังงานไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า การใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล 
และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ตัวช้ีวัด  
ว ๑.๑ ม.๓/๑ - ม.๓/๖   
ว ๑.๓ ม.๓/๙ - ม.๓/๑๑ 
ว ๒.๑ ม.๓/๑ - ม.๓/๘ 
ว ๒.๓ ม.๓/๑ - ม.๓/๙ 
รวมทั้งหมด ๒๖ ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๒๖ 

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม๑   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   รายวิชาเพิ่มเติม 

ว๒๑๒๐๑  รายวิชาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    

ภาคเรียนที ๑  เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน    จ านวน ๑หน่วยกิต

  

ศึกษาและปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(Science process Skills) ๑๓ ทักษะ
แบ่งเป็นทักษะกระบวนการขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่การสังเกตการวัดการคานวณการจาแนกประเภทการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลาการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูลการลง
ความเห็นจากข้อมูลและการพยากรณ์ทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการ ได้แก่การตั้งสมมติฐานการกา
หนดนิยามเชิงปฏิบัติการการกาหนดและการควบคุมตัวแปรการออกแบบและด าเนินการทดลองการ
ตีความหมายของข้อมูล และการลงข้อสรุป 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา การส ารวจ
ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การสรุปผล และการอภิปราย ทักษะด้านการอ่าน (Reading) การเขียน 
(Writing) การคิดค านวณ (Arithmatics) มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แก้ปัญหา (CriticalThinking & Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork&Leadership) ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & Media Literacy) ทักษะ
การเรียนรู้ (Learning Self-reliance) 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

 ผลการเรียนรู ้ 
๑. มีความรู้ความเข้าใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อน ามาแก้ปัญหาและสร้าง
องค์ความรู้  
๒. มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน ามาแก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้  
๓. ออกแบบการทดลองและมีทักษะการทดลอง  
๔. ท าแฟ้มสะสมผลงาน 

รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด 
 

 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๒๗ 

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี                 รายวิชาเพิ่มเติม 
ว๒๑๑๐๒  รายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
ภาคเรียนที ๒  เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน    จ านวน ๑หน่วยกิต 

 
ศึกษาลักษณะที่ส าคัญและวิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและสารเคมีในห้องทดลองทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความช าน าญและน าความรู้ไปใช้ในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการ
ทดลองเกี่ยวกับเทคนิคปฏิบัติการพ้ืนฐานทางชีววิทยา  ปฏิบัติการทางเคมี ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการสังเกต การลงมือกระท าและฝึกการจดบันทึกผลการทดลองอย่างเป็น

ระเบียบค้นคว้าหาความรู้ อยู่อย่างพอเพียง และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และมีจิตวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
๑.มีความเข้าใจและทักษะในการใช้เครื่องมือและสารเคมีวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
๒. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
๓. มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้และมีทักษะปฏิบัติการเบื้องต้นทางเคมี  ชีววิทยา
และ   ฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้อง 
๔. มีทักษะในการแก้ปัญหาและสามารถแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
๕. มีความรู้และความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการตัดสินใจ 

 
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๒๘ 

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                รายวิชาเพิ่มเติม 
ว๒๒๒๐๑ รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ภาคเรียนที ๑  เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน    จ านวน ๑หน่วยกิต 

 

ศึกษากระบวนการท างานของนักวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ ล าดับขั้นตอนในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ค้นคว้า อธิบายเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์และท ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นเกี่ยวกับ

กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ฝึกทักษะการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การก าหนด

และควบคุมตัวแปร ตลอดจนการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน และ

สามารถอธิบายถึงความแตกต่างของโครงงานประเภทต่างๆ และท าโครงงานประเภททดลอง ประเภท

สิ่งประดิษฐ์หรือประเภทส ารวจ เป็นขั้นตอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยสามารถวางแผน

ด าเนินการตามโครงการและน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล อภิปราย มีความคิดริเริ่มมีความสามารถ
ในการตัดสินใจคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 

เพ่ือให้เกิดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการมีผลงานและความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ (ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑) 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร ์รวมทั้งกระบวนการท างานของนักวิทยาศาสตร์ได้ 
๒. อธิบายขั้นตอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
๓. ออกแบบวิธีการทดลอง เลือกใช้อุปกรณ์ และท าการทดลองได้อย่างมีระบบ 
๔. จัดท าเค้าโครงงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมถึงท าโครงงานวิทยาศาสตร์ง่ายๆ ตามความสนใจ
ของนักเรียนได้ 
๕. น าเสนอเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๒๙ 

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                            รายวิชาเพิ่มเติม 
ว๒๒๒๐๒   รายวิชาโครงงานสร้างสรรค์      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ภาคเรียนที ๒  เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน    จ านวน ๑หน่วยกิต 
  

ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ อภิปราย และทดลอง เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นน ามาจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ ให้ก้าวทันเหตุการณ์โลก เรียนรู้การ
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนเพ่ือศึกษาตามขั้นตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
ออกแบบการทดลองที่เหมาะสมกับโครงงาน การเก็บข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและการเขียน
รายงานผลการปฏิบัติในรูปแบบรายงาน ๕ บท น าเสนอผลรายงานกลุ่มเพ่ือเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา การส ารวจ
ตรวจสอบ 
การสืบค้นข้อมูล การสรุปผล และการอภิปราย ทักษะด้านการอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) 
การคิดค านวณ (Arithmatics) มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking & Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork&Leadership) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & Media Literacy) ทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Self-reliance) 

เพ่ือให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ และสามารถสื่อสารสิ่งที่
รู้น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  ด าเนินการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามแผนการปฏิบัติงาน 
 ๒.  เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 ๓.  เสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน หรือชุมชน 
 
รวมทั้งหมด  ๓  ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๓๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       รายวิชาเพิ่มเติม 
ว๒๓๒๐๑ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ๑       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ภาคเรียนที ๑  เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน    จ านวน ๑หน่วยกิต 
     ศึกษา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ 
ได้แก่  ดิน น้ าบรรยากาศ สิ่ งปกคลุมดิน และสิ่งมีชีวิต เพ่ือให้เข้าใจถึงรูปแบบความสัมพั นธ์ 
ปรากฏการณ์ รวมทั้งแนวโน้ม ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
และมีผลต่อเนื่องมาถึงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา การส ารวจ
ตรวจสอบ 
การสืบค้นข้อมูล การสรุปผล และการอภิปราย ทักษะด้านการอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) 
การคิดค านวณ (Arithmatics) มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking & Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork&Leadership) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & Media Literacy) ทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Self-reliance) 

เพ่ือให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ และสามารถสื่อสารสิ่ งที่
รู้น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้  
๑. ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ความหมายของโลกทั้งระบบ ตลอดจนหาความสัมพันธ์และผลกระทบที่
เกิดข้ึนในโลกทั้ง    ระบบ 
๒. ส ารวจและบันทึกองค์ประกอบพร้อมทั้งทดลอง อธิบาย อภิปราย ถึงความสัมพันธ์ของสภาพ
สิ่งแวดล้อมบริเวณที่    ศึกษาได้ 
๓. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอธิบายถึงการเลือกค าถามพร้อมทั้งตัดสินใจในการเลือกค าถามเพ่ือใช้ใน
การวิจัย 
๔. วางแผน และเขียนล าดับขั้นตอนของการท าวิจัยได้ 
๕. เขียนเค้าโครง พร้อมทั้งน าเสนอ เค้าโครงของงานวิจัยได้  
๖. น าเสนอเค้าโครงงานวิจัย อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัยัให้ ผู้อ่ืน
เข้าใจ 
 
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 

 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๓๑ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       รายวิชาเพิ่มเติม 
ว๒๓๒๐๒ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ๒       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ภาคเรียนที ๒ เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน    จ านวน ๑หน่วยกิต 
 

สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ ทดลอง ส ารวจตรวจสอบสมมุติฐาน ด าเนินการตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นทั้งดิน น้ า อากาศสิ่งปกคลุมดินและสิ่งมีชีวิต โดยการวิเคราะห์และแปล
ความหมายข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การลงข้อสรุป การเขียนรายงานและการน าเสนอ
งานวิจัย  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ ได้แก่ การสังเกต การตั้งค าถาม
วิจัยการตั้งสมมติฐาน  เพ่ือจะน า ไปสู่การวิจัยแบบนักวิทยาศาสตร์ ได้พัฒน ากระบวนการคิดวิเคราะห์
และการคิดเป็นระบบมีความสามารถในการตัด สินใจ สามารถสื่อสาร ท างานร่วมกัน เป็นทีม และน า 
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

เพ่ือพัฒน ากระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ และสามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 
ค่านิยม และความตระหนักท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
 

 ผลการเรียนรู้  

๑. สร้างหรือ ตั้งค าถามท่ีก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้า 

  เรื่องท่ีสนใจได ้  อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 

๒. สร้างสมมุติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลากหลายวิธี 

๓. เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย
โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 

๔. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๕.บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ ให้ได้ข้อมูลที่ 

  เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่ เพ่ิมขึ้นหรือโต้แย้ง จากเดิม 

๖.  จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ หรือ อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 

รวมทั้งหมด  ๖ ผลการเรียนรู้  



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๓๒ 

Course Description 
Department of Science and technology    Additional course 
ว๒๑๒๑๑    Science English ๑                  Mattayom ๑ 
Semester ๑      Time ๒๐ hours/semester       ๐.๕ credits 
............................................................................................................................. ................................... 

 To study about the shape, an appearance and structure of the plant and 
animal cells by using a microscope. The relation between structure and function of 
cells, organized system of organisms, diffusible and osmosis process, necessary factors, 
effects of processes and importance of Photosynthesis, value of plants in organism 
and environment, characteristic and function of transporting direction of xylem and 
phloem, sexual reproduction and asexual reproduction of flowering plants, structure 
of flowering plants, pollination, fertilization, fruit and seed, plant propagation and 
technology of tissue culture, properties of metal, non-metal metallic and radioactive, 
boiling and melting point, density, mass and volume of pure substance and 
compound, structure of atoms and state of matter. 

By using the scientific process, searching process for knowledge, monitoring, 
searching observation, analysis, explanation, debate and conclusion. To be able to get 
knowledge, idea, understanding, to be able to make decisions, to apply the knowledge 
to use in daily life, to have scientific mind, ethics, morals and leadership as 
appropriate. 
Learning Outcomes 

๑. Describe and classify pure substances. 
๒. Describe and visualize the characteristics and shapes of plant and animal 
   cells. 
๓. Explain and plot the essential components of plant and animal cells. 
๔. Describe the functions of the components of plant and animal cells. 
๕. Experiment and explain the occurrence of diffusion and osmosis processes 
  in cell   transport. 
๖. Experiment and explain some of the factors necessary for plant 
   photosynthesis. 
๗. Describe the biotechnology used in the propagation. Breeding Increase crop 
   yield 
๘. Recommend the effects of biotechnology applications in agriculture, food 
   industry and medicine. 
Total ๘ Learning Outcomes 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๓๓ 

Course Description 
Department of Science and technology    Additional course 
ว๒๑๒๑๒   Science English ๒                  Mattayom ๑ 
Semester ๒      Time ๒๐ hours/semester       ๐.๕ credits 
............................................................................................................................. ................................... 

To study about calorie affects to change matter temperature and measuring 
temperature, contraction and expansion of matter, equilibrium of heat, heat 
transferring by conduction convection and radiation, division of atmosphere, factors of 
air temperature, air pressure, wind, humidity, cloud and precipitation. Thunderstorm 
and Tropical cyclone, the weather forecast and changing of Earth temperature.  

By using the scientific process, searching process for knowledge, monitoring, 
searching observation, analysis, explanation, debate and conclusion. To be able to get 
knowledge, idea, understanding, to be able to make decisions, to apply the knowledge 
to use in daily life, to have scientific mind, ethics, morals and leadership as 
appropriate 

Learning Outcomes 
 ๑. Experiment and explain the relationship between energy, temperature and the change 
               in state of the substance 

 ๒. Experiment and explain heat transfer by conduction , convection and  

             radiation 

 ๓. Study and explain the division of the Earth's atmosphere 
 ๔. Investigate and explain factors that affect air temperature and air pressure. 
 ๕. Investigate and describe phenomena caused by changes in air temperature  
              and air   pressure. 
 Total ๕  Learning Outcomes 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๓๔ 

Course Description 

Department of Science and technology    Additional course 
ว๒๒๒๑๑    Science English ๓                  Mattayom ๒ 
Semester ๑      Time ๒๐ hours/semester      ๐.๕ credits 
 
............................................................................................................................. ................................... 

 To study and analyze the human circulatory system, human respiratory system, 
human excretory system, human nervous system, human reproductive system, 
contraception, solution composition, solubility of substances and factors affecting 
solubility, concentration of solution, object position, distance and displacement, speed 
and velocity, friction force, pressure of fluid, buoyancy force, moment of a force and 
force field.  

Using the scientific process, searching for knowledge, monitoring, searching for 
information and discussion to obtain knowledge, ideas, understanding and 
development of the ability to communicate what they learn, to be able to make 
decisions, to apply knowledge used in daily life, to have a scientific mind, develop 
ethics, and to engage in moral and socially acceptable conduct as appropriate. 

Learning Outcomes 
 ๑. Study and describe the human blood circulatory system using a model. 
 ๒. Study and describe the human respiratory system using a model. 
 ๓. Study and describe the human excretory system using a model. 
 ๔. Study and describe the human nervous system using a model. 
 ๕. Studied and described the human reproductive system and contraception 
   methods. 
 ๖. Experiment and explain the composition of the solution, solubility of 
              substances  and factors affecting solubility solution concentration 
 ๗. Study and describe the object's position, distance, displacement speed and 
     velocity 
 ๘. Study and explain friction force and fluid pressure, buoyancy force,  
              moment of   force and field of force 
 Total ๘ Learning Outcomes 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๓๕ 

Course Description 
Department of Science and technology    Additional course 
ว๒๒๒๑๒    Science English ๔                  Mattayom ๒ 
Semester ๒      Time ๒๐ hours/semester       ๐.๕ credits 
............................................................................................................................. ................................... 

 To study and analyze work and energy, gravitational and kinetic, energy conversion, 
laws of energy conservation, separation by distillation, filtration, crystallization, extraction 
and chromatography. Characteristics of soil profile, soil properties and soil formation 
process. Improvement of soil quality, formation and composition characteristics, rock 
properties, rock types, physical characteristics of minerals; Birth processes and properties of 
petroleum, coal, shale, nature of natural water sources, conservation of local water sources. 
The emergence of water bodies on the soil Underground water source The processes of 
decay are stationary, erosion, blow, deposition, crystallization and their results. The structure 
and composition of the world 

Using the scientific process, searching for knowledge, monitoring, searching for 
information and discussion to obtain knowledge, ideas, understanding and development of 
the ability to communicate what they learn, to be able to make decisions, to apply 
knowledge used in daily life, to have a scientific mind, develop ethics, and to engage in 
moral and socially acceptable conduct as appropriate.  
Learning Outcomes 
 ๑. Experiment and explain about the work gravitational potential energy, kinetic   
    energy, law of conservation of energy and its utilization. 
 ๒. Explain the principles of separation by distillation, filtration, crystallization,    
    extraction and chromatography 
 ๓. Experiment with separation and extraction of some substances by appropriate
   methods 
 ๔. Explain and give examples of the application of separation principles in daily life. 
 ๕. Explain and write a cross-section of the soil.  
 ๖. Explain the formation of water resources on the earth, underground water  
             source    and to use of water sources. 
 ๗. Experiment and explain the occurrence and properties of mineral rocks. Including    
local classification of rocks and minerals. 
 ๘. Explain and illustrate the process of lifting, collapsing, bending, erosion, 
stationary,   erosion, blown, deposition of the earth's crust. 
 Total ๙  Learning Outcomes 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๓๖ 

Course Description 
Department of Science and technology    Additional course 
ว๒๓๒๑๑   Science English ๕                  Mattayom ๓ 
Semester ๑     Time ๒๐ hours/semester        ๐.๕ credits 
............................................................................................................................. ................................... 

      To study and analyze the solar system, the relationship between the Sun, the Earth, the 
Moon and the planets in the solar system,  space technology, telescopes, satellites, 
spacecraft, the significance of chromosomal DNA, the significance of genetic material, the 
process of genetic inheritance, genetic disease, application of the knowledge in genetics; 
components of the ecosystem, the energy transfer of living organisms, ecosystem 
equilibrium, chemical cycling in the ecosystem, population, biodiversity, problems of 
environment and natural resources in local areas, the sustainable use of natural resources 
sustainable in accordance with the philosophy of sufficiency economy, breeding, light and 
visibility, reflection and refraction of light, brightness, object color and vision.  

Using the scientific process, searching for knowledge, monitoring, searching for 
information and discussion to obtain knowledge, ideas, understanding and development of 
the ability to communicate what they learn, to be able to make decisions, to apply 
knowledge used in daily life, to have a scientific mind, develop ethics, and to engage in 

moral and socially acceptable conduct as appropriate.  

Learning Outcomes 
 ๑. Describe the components of the solar system and interactions within the solar 
    system that affect the environment and life on the earth. 
 ๒. Identify and characterize the planets in the solar system 
 ๓. Describe and visualize the advancement of space technology. 
 ๔. Describe the process of transferring genetic traits to offspring. Give examples of 
              the  application of genetic knowledge in various fields. 
 ๕. Explain and demonstrate local biodiversity. And predict the effect on the life of living 
     beings and humans. 
 ๖. Explain the advancement of technology. For example, the use and effect of the 
     use of biotechnology. 
 ๗. Experiment and explain the reflection of light.  

 ๘. Describe the effects of light intensity on the human eye and the environment. 
 Total ๙ Learning Outcomes 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๓๗ 

Course Description 
Department of Science and technology    Additional course 
ว๒๓๒๑๒   Science English ๖                  Mattayom ๓ 
Semester ๒     Time ๒๐ hours/semester        ๐.๕ credits 
............................................................................................................................. ................................... 

        To study and analyze chemical reactions and chemical equations, 
chemical substances, chemical reactions for life and the environment, the relationship 
between voltage, current, and resistance; household electricity; energy of electrical 
appliances, calculation of used electrical energy, simple electrical circuits. components 
of the ecosystem; the energy transfer of living organisms; ecosystem equilibrium; 
chemical cycling in the ecosystem; population; biodiversity; problems of environment 
and natural resources in local areas; the sustainable use of natural resources 
sustainable in accordance with the philosophy of sufficiency economy. 

Using the scientific process, searching for knowledge, monitoring, searching for 
information and discussion to obtain knowledge, ideas, understanding and 
development of the ability to communicate what they learn, to be able to make 
decisions, to apply knowledge used in daily life, to have a scientific mind, develop 
ethics, and to engage in moral and socially acceptable conduct as appropriate.  

Learning Outcomes 
 ๑. Experiment and explain the factors that affect the change in substances. 

 ๒. Explain the reaction between metal and oxygen, Metal and water, metal and 

             acid-   base ,acid and carbonate. Write chemistry equations and give examples of 

             exploitation. 

 ๓. Explain and give examples of the use of chemicals in various human activities 

              and  identify their effects. We also recommend correctly preventing corrective  

             treatment. 

 ๔. Explain the relationship between potential, electricity and resistor. 
 ๕. Explain and choose the electricity used in everyday life economically and cost-
   effectively. 
 ๖. Explain the principles of electrical circuitry in the house and design the circuit 
    installation correctly. safe 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๓๘ 

 ๗. Explain the basic properties of certain electronic components, such as resistors. 
               Diode  I.C. transistors to basic electronic circuits and utilized 
 ๘. Describe the interaction of ecological elements 
 ๙. Describe the relationship patterns between life and different forms of living 
              organisms 
 ๑๐. Create a model to describe the transmission of energy in the food web. 
 ๑๑. Explain the accumulation of toxins in food chain organisms 
   
              Total ๑๑  Learning Outcomes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๓๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ว๒๑๑๐๓   วิชาวิทยาการค านวณออกแบบและเทคโนโลยี ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
ภาคเรียนที่ ๒เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)        จ านวน ๑ หน่วยกิต 
 

 ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณ์ที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการ 
แก้ปัญหา การเขียนรหัสล าลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้ตัว
แปร เงื่อนไข และการวนซ้ า เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพ่ือตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบน
อินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การ
จัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อก าหนดการใช้สื่อและ
แหล่งข้อมูล 
 น าแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ 
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้าง
ความเสียหายให้แก่ผู้อื่น 

ศึกษาอธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี การท างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันในด้าน
การเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  
ตัวช้ีวัด  
ว ๔.๑  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ , ม.๑/๔ , ม.๑/๕ 
ว. ๔.๒  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ , ม.๑/๔  
 
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๔๐ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ว๒๒๑๐๔   วิชาวิทยาการค านวณออกแบบและเทคโนโลยี ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  
ภาคเรียนที่ ๒เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)        จ านวน ๑ หน่วยกิต 

 

ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยี การ
ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น การสรุปกรอบของปัญหา การออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาแนวทางและขั้นตอนการแก้ปัญหา การทดสอบ ประเมินผลปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และการน าเสนอผลการแก้ปัญหา การใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือกลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน การออกแบบ
อัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา การออกแบบและการเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและ
ฟังก์ชันในการแก้ปัญหา องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ การสร้างและแสดงสิทธิ์ความ
เป็นเจ้าของผลงาน การก าหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี ระบุปัญหาหรือ 
ความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหา ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา ออกแบบ
โปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา เขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการ
แก้ปัญหา อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ประยุกต์ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารในการแก้ปัญหาเบื้ องต้นได้ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานได้ 

ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ใช้ความรู้และ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ มีคุณธร รม 
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมใน
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์   
ตัวช้ีวัด 
ว ๔.๑  ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔ , ม.๒/๕ 
ว ๔.๒  ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔       รวม ๙ ตัวชี้วัด 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๔๑ 

 ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ว๒๓๑๐๓   วิชาวิทยาการค านวณออกแบบและเทคโนโลยี ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ภาคเรียนที่ ๒   เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน ๑ หน่วยกิต 
 
  ศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและด าเนินการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน การใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเตอร์เน็ตในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล และน าเสนอข้อมูล
ในรูปแบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย และกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
  วิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนแล้วน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน การใช้แผนภูมิ ตาราง ภาพเคลื่อนไหว พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Internet of Things (IoT), Scratch, Phython, Java, C, 
AppInventer อย่างสร้างสรรค์ ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเตอร์เน็ตที่หลากหลายเพ่ือรวมรวม 
ประมวลผล ประเมินผล ให้ได้เป็นสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง และแม่นย า 
  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีมาสา
ร้างเป็นชิ้นงานหรือวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาได้ สามารถใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเตอร์เน็ตใน
การรวมรวมและประเมินผลข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จัก
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 
 
ตัวช้ีวัด 
ว ๔.๑  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕ 
ว ๔.๒  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ 
  รวม ๙ ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๔๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชา (ห้องเรียนปกติ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว๒๑๒๘๑   วิชาโปรแกรมส านักงาน ๑       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)        จ านวน ๑ หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมประมวลผลค า (Microsoft Word ) ในการสร้าง
เอกสาร รายงาน ตาราง น าเสนอผลงานผ่านทางข้อความและรูปภาพ จดหมาย หรือบันทึกต่างๆ แก้ไข
เอกสาร การปรับปรุงหน้าตาของเอกสาร เอกสารที่ซับซ้อน เอกสารทางวิชาการ ท างานแบบออนไลน์ 
ออกแบบและจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ ตารางที่ซับซ้อน จดหมายเวียน สร้างเอกสารให้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต 
คีย์ลัดและหลักการเลื่อน Cursor ที่ควรรู้ในการใช้งาน สั่งพิมพ์จดหมายเวียน 
 รวมทั้งการน าเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft office PowerPoint  จัดเตรียมงานน าเสนอ  
ท าเอกสารประกอบการบรรยาย ก าหนดรูปแบบการน าเสนอผลงาน การสั่งฉายสไลด์ด้วยตนเอง สร้าง
ชิ้นงานโดยค้นหาข้อมูลจากห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ตมาช่วยในการน าเสนอเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น น้ า
และทรัพยากรธรรมชาติ และผู้เรียนรู้จักการวางแผนขั้นตอนการท างานอย่างเป็นระบบ  รู้ปัญหาและ
บอกขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้นของการสร้างชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

๑.   มีความรู้เบื้องต้นและสามารถเรียกใช้งานโปรแกรม  Microsoft Word 
๒.   สามารถสร้างและจัดแต่งเอกสารเวิร์ดได้ 
๓.   สามารถแทรกรูปภาพและวาดรูปภาพได้ 
๔.   สามารถแทรกและท างานกับตารางได้ 
๕.   สามารถพิมพ์งานเอกสารได้ 
๖.   มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างแผ่นงาน (Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐) 
๗.   สามารถสร้างและตกแต่งตารางงาน 
๘.   สามารถสร้างงานน าเสนอกับ PowerPoint 
๙.   สามารถสร้างและวางโครงร่างและจัดการกับสไลด์ 
๑๐.  มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างและใส่เอฟเฟคต์ให้กับงานน าเสนอ 

 ๑๑.  สามารถประยุกต์การท างานในด้านต่าง ๆ อย่างมีจิตส านึกและรับผิดชอบ 
รวมทั้งหมด ๑๑ ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๔๓ 

ค าอธิบายรายวิชา (ห้องเรียนพิเศษSMTP) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว๒๐๒๖๑   วิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ ๑     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)                จ านวน ๑ หน่วยกิต 
 

  ศึกษาความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัย ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยี การท างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จ าเป็นเพื่ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และสร้างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือใน
การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 
 ศึกษาความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมประมวลผลค า (Microsoft Word ) ในการสร้าง
เอกสาร รายงาน ตาราง น าเสนอผลงานผ่านทางข้อความและรูปภาพ จดหมาย หรือบันทึกต่างๆ แก้ไข
เอกสาร การปรับปรุงหน้าตาของเอกสาร เอกสารที่ซับซ้อน เอกสารทางวิชาการ ท างานแบบออนไลน์ 
ออกแบบและจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ ตารางที่ซับซ้อน จดหมายเวียน สร้างเอกสารให้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต 
คีย์ลัดและหลักการเลื่อน Cursor ที่ควรรู้ในการใช้งาน สั่งพิมพ์จดหมายเวียน 
 รวมทั้งการน าเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft office PowerPoint  จัดเตรียมงานน าเสนอ  
ท าเอกสารประกอบการบรรยาย ก าหนดรูปแบบการน าเสนอผลงาน การสั่งฉายสไลด์ด้วยตนเอง สร้าง
ชิ้นงานโดยค้นหาข้อมูลจากห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ตมาช่วยในการน าเสนอเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น น้ า
และทรัพยากรธรรมชาติ และผู้เรียนรู้จักการวางแผนขั้นตอนการท างานอย่างเป็นระบบ  รู้ปัญหาและ
บอกขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้นของการสร้างชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันได้ 
๒. วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ 
๓.   มีความรู้เบื้องต้นและสามารถเรียกใช้งานโปรแกรม  Microsoft Word 
๔.   สามารถสร้างและจัดแต่งเอกสารเวิร์ดได้ 
๕.   สามารถแทรกรูปภาพและวาดรูปภาพได้ 
๖.   สามารถแทรกและท างานกับตารางได้ 
๗.   สามารถพิมพ์งานเอกสารได้ 
๘.   มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างแผ่นงาน  
๙.   สามารถสร้างและตกแต่งตารางงาน 
๑๐.   สามารถสร้างงานน าเสนอกับ PowerPoint 
๑๑.   สามารถสร้างและวางโครงร่างและจัดการกับสไลด์ 
๑๒.  มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างและใส่เอฟเฟคต์ให้กับงานน าเสนอ 

 ๑๓.  สามารถประยุกต์การท างานในด้านต่าง ๆ อย่างมีจิตส านึกและรับผิดชอบ 
รวมทั้งหมด ๑๑ ผลการเรียนรู้ 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๔๔ 

 
ค าอธิบายรายวิชา (ห้องเรียนปกติ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว๒๑๒๘๒   วิชาโปรแกรมส านักงาน ๒     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)        จ านวน ๑ หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษาหลักการของตารางท างาน  การค านวณบนตารางท างาน  รูปแบบของงานที่อยู่บนตาราง
ท างาน  การป้อนข้อมูล  การแก้ไขข้อมูล การเก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล การเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมา
ด าเนินการ  การจัดรูปแบบชิ้นงาน  การพิมพ์  การสร้างกราฟ  ฟังก์ชันการค านวณ และฟังก์ชันการ
ท างานต่าง ๆ ปฏิบัติการสร้างงานบนตารางท างาน  ป้อนข้อมูล  แก้ไขข้อมูล เก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล 
เรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาด าเนินการ  จัดรูปแบบชิ้นงาน สร้างกราฟ  ใช้ฟังก์ชันการค านวณ และ
ฟังก์ชันการท างานต่าง ๆ ประยุกต์ตารางท างานในงานต่าง ๆ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะ
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางท างาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ โดยใช้ทักษะ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ปรับปรุงประเมินผล เกี่ยวกับงาน จนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องานที่ท า ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่เป็นพ้ืนฐาน  ได้แก่  ความขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม มุ่งมั่น และอดทน 
ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  สามารถอธิบายและใช้งานส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel  ได ้
๒.  เข้าใจหลักการพ้ืนฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel   
๓.  สามารถค านวณโดยการพิมพ์สูตรทางคณิตศาสตร์ และการใช้สูตรส าเร็จจากการแทรก

ฟังก์ชันได้ 
๔.  สามารถสร้างแผนภูมิอย่างง่ายและสร้างแผนภูมิข้ันสูงได้ 
๕.  ใช้โปรแกรม Excel ในการน าเสนองานด้านกราฟิกได้   
๖.  สามารถประยุกต์การท างานในด้านต่าง ๆ อย่างมีจิตส านึกและรับผิดชอบ 

รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๔๕ 

 
ค าอธิบายรายวิชา (ห้องเรียนพิเศษSMTP) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว๒๐๒๖๒   วิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ ๒      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)         จ านวน ๑ หน่วยกิต 
 
  ศึกษาปัญหาความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหา หรือข้อบกพร่องพร้อมทั้งหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข และ เสนอผลการแก้ปัญหาคาดการแนวโน้มเทคโนโลยี ที่จะเกิดขึ้น หรือปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี วิเคราะห์ เปรียบเทียบตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี 
 ศึกษาหลักการของตารางท างาน  การค านวณบนตารางท างาน  รูปแบบของงานที่อยู่บนตาราง
ท างาน  การป้อนข้อมูล  การแก้ไขข้อมูล การเก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล การเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมา
ด าเนินการ  การจัดรูปแบบชิ้นงาน  การพิมพ์  การสร้างกราฟ  ฟังก์ชันการค านวณ และฟังก์ชันการ
ท างานต่าง ๆ ปฏิบัติการสร้างงานบนตารางท างาน  ป้อนข้อมูล  แก้ไขข้อมูล เก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล 
เรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาด าเนินการ  จัดรูปแบบชิ้นงาน สร้างกราฟ  ใช้ฟังก์ชันการค านวณ และ
ฟังก์ชันการท างานต่าง ๆ ประยุกต์ตารางท างานในงานต่าง ๆ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะ
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางท างาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ โดยใช้ทักษะ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ปรับปรุงประเมินผล เกี่ยวกับงาน จนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องานที่ท า ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่เป็นพ้ืนฐาน  ได้แก่  ความขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม มุ่งมั่น และอดทน 
ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ระบุปัญหาความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา 
๒. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น

ภายใต ้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจโดยใช้โปรแกรมเพ่ือการ
ตัดสินใจ 

๔.  สามารถอธิบายและใช้งานส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel  ได ้



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๔๖ 

๕.  เข้าใจหลักการพ้ืนฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel   
๖.  สามารถค านวณโดยการพิมพ์สูตรทางคณิตศาสตร์ และการใช้สูตรส าเร็จจากการแทรก

ฟังก์ชันได้ 
๗.  สามารถสร้างแผนภูมิอย่างง่ายและสร้างแผนภูมิข้ันสูงได้ 
๘.  ใช้โปรแกรม Excel ในการน าเสนองานด้านกราฟิกได้   
๙.  สามารถประยุกต์การท างานในด้านต่าง ๆ อย่างมีจิตส านึกและรับผิดชอบ 

รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๔๗ 

ค าอธิบายรายวิชา (ห้องเรียนปกติ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว๒๒๒๘๑   วิชาการใช้งานโปรแกรมกราฟฟิก      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)        จ านวน ๑ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก  ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกการใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก 
หลักการสร้างงานกราฟิก  องค์ประกอบศิลป์ทฤษฎีสี   เทคนิควิธีการออกแบบกราฟิก การเขียนรูป 
การวาดรูปการสร้างภาพกราฟิกพ้ืนฐาน การปรับและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์
กราฟิก  ส าหรับงานท าป้ายประกาศ  ข้อความและภาพเคลื่อนไหว การพิมพ์รูปภาพงานศิลป์ด้วย
คอมพิวเตอร์ 
          โดยการปฏิบัติการสร้างภาพ ตกแต่งภาพ โดยใช้ค าสั่งพ้ืนฐานจากโปรแกรมกราฟิก  จัดเก็บ
ภาพ แก้ไขภาพ ท าส าเนาภาพ สร้างรูปแบบตัวอักษรขยายและลดขนาดภาพ การพิมพ์ป้ายประกาศ 
การน าเสนอข้อมูลประกอบด้วยภาพ ข้อความและภาพเคลื่อนไหว เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและมี
ทักษะการสร้างภาพ ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกในการออกแบบชิ้นงานได้  อย่างมี
จินตนาการและสร้างสรรค์  ตลอดจนมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อมูลคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
2. สามารถเลือกเทคโนโลยีเพ่ือสร้างงานกราฟฟิก ๒ มิติได้อย่างเหมาะสม 
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบและสร้างงานกราฟฟิกได้ 
4. สามารถประมวลผลชิ้นงานกราฟิกให้เป็นสารสนเทศได้ 
5. สามารถน าเสนองานได้อย่างเหมาะสม  
6. สามารถประเมินผลงานกราฟฟิกได้ 
7. มีเจคติท่ีดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๔๘ 

ค าอธิบายรายวิชา (ห้องเรียนพิเศษSMTP) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๒๑๒๐๓ วิชาเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟฟิก๑    ชั้นม.๒ ภาคเรียนที่ ๑     
เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)            จ านวน ๑ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก  ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกการใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก 
หลักการสร้างงานกราฟิก  องค์ประกอบศิลป์ทฤษฎีสี   เทคนิควิธีการออกแบบกราฟิก การเขียนรูป 
การวาดรูปการสร้างภาพกราฟิกพ้ืนฐาน การปรับและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์
กราฟิก  ส าหรับงานท าป้ายประกาศ  ข้อความและภาพเคลื่อนไหว การพิมพ์รูปภาพงานศิลป์ด้วย
คอมพิวเตอร์ 
          โดยการปฏิบัติการสร้างภาพ ตกแต่งภาพ โดยใช้ค าสั่งพ้ืนฐานจากโปรแกรมกราฟิก  จั ดเก็บ
ภาพ แก้ไขภาพ ท าส าเนาภาพ สร้างรูปแบบตัวอักษรขยายและลดขนาดภาพ การพิมพ์ป้ายประกาศ 
การน าเสนอข้อมูลประกอบด้วยภาพ ข้อความและภาพเคลื่อนไหว เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและมี
ทักษะการสร้างภาพ ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกในการออกแบบชิ้นงานได้  อย่างมี
จนิตนาการและสร้างสรรค์  ตลอดจนมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อมูลคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
2. สามารถเลือกเทคโนโลยีเพ่ือสร้างงานกราฟฟิก ๒ มิติได้อย่างเหมาะสม 
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบและสร้างงานกราฟฟิกได้ 
4. สามารถประมวลผลชิ้นงานกราฟิกให้เป็นสารสนเทศได้ 
5. สามารถน าเสนองานได้อย่างเหมาะสม  
6. สามารถประเมินผลงานกราฟฟิกได้ 
7. มีเจคติท่ีดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๔๙ 

ค าอธิบายรายวิชา (ห้องเรียนปกติ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว๒๑๒๐๔  วิชาการออกแบบInfographic            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)                 จ านวน ๑ หน่วยกิต 
 
  ศึกษาการใช้โปรแกรมการน าเสนองาน เกี่ยวกับความหมาย บทบาท ความส าคัญของการ
น าเสนองานด้วยอินโฟกราฟิก (Inforgraphic) หลักการออกแบบ การออกแบบการน าเสนองาน 
อินโฟกราฟิก (Inforgraphic) การสร้างภาพเคลื่อนไหว การแทรก การแทรกข้อความ รูปภาพ เสียง 
วีดีโอ  การใส่เอฟเฟคต่าง ๆ ประกอบการน าเสนองาน การสร้าง link  การใช้โปรแกรมน าเสนองาน 
และการสืบค้นข้อมูลเพื่อน ามาสร้างงานน าเสนอ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อฝึกทักษะการน าเสนองานด้วยอินโฟกราฟิก 
(Inforgraphic) หลักการออกแบบ การออกแบบการน าเสนองานอินโฟกราฟิก (Inforgraphic)  
การสร้างภาพเคลื่อนไหว การแทรก การแทรกข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ  การใส่เอฟเฟคต่าง ๆ 
ประกอบการน าเสนองาน การสร้าง link  การใช้โปรแกรมน าเสนองาน และการสืบค้นข้อมูลเพื่อน ามา
สร้างงานน าเสนอ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 เพ่ือให้เกิดผู้เรียนเห็นคุณค่า มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการน าเสนองานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เกิด
ความสามารถในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถตัดสินใจ
และแก้ปัญหาในการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และการน า Infographic ไปใช้งาน 
๒. นักเรียนมีทักษะในการใช้โปรแกรมกราฟิกส าเร็จรูปในการท างานออกแบบ สร้าง 

Infographic  
๓. นักเรียนมีทักษะการออกแบบ Infographic ด้วยโปรแกรมPower point 
๔. นักเรียนมีกิจนิสัยที่ดี และเห็นคุณค่าในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ 

รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
  
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๕๐ 

ค าอธิบายรายวิชา (ห้องเรียนปกติ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว๒๓๒๘๑  วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์      ชั้นม. ๓ ภาคเรียนที่ ๑      
เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)             จ านวน ๑ หน่วยกิต 
 
  ศึกษาลักษณะการออกแบบผลิตภัณฑ์  และโปรแกรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในการใช้
เทคโนโลยีในเพ่ือช่วยสร้างชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์   
และโปรแกรมการออกแบบผลิตภัณฑ์  เพ่ือ ฝึกทักษะการเรียกใช้งานโปรแกรม  กลุ่มแถบเครื่องมือ
ต่างๆ และส่วนประกอบภายในโปรแกรม  การใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม เพ่ือออกแบบและสร้าง
ชิ้นงาน  แก้ไขและตกแต่งชิ้นงาน  ด้วยจินตนาการอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดการปลูกฝังนิสัยรักท างานและปฏิบัติได้ด้วยตนเองเพ่ือน าไป
พัฒนาและประยุกต์ใช้งานการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนอธิบายหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
2. นักเรียนบอกคุณลักษณะและความสามารถของโปรแกรมได้ 
3. นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของโปรแกรม และการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ 

ของโปรแกรมได้ 
4. นักเรียนสามารถออกแบบ และสร้างชิ้นงานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วย

ความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลาและมีวินัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๕๑ 

ค าอธิบายรายวิชา (ห้องเรียนพิเศษ SMTP) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๒๐๒๖๕ วิชาเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต์ ๕       ชั้นม. ๓ ภาคเรียนที่ ๑       
เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)                         จ านวน ๑ หน่วยกิต 
   

ศึกษาลักษณะการออกแบบผลิตภัณฑ์  และโปรแกรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในการใช้
เทคโนโลยีในเพ่ือช่วยสร้างชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์   
และโปรแกรมการออกแบบผลิตภัณฑ์  เพ่ือ ฝึกทักษะการเรียกใช้งานโปรแกรม  กลุ่มแถบเครื่องมือ
ต่างๆ และส่วนประกอบภายในโปรแกรม  การใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม เพ่ือออกแบบและสร้าง
ชิ้นงาน  แก้ไขและตกแต่งชิ้นงาน  ด้วยจินตนาการอย่างสร้างสรรค์   

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดการปลูกฝังนิสัยรักท างานและปฏิบัติได้ด้วยตนเองเพ่ือน าไป
พัฒนาและประยุกต์ใช้งานการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนอธิบายหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
2. นักเรียนบอกคุณลักษณะและความสามารถของโปรแกรมได้ 
3. นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของโปรแกรม และการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ 

ของโปรแกรมได้ 
4. นักเรียนสามารถออกแบบ และสร้างชิ้นงานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วย

ความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลาและมีวินัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๕๒ 

ค าอธิบายรายวิชา (ห้องเรียนปกติ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว๒๓๒๘๒  วิชาการสร้างเว็บไซต์       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)          จ านวน ๑ หน่วยกิต 
 
  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การประยุกต์การสร้างเว็บไซต์   
การจัดและการตกแต่งข้อความ  การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ  การสร้างตาราง การสร้างการ
เชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจ  เว็บไซต์ การแบ่งหน้าเว็บเพจเป็นส่วน ๆ การสร้างฟอร์มเพ่ือรองรับ
ข้อมูลจากผู้ใช้   การประยุกต์สร้างเลเยอร์ในการตกแต่งเอกสารเว็บเพจ การแทรกมัลติมีเดียสื่อต่างๆ 
ลงในเว็บเพจ    การจัดการเว็บไซต์ เช่น การขอพ้ืนที่เพ่ือรองรับเว็บไซต์ของเรา การขอใช้บริการเสริม
ต่างๆ การน าเว็บไซต์ขึ้นสู่อินเทอร์เน็ต โดยวิเคราะห์ เนื้อหา น าความรู้ และนวัตกรรมใหม่ มาบูรณา
การ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ และน าเสนอข้อมูลบน
เว็บไซต์ออกสู่สาธารณะ อย่างมีจรรยาบรรณ และจิตส านึกที่ดี 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการท างานของเว็บไซต์ 
2. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาหรือกระบวนการใช้เครื่องมือ

การสร้างเว็บไซต์ 
3. ออกแบบและก าหนดส่วนประกอบที่จ าเป็นของเว็บเพจ 
4. ใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับสร้างเว็บไซต์ 
5. ติดตั้งและอัพโหลด (Upload) เว็บไซต์ 
6. มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๕๓ 

ค าอธิบายรายวิชา (ห้องเรียนพิเศษSMTP) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๒๐๒๖๖  วิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ ๖     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรยีนที่ ๒ 
เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)                   จ านวน ๑ หน่วยกิต 
 
  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การประยุกต์การสร้างเว็บไซต์   
การจัดและการตกแต่งข้อความ  การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ  การสร้างตาราง การสร้างการ
เชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจ  เว็บไซต์ การแบ่งหน้าเว็บเพจเป็นส่วน ๆ การสร้างฟอร์มเพ่ือรองรับ
ข้อมูลจากผู้ใช้   การประยุกต์สร้างเลเยอร์ในการตกแต่งเอกสารเว็บเพจ การแทรกมัลติมีเดียสื่อต่างๆ 
ลงในเว็บเพจ    การจัดการเว็บไซต์ เช่น การขอพ้ืนที่เพ่ือรองรับเว็บไซต์ของเรา การขอใช้บริการเสริม
ต่างๆ การน าเว็บไซต์ขึ้นสู่อินเทอร์เน็ต โดยวิเคราะห์ เนื้อหา น าความรู้ และนวัตกรรมใหม่ มาบูรณา
การ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ และน าเสนอข้อมูลบน
เว็บไซต์ออกสู่สาธารณะ อย่างมีจรรยาบรรณ และจิตส านึกที่ดี 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการท างานของเว็บไซต์ 
2. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาหรือกระบวนการใช้เครื่องมือ

การสร้างเว็บไซต์ 
3. ออกแบบและก าหนดส่วนประกอบที่จ าเป็นของเว็บเพจ 
4. ใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับสร้างเว็บไซต์ 
5. ติดตั้งและอัพโหลด (Upload) เว็บไซต์ 
6. มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๕๔ 

  ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                             รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ว๓๑๑๐๑  วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี )     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๖๐  ชั่วโมง ( ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)            จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ สมบัติ  โครงสร้างอะตอม แนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ อธิบายการ
เกิดพันธะและสมบัติของพันธะเคมีในโมเลกุลต่าง ๆ เข้าใจสมบัติและปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวข้อง
กับสารอาหารบอกแหล่งของสารอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรต โปรตีน  ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และ
น้้า อีกทั้งศึกษาเรียนรู้พลังงานเชื้อเพลิงสารกัมมันตรังสีและการสังเคราะห์พอลิเมอร์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  
ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมมีความสามารถในการตัดสินใจ  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน เฝ้าระวังและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร์  เกิดความสามารถในการคิด  ความสามารถในการสื่อสาร  
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวช้ีวัดทั้งหมด     

ว ๒.๑ ม.๔/๑ - ม.๔/๒๕ 

1. ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี 
๒. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแบบจ้าลองอะตอมของโบร์กับแบบจ้าลอง

อะตอมแบบกลุ่มหมอก 
๓. ระบุจ้านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน และไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว 
๔. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป 
๕.  ระบุหมู่และคาบของธาตุ และระบุว่าธาตุเป็นโลหะ อโลหะ กิ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเทที่

หรือกลุ่มธาตุแทรนซิชัน จากตารางธาตุ 
๖. เปรียบเทียบสมบัติการน้าไฟฟ้า การให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ 
๗. สืบค้นข้อมูลและน้าเสนอตัวอย่างประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเทที่ฟและ

ธาตุแทรนซิชัน 
๘. ระบุว่าพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่หรือพันธะสาม และระบุจ้านวนคู่อิเล็กตรอน

ระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะ จากสูตรโครงสร้าง 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๕๕ 

๙. ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบด้วยอะตอม 
๑๐. ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง 
๑๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตาม

สภาพขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน 
๑๒. ระบุว่าสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือไม่แตกตัว พร้อมให้เหตุผลและระบุว่า สารละลาย

ที่ได้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ 
๑๔. ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบด้วยอะตอม 
๑๓. ระบุสารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอน 
๑๕. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์และขนาดใหญ่  
๑๖. พอลิเมอร์เป็นสารที่มีโมเลกุลของพอลิเมอร์ชนิดนั้น 
๑๗. ระบุสมบัติความเป็นกรด-เบส จากโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ 
๑๘. อธิบายสมบัติการละลายในตัวท้าละลายชนิดต่างๆ ของสาร 
๑๙. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอ

เซตของพอลิเมอร์ และการน้าไปใช้ประโยชน์ 
๒๐. ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของ

ปฏิกิริยาเคมี 
๒๑. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้นพ้ืนที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
๒๒. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา ปฏิกิริยาเคมีสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิต

ชีวิตประจ้าวันหรือในอุตสาหกรรม 
๒๓. อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
๒๔. . อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และค้านวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี 
๒๕. สืบค้นข้อมูลและน้าเสนอตัวอย่างประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตราย  ที่

เกิดจากกัมมันตภาพรังสี 
 
 
รวมทั้งหมด ๒๕ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๕๖ 

ค าอธิบายรายวิชา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ว๓๐๑๐๑  วิชา วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง  (๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)          จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพ่ืออธิบาย
ความเร่งของวัตถุผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น สังเกต วิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระท้าต่อวัตถุและมวลของวัตถุการหาแรงลัพธ์ที่
เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระท้าต่อวัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบ
เวกเตอร์แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ แรงโน้มถ่วงของการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ 
รอบโลก การเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าแรงแม่เหล็กที่กระท้าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่
เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กที่กระท้าต่อลวดตัวน้าที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก 
การท้างานของมอเตอร์ การเกิดอีเอ็มเอฟ พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน และความสัมพันธ์
ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน แรงเข้มและแรงอ่อน การเปลี่ยน
พลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้าอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน การรวมคลื่นทั่วไป 
และคลื่นเสียง ความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้อง และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง อธิบายการสะท้อน การ
หักเห การเลี้ยวเบน การรวมคลื่นทั่วไป และคลื่นเสียง ความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้อง และผลที่เกิดขึ้น
จากการสั่นพ้อง ความเข้มเสียงกับระดับเสียงความถี่กับระดับเสียง การเกิดเสียงสะท้อนกลับ บีต ดอป
เพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง การน้าความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน การ
มองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี การท้างานของแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี 
การผสมสารสี และส่วนประกอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการส้ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การสืบเสาะ
หาความรู้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอภิปรายและลงข้อสรุป โดยกระบวนการท้างานระบบกลุ่ม
และการระดมสมองเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคิด สามารถน้าเสนอองค์ความรู้ที่ค้นพบ
ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เห็นคุณค่าของการน้าองค์ความรู้ที่ค้นพบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ้าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

  



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๕๗ 

 

ตัวช้ีวัด 

 ว ๒.๒ ม.๕/๑ วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ
เพ่ืออธิบายความเร่งของวัตถุ 

ว ๒.๒ ม.๕/๒ สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบ
เดียวกันที่กระท้าต่อวัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์ 

ว ๒.๒ ม.๕/๓ สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรง
ลัพธ์ที่กระท้าต่อวัตถุและมวลของวัตถุ 

ว ๒.๒ ม.๕/๔ สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ 
ว ๒.๒ ม.๕/๕ สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ

ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น 
ว ๒.๒ ม.๕/๖ สบืค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ รอบโลก 
ว ๒.๒ ม.๕/๗ สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า 
ว๒.๒ม.๕/๘สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กที่กระท้าต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ใน

สนามแม่เหล็ก และแรงแม่เหล็กที่กระท้าต่อลวดตัวน้าที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็กรวมทั้ง
อธิบายหลักการท้างานของมอเตอร์  

ว ๒.๒ ม.๕/๙ สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้งยกตัวอย่างการน้าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ว ๒.๒ ม.๕/๑๐ สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน 
ว ๒.๓ ม.๕/๑ สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชันและความสัมพันธ์

ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน 
ว ๒.๓ ม.๕/๒ สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้ง

สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น้ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน
โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 

ว ๒.๓ ม.๕/๓ สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น 
ว ๒.๓ ม.๕/๔ สังเกตและอธิบาย ความถี่ธรรมชาติการสั่นพ้อง และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง 
ว ๒.๓ ม.๕/๕ สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง 
ว ๒.๓ ม.๕/๖ สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระดับเสียงและ

ผลของความถี่กับระดับเสียงที่มีต่อการได้ยินเสียง 
ว ๒.๓ ม.๕/๗ สังเกตและอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับ บีต ดอปเพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง 
ว๒.๓ ม.๕/๘ สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการน้าความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ้าวัน 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๕๘ 

ว ๒.๓ ม.๕/๙ สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี 
ว ๒.๓ ม.๕/๑๐ สังเกตและอธิบายการท้างานของแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี การผสม

สารสีและการน้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน 
ว ๒.๓ ม.๕/๑๑ สืบค้นข้อมูลและอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนประกอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

และหลักการท้างานของอุปกรณ์บางชนิดที่อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ว ๒.๓ ม.๕/๑๒ สืบค้นข้อมูลและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการ

ส่งผ่านสารสนเทศและเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
 
รวมทั้งหมด   ๒  มาตรฐาน  ๒๒ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๕๙ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว๓๐๑๐๓ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ           มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ การล้าเลียงสารผ่านเซลล์ การรักษาดุลยภาพของเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิต    กลไกการควบคุมดุลยภาพของน้้า แร่ธาตุ และอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ การด้ารงชีวิตของพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การ
ตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า กระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิด
มิวเทชัน การเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของความหลากหลายทางชีวภาพและ
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติและผลของ
กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ดุลยภาพของระบบนิเวศ  การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อมและปัญหาสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ งแนวทางในกา รแก้ ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดจนการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การ
สืบค้นข้อมูล  การสังเกต  การอธิบาย  การอภิปราย  การยกตัวอย่าง  การเปรียบเทียบ  การทดสอบ  
การออกแบบการทดลอง  การทดลอง  การแก้ไขปัญหา  การเขียนแผนผัง  การน้าเสนอแนวทาง
อนุรักษ์และการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสมมีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่ งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  
ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร์   เกิด
ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี  และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัดทั้งหมด 
 ว ๑.๑ ม.๔/๑ - ม.๔/๔ 
 ว ๑.๒ ม.๔/๑ - ม.๔/๑๒ 
 ว ๑.๓ ม.๔/๑ - ม.๔/๖ 
 รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวช้ีวัด 

 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๖๐ 

 
อธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        รายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา เคมี ๑   รหัสวิชา  ว๓๑๒๒๑       มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต                        ภาคเรียนที่ ๑ 

 
ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีในระบบ GHS และ NFPA ข้อ

ควรปฏิบัติในการท้าปฏิบัติการเคมี ทั้งก่อนท้าปฏิบัติการ ขณะท้าปฏิบัติการ และหลังท้าปฏิบัติการ 
การก้าจัดสารเคมี และการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอุบัติเหตุจากสารเคมี ศึกษาการพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลทีได้จากการวัดจากความเท่ียงและความแม่น อุปกรณ์วัดปริมาตรและวัดมวล เลข
นัยส้าคัญ หน่วยวัดในระบบเอสไอ แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย รวมทั้งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 

ศึกษาแบบจ้าลองของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ และแบบกลุ่มหมอก เขียนและ
แปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป เขียนการจัดเรียง
อิเล็กตรอนในอะตอม ศึกษาความหมายจองระดับพลังงานของอิเล็กตรอน ออร์บิทัล เวเลนซ์
อิเล็กตรอน วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุและตารางธาตุในปัจจุบัน แนวโน้มสมบัติบางประการ
ของธาตุในตารางธาตุตามหมู่และตามคาบเกี่ยวกับขนาดอะตอม ขนาดไอออน พลังงานไอออไนเซชัน 
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน อิเล็กโทรเนการติวิตี ศึกษาสมบัติของธาตุแทรนซิชัน ธาตุกัมมันตรังสี การ
เกิดกัมมันตภาพรังสี การสลายตัวและอันตรายจากไอโซโทปกัมมันตรังสี ค้านวณครึ่งชีวิตของธาตุ
กัมมันตรังสี ศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องการใช้สารกัมมันตรังสี การน้าธาตุไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ศึกษาพันธะเคมี สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิสและกฎออกเตต การเกิดพันธะไอออนิก สูตร
เคมีและชื่อของสารประกอบไอออนิก พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติของ
สารประกอบไอออนิก สมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิ การเกิดพันธะโคเวเลนต์ โครงสร้างลิว
อิส สูตรโมเลกุลและชื่อของสาร    โคเวเลนต์ ความยาวและพลังงานพันธะ เรโซแนนซ์ การค้านวณ
พลังงานพันธะและพลังงานของปฏิกิริยารูปร่างและสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลและสมบัติของสารโคเวเลนต์ สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย การเกิดพันธะโลหะ และ
สมบัติของโลหะ และการน้าสารประกอบชนิดต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งเรียนรู้และน้า
ความรู้ไปใช้ชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๖๑ 

ผลการเรียนรู้ 
๑. บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้น และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการท้าปฏิบัติการเคมี
เพ่ือให้ม ี  ความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
๒. เลือก และใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท้าปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
๓. น้าเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 
๔. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้
แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย 
๕. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอ
แบบจ้าลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ้าลองอะตอม 
๖. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจ้านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม
จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 
๗. อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบ
เลขอะตอมของธาตุ 
๘. ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันใน
ตารางธาตุ 
๙. วิเคราะห์ และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ 
๑๐. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
๑๑. อธิบายสมบัติ และค้านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 
๑๒. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการน้าธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
๑๓. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส 
๑๔. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 
๑๕. ค้านวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ 
๑๖. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
๑๗. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
๑๘. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส 
๑๙. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ 
๒๐. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้งค้านวณ
พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 
๒๑. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ และ
ระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 
๒๒. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด 
และการละลายน้้าของสารโคเวเลนต์ 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๖๒ 

๒๓. สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ 
๒๔. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 
๒๕. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้นข้อมูล
และน้าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ ได้อย่าง
เหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด ๒๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๖๓ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         รายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา เคมี ๒    รหัสวิชา  ว๓๑๒๒๒      มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความหมายและค้านวณมวลอะตอม มวลอะตอมสัมพันธ์ มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ 
โมล มวลต่อโมล มวลโมเลกุลและมวลสูตร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ้านวนโมล อนุภาค มวลและ
ปริมาตรของแก๊สที่ STP ศึกษากฎสัดส่วนคงที่ ค้านวณอัตราส่วนโดยมวล ร้อยละโดยมวล สูตร
โมเลกุลและสูตรเอมพิริคัล 

ศึกษาหน่วยความเข้มข้นและการค้านวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ ส่วนใน
ล้านส่วน ส่วนในพันล้านส่วน โมลาริตี โมแลลิตี และเศษส่วนโมล ศึกษาการเตรียมสารละลายจากสาร
บริสุทธิ์ และจากการเจือจางสารละลายเข้มข้น เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสาร
บริสุทธิ์และสารละลาย 

ศึกษาการเขียนและดุลสมการเคมี อัตราส่วนโดยโมลของสารในปฏิกิริยาเคมี แปลความหมาย
สัญลักษณ์ในสมการเคมี ค้านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี ตามกฎทรงมวล ศึกษากฎการรวม
ปริมาตรแก๊สของเกย์-ลูสแซกและสมมติฐานของอาโวกาโดร ค้านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี
โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างโมล มวล ความเข้มข้น และปริมาตรแก๊สค้านวณปริมาณสารในปฏิกิริยา
เคมีหลายขั้นตอน ปริมาณสารเมื่อมีสารก้าหนดปริมาณ และผลได้ร้อยละ 

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งเรียนรู้และน้า
ความรู้ไปใช้ชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
๑. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และค้านวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล และ
มวลสูตร 
๒. อธิบายและค้านวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จ้านวนอนุภาค มวล และ
ปริมาตรของแก๊สที่ STP 
๓. ค้านวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี 
๔. ค้านวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร 
๕. ค้านวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๖๔ 

๖. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และปริมาตรสารละลาย
ตามท่ีก้าหนด 
๗. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งค้านวณจุดเดือดและ
จุดเยือกแข็งของสารละลาย 
๘. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 
๙. ค้านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับมวลสาร 
๑๐. ค้านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย 
๑๑. ค้านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส 
๑๒. ค้านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอนได้ 
๑๓. ระบุสารก้าหนดปริมาณและค้านวณปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี 
๑๔. ค้านวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 
 
รวมทั้งหมด ๑๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๖๕ 

 
ค าอธิบายรายวิชาเคมี ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ว๓๒๒๒๓ วิชา เคมี ๓                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง (๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)            จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร ความ
ดัน อุณหภูมิของแก๊สจ้านวนโมล ที่อธิบายได้ด้วยกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก กฎ
รวมแก๊ส กฎของอาโวกา กฎแก๊สอุดมคติ และกฎความดันย่อยของดอลตัน การแพร่และอัตราการ
แพร่ของแก๊ส         การค้านวณเกี่ยวกับกฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผล
ของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยาต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับ
การด้าเนินไปของปฏิกิริยา     การใช้ทฤษฎีจลน์อธิบายผลของปัจจัยต่างๆที่มีต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี การเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ
ได้ สมบัติของระบบที่มีภาวะสมดุลระหว่างสถานะ สมดุลในสารละลายอ่ิมตัว สมดุลในปฏิกิริยาเคมี  
ทิศทางการด้าเนินเข้าสู่ภาวะสมดุล ผลของความเข้มข้น ความดัน อุณหภูมิ ตัวเร่งปฏิกิริยาต่อการ
เปลี่ยนแปลงภาวะสมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอและการน้าไปใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุล 
ค้านวณหาค่าคงที่สมดุล และหาความเข้มข้นของสารในปฏิกิริยา     ณ ภาวะสมดุล ปัจจัยที่มีผลต่อ
ค่าคงที่สมดุล 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้    
การส้ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ เลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท้างาน น้าไปสู่การ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล และข้อมูล
สารสนเทศ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่าง
เหมาะสม   มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้   
สาระเคมี ๑  
ม.๕/๑ อธิบายความสัมพันธ์และค้านวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎ
ของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก 
ม.๕/๒ ค้านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎรวมแก๊ส 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๖๖ 

ม.๕/๓ ค้านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ้านวนโมลหรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎ
ของ อาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคม.๕/๔ ค้านวณความดันย่อยของดอลตัน 
ม.๕/๔ ค้านวณความดันย่อยหรือจ้านวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
ม.๕/๕ อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ค้านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของ
แก๊ส   โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม 
ม.๕/๖ สืบค้นข้อมูล น้าเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่างๆ 
       ของ แก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวันและในอุตสาหกรรม 
สาระเคมี ๒ 
ม.๕/๑ ทดลอง และเขียนกราฟการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสารที่ท้าการวัดในปฏิกิริยา 
ม.๕/๒ ค้านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของสารที่ไม่ได้วัด 
         ในปฏิกิริยา 
ม.๕/๓ เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิด     
        ปฏิกิริยาเคมี 
ม.๕/๔ ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่ 
         มี ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ม.๕/๕ เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น 
        อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา 
ม.๕/๖ ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ้าวันหรือ
อุตสาหกรรม 
ม.๕/๗ ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 
ม.๕/๘ อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการ  
        เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล 
ม.๕/๙ ค้านวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 
ม.๕/๑๐ ค้านวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล 
ม.๕/๑๑ ค้านวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 
ม.๕/๑๒ ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงท่ีสมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการ
เปลี่ยนแปลง 
         ที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ 
ม.๕/๑๓ ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ใน
ธรรมชาติ และกระบวนการในอุตสาหกรรม 
รวม ๑๙ ผลการเรียนรู้ 
 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๖๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเคมี ๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ว๓๒๒๒๔  วิชา เคมี ๔           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง (๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)            จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี หรือลิวอิส คู่กรด-เบสของสารตาม
ทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี ค านวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความ
แรงของกรดและเบส ค านวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออน 
ปฏิกิริยาสะเทิน 
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ การไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสม สารละลายบัฟเฟอร์ 
การใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด-เบส ค านวณเลขออกซิเดชัน ปฏิกิริยารี
ดอกซ์ การดุลสมการรีดอกซ์ เซลล์เคมีไฟฟ้า แผนภาพเซลล์ ค านวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ 
ซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ การชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การท าโลหะให้บริสุทธิ์ 
และการป้องกัน 
การกัดกร่อนของโลหะ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้    
การส้ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ เลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท้างาน น้าไปสู่การ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล และข้อมูล
สารสนเทศ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่าง
เหมาะสม    มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้  
สาระเคมี ๒  
ม.๕/๑๔ ระบุ และอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียสเบรินสเตด-
ลาวรี  และลิวอิส 
ม.๕/๑๕ ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 
ม.๕/๑๖ ค านวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 
ม.๕/๑๗ ค านวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลาย
กรด และเบส 
ม.๕/๑๘ เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน 
ม.๕/๑๙ เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๖๘ 

ม.๕/๒๐ ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมส้าหรับการ
ไทเทรต  กรด-เบส 
ม.๕/๒๑ ค้านวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
ม.๕/๒๒ อธิบายสมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
ม.๕/๒๓ สืบค้นข้อมูล และน้าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ 
          กรด-เบส 
ม.๕/๒๔ ค้านวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 
ม.๕/๒๕ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้งเขียน
ครึ่ง  ปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 

ม.๕/๒๖ ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียนแสดง 
          ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
ม.๕/๒๗ ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา 
ม.๕/๒๘ ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด  
          ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์ 
ม.๕/๒๙ ค้านวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าและ 
          ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 
ม.๕/๓๐ อธิบายหลักการท้างาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 
ม.๕/๓๑ ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ใน 
          การชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การท้าโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกันการ 
          กัดกร่อนของโลหะ 
ม.๕/๓๒ สืบค้นข้อมูล และน้าเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้า 
           ในชวีิตประจ้าวัน 
รวม ๑๙ ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๖๙ 

ค าอธิบายรายวิชาเคมี ๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ว๓๓๒๒๕  วิชา เคมี ๕           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง (๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)                จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษา สารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม สูตรโครงสร้างลิวอิส สูตร
โครงสร้างแบบย่อและสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์  หมู่ฟังก์ชัน การเรียกชื่อ
สารประกอบอินทรีย์ตามระบบ IUPAC ไอโซเมอร์ สมบัติเฉพาะ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ปฏิกิริยาเอ
สเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน การ
น าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอุตสาหกรรม  พอลิเมอร์ ประเภทของ
พลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้    
การส้ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ เลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท้างาน น้าไปสู่การ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล และข้อมูล
สารสนเทศ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่าง
เหมาะสม  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้  
สาระเคมี ๑ 
ม.๖/๑ สืบค้นข้อมูลและน้าเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสามที่ 
        พบในชีวิตประจ้าวัน        
ม.๖/๒ เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อและสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบ 
        อินทรีย์ 
ม.๖/๓ วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน 
ม.๖/๔ เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน ๑ 
        หมู่ตามระบบ IUPAC 
ม.๖/๕ เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ 
ม.๖/๖ วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่
ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน 
ม.๖/๗ ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้  



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๗๐ 

         ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
ม.๖/๘ เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ 
        ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
ม.๖/๙ ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
ม.๖/๑๐ สืบค้นข้อมูล และน้าเสนอตัวอย่างการน้าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ใน 
         ชีวิตประจ้าวันและอุตสาหกรรม 
ม.๖/๑๑ ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์ 
ม.๖/๑๒ วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการ 
        น้าไปใช้ประโยชน์ 
ม.๖/๑๓ ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน้าไปใช้ประโยชน์ 
ม.๖/๑๔ อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิ 
          เมอร์ 
ม.๖/๑๕ สืบค้นข้อมูล และน้าเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการก้าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
และ แนวทางแก้ไข 
รวม ๑๕ ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๗๑ 

 
ค าอธิบายรายวิชาเคมี ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ว๓๓๒๒๖  วิชา เคมี ๖           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง (๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)                จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

การก้าหนดปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ้าวันจากการประกอบอาชีพหรือ
อุตสาหกรรม โดยใช้ความรู้ทางเคมีและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม และแสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์ หรือประเด็นที่สนใจ น้าเสนอผลงาน
หรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยี  แสดงหลักฐาน
การเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงสิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้    
การส้ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ เลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท้างาน น้าไปสู่การ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล และข้อมูล
สารสนเทศ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่าง
เหมาะสม             มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้  
สาระเคมี ๓ 
ม.๖/๑ ก้าหนดปัญหา และนา้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดข้ึนใน 
        ชีวิตประจา้วนั การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม 
ม.๖/๒ แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการทาง   
        วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์การแก้ปญัหาและ  
        ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ 
ม.๖/๓ น้าเสนอผลงานหรือชิ้นงานทีไ่ด้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้ 
        เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ม.๖/๔ แสดงหลักฐานการเข้ารว่มการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงาน 
        สิ่งประดษิฐ์ในงานนิทรรศการ 
รวม ๔ ผลการเรียนรู ้
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๗๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยา ๑                  มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                       จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

  ศึกษาคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยา ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยา
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สามารถออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ศึกษาเคมีเป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต อะตอม ธาตุและสารประกอบ น้้า สารประกอบ
คาร์บอนในสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่ง มีชีวิต ศึกษาเซลล์และการท้างานของเซลล์ กล้อง
จุลทรรศน์และส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การล้าเลียงสารเข้า
และออกจากเซลล์ การหายใจระดับเซลล์ การแบ่งเซลล์ 
 โดยใช้การสืบเสาะความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การระบุ  การบอกวิธีการ  การอธิบาย  การ
เปรียบเทียบการอภิปราย  การออกแบบการทดลอง  การเตรียมตัวอย่าง  การวาดภาพ  การเขียน
แผนภาพและการสรุป     
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่น
ในการท้างาน  เกิดความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการ
แก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑ อธิบายและสรุปสมบัติที่ส้าคัญของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิต
ที่ท้าให้สิ่งมีชีวิตด้ารงชีวิตอยู่ได้ 

๒ อภิปรายและบอกความส้าคัญของการระบุปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน
และวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

๓ สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้้าและบอกความส้าคัญของน้้าที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
ยกตัวอย่างธาตุชนิดต่างๆที่มีความส้าคัญต่อร่างกาย 

๔ สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตความทั้ง
ความส้าคัญของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 

๕ สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีนและความส้าคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
๖ สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิดและความส้าคัญของลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
๗ อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิกแลความส้าคัญของกรด

นิวคลิอิกท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต 
๘ สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๗๓ 

๙ อธิบายการท้างานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ
ท้างานของเอนไซม์ 

๑๐ บอกวิธีการและเตรียมตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงวัด
ขนาดโดยประมาณและวาดภาพที่ปรากฏ 

๑๑ อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
๑๒ สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน้าที่ของออร์แกแนลล์ 
๑๓ อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส 
๑๔ อธิบายและเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต 
๑๕ สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการล้าเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วย

กระบวนการเอกโซไซโทซิสและการล้าเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 
๑๖ สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ พร้อมทั้งอธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส 
๑๗ อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจน

เพียงพอและภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ 
รวมทั้งหมด ๑๗ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๗๔ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๑๒๔๒ ชีววิทยา ๒           มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด้ารงชีวิต  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เกี่ยวกับ โครโมโซมและสารพันธุกรรม  สมบัติของสารพันธุกรรม  มิวเทชัน  การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม  การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล  ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์
เมนเดล  ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน  ศึกษาเทคโนโลยีดีเอ็นเอ  พันธุวิศวกรรมและการโคลน  การหา
ขนาดของ DNA และการหาล้าดับนิวคลีโอไทด์  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอ  เทคโนโลยีทางดี
เอ็นเอกับความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม  ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ  หลักฐานและข้อมูล
ที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์
ประชากร ปัจจัยที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีล ก้าเนิดสปีชีส์ 
 โดยใช้การสืบเสาะความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   น้าความรู้ไปใช้  ยกตัวอย่าง  อธิบา ย  
อภิปราย  ระบุขั้นตอน  เปรียบเทียบ  สืบค้นข้อมูล  ค้านวณ  วิเคราะห์  สรุปผลการทดลองและสรุป
ความสัมพันธ์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่น
ในการท้างาน  เกิดความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการ
แก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑ สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรุปผลการทดลองของเมนเดล 
๒ อธิบายและสรุปกฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และน้ากฎของเมน

เดลนี้ไปอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการค้านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์
และจีโนไทป์แบบต่างๆของรุ่น F๑ และ F๒ 

๓  สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่
เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล 

๔  สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่อง
และลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง 

๕ อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมและยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุม
ด้วยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๗๕ 

๖ สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
เคมีของ DNA และสรุปการจ้าลอง DNA 

๗ อธิบายและระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และ RNA 
แต่ละชนิดในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน 

๘  สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตนี ลักษณะทางพันธุกรรม และ
เชื่อมโยงความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 

๙ สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิว
เทชัน รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 

๑๐ อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
๑๑ สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่างและอภิปรายการน้าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ท้ังในด้าน

สิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม และข้อควรค้านึงถึงด้าน 
ชีวจริยธรรม 

๑๒ สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิด   วิวัฒนาการ 
๑๓ อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และ

ทฤษฎีเกี่ยว กับวิวัฒนาการของสิ่ง มีชีวิตของชาร์ลดาร์วิน 
๑๔ ระบุสาระส้าคัญและอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลฮาร์ดี-ไวเบิร์ก ปัจจัยที่ท้าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งค้านวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของ
ประชากรโดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวเบิร์ก 

๑๕ สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 
 
รวมทั้งหมด ๑๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๗๖ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๒๒๔๓ ชีววิทยา ๓                  มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเก่ียวกับการด้ารงชีวิตของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เนื้อเยื่อพืช อวัยวะและ
หน้าที่ของอวัยวะของพืชจากราก ล้าต้น และใบ การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้้าของพืช การ
ล้าเลียงน้้าของพืช การล้าเลียงสารอาหารของพืช และการล้าเลียงอาหารของพืช ศึกษาการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช  การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
โฟโตเรสไพเรชัน กลไกการเพ่ิมความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C๔ และพืช CAM ปัจจัย
บางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง รวมทั้งการปรับตัวของพืชทางด้านโครงสร้างของ
ใบ ทิศทางของใบ และการจัดเรียงใบของพืชเพ่ือรับแสง ศึกษาการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการ
เจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของดอก
และการสร้างสปอร์ เรณู  ถุงเอ็มบริโอ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ ผลและเมล็ด และการ
งอกของเมล็ด การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุ์พืช รวมทั้งการวัดการ
เจริญเติบโตของพืช ศึกษาสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการตอบสนองของพืชต่อ
สิ่งแวดล้อม การน้าความรู้เกี่ยวกับพืชมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มี
จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืชและเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 
๒. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบ

เลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง 
๓. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของล้าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและล้าต้นพืช

ใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง 
๔. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 
๕. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้้าของพืช 
๖. สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการล้าเลียงน้้าและธาตุอาหารของพืช 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๗๗ 

๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายความส้าคัญของธาตุอาหารและยกตัวอย่างธาตุอาหารที่ส้าคัญที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของพืช 

๘. อธิบายกลไกการล้าเลียงอาหารในพืช 
๙. สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาที่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
๑๐. อธิบายขั้นตอนที่เกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C๓ 
๑๑. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C๓ พืช C๔ และ พืช CAM 
๑๒. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของ

คาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
๑๓. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
๑๔. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก

และอธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก 
๑๕. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอกโครงสร้างของเมล็ดและผล และ

ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่างๆ ของเมล็ดและผล 
๑๖. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของ

เมล็ดและบอกแนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด 
๑๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน 

และกรดแอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการน้าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
๑๘. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

 
รวมทั้งหมด ๑๘ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๗๘ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๒๒๔๔ ชีววิทยา ๔               มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 ศึกษาเก่ียวกับดุลยภาพของชีวิตและการด้ารงชีวิต การรักษาดุลยภาพในร่างกายของสัตว์และ
มนุษย์  ศึกษาโครงสร้างและการท้างานของระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
น้้าเหลือง  และระบบภูมิคุ้มกัน การน้าความรู้ที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของ
ร่างกาย ศึกษาโครงสร้างและอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ 
ศึกษาระบบประสาท  และอวัยวะรับความรู้สึก การรับรู้และตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของ
สัตว์และมนุษย์ เซลล์ประสาทและการท้างานของเซลล์ประสาท สมองและไขสันหลังที่เป็นศูนย์
ควบคมุระบบประสาท  การท้างานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนมัติ โครงสร้าง
และการท้างานของอวัยวะรับความรู้สึกที่เกี่ยวกับนัยน์ตากับการมองเห็น หูกับการได้ยิน จมูกกับการ
ดมกลิ่น ลิ้นกับการรับรส และผิวหนังกับการรับความรู้สึก ศึกษาระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้างและการ
ท้างานของต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่ส้าคัญ การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วย
ฮอร์โมนและฟีโรโมนในสัตว์ ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์ พฤติกรรม
เป็นมาแต่ก้าเนิดและพฤติกรรมเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบ
ประสาท การสื่อสารระหว่างสัตว์โดยการใช้เสียง  ท่าทาง และสารเคมี  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิดความ
เข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่
มีทางเดินอาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 

๒. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดรา และพลานาเรีย 
๓. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหาร

ภายในระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 
๔. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างที่ท้าหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้้า 

ไฮดราพลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 
๕. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้านม 
๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์ 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๗๙ 

๗. อธิบายการท้างานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบ

ปิด 
๙. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหาง

ปลาและสรุปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 
๑๐. อธิบายโครงสร้างและการท้างานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ 
๑๑. สังเกต และอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้านม ทิศทางการไหลของเลือด

ผ่านหัวใจของมนุษย์และเขียนแผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
๑๒. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวเพลตเลต และพลาสมา 
๑๓. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
๑๔. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของน้้าเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและ

หน้าที่ของหลอดน้้าเหลือง และต่อมน้้าเหลือง 
๑๕. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรือท้าลายสิ่งแปลกปลอมแบบ

ไม่จ้าเพาะและแบบจ้าเพาะ 
๑๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 
๑๗. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ท้าให้เกิดเอดส์

ภูมิแพ้การสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง 
๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ในการก้าจัดของเสียออกจาก

ร่างกายของฟองน้้า ไฮดรา พลานาเรียไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
๑๙. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต และโครงสร้างที่ใช้ล้าเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย 
๒๐. อธิบายกลไกการท้างานของหน่วยไตในการก้าจัดของเสียออกจากร่างกาย และเขียน

แผนผังสรุปขั้นตอนการก้าจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 
๒๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเก่ียวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่างๆ 
 
รวมทั้งหมด ๒๑ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๘๐ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๓๒๔๕ ชีววิทยา ๕            มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเก่ียวกับดุลยภาพของชีวิตและการด้ารงชีวิต การรักษาดุลยภาพในร่างกายของสัตว์และ
มนุษย์  ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย 
แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง  ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท  การเปลี่ยนแปลงของ
ศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาทและกลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท  สรุปเกี่ยวกับ
โครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก  ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของ
ส่วนต่างๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง  และยกตัวอย่างการ
ท้างานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ  ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของ ตา หู 
จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการดูแล   
ป้องกัน และรักษา  และหาต้าแหน่งของจุดบอด และโฟเวียของตา และความไวในการรับสัมผัสของ
ผิวหนัง  ศึกษาและเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ของแมงกะ
พรนุ  หมึก  ดาวทะเล  ไส้เดือนดิน  แมลง  ปลา  และนก  อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูก
และกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์  และการท้างานของข้อต่อ
ชนิดต่าง ๆ และการท้างานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของ
มนุษย์  ศึกษาการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์  อธิบายโครงสร้าง
และหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิง  กระบวนการสร้างสเปิร์ม  
กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์  การเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลัง
เอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์  อธิบายหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้างฮอร์โมน  
พฤติกรรมที่เป็นมาแต่ก้าเนิดและพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์  ความสัม พันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท  และการสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ท้าให้สัตว์แสดงพฤติกรรม   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิ ดความ
เข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๘๑ 

 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา 
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

๒. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท 
๓. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้า ที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และ

กลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท 
๔. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก 
๕. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง

สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง 
๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการท้างานของระบบประสาทโซมาติก 

และระบบประสาทอัตโนวัต 
๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของตา หูจมูกลิ้น และผิวหนังของมนุษย์

ยกตัวอย่างโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการดูแลป้องกัน และรักษา 
๘. สังเกต และอธิบายการหาต้าแหน่งของจุดบอดโฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 

๙. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่
ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนก 

๑๐. สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 

๑๑. สังเกต และอธิบายการท้างานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ และการท้างานของกล้ามเนื้อโครง
ร่างที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 

๑๒. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์ 
๑๓. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 
๑๔. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่และการปฏิสนธิในมนุษย์ 
๑๕. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่และมนุษย์ 
๑๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้างฮอร์โมน 
๑๗. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่ก้าเนิดและ

พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์ 
๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท 
๑๙. สืบค้นข้อมูลอธิบายและยกตัวอย่างการสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ท้าให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 
 
รวมทั้งหมด ๑๙ ผลการเรียนรู้  



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๘๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๓๑๒๔๑ ชีววิทยา ๖              มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหว่าง   ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ความหลากหลายของสปีชีส์  และความหลากหลายของระบบนิเวศ    การเกิดเซลล์เริ่มแรกของ
สิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว   ลั กษณะส้ าคัญของสิ่ ง มี ชี วิ ต  แบคที เ รี ย  
โพรทิสต์ พืช  ฟังไจ  สัตว์   การจ้าแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมูใหญจ่นถึงหมวดหมูย่่อย วิธีการ เขียนชื่อ
วิทยาศาสตร์ในล้าดับขั้นสปีชีส์  การสร้างไดโคโทมัสคีย์ การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  การ
เกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน   วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรก้ามะถัน  และวัฏจักรฟอสฟอรัส    ไบโอม   การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ   การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ     ประชากร  การเพ่ิมของ
ประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียล การเพ่ิมของประชากรแบบลอจิสติกปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของ
ประชากร  การอพยพออกของประชากรและการรอดชีวิต ของสมาชิกที่มีอายุต่างกัน  ปัญหาการขาด
แคลนน้้าการเกิดมลพิษทางน้้า และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แนวทางการวางแผนการ
จัดการน้้า และการแก้ไข  ปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม  แนว
ทางการแก้ไขปัญหา  ทรัพยากรดิน ป่าไม้    สัตว์ป่าและแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส้ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน้าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
๒. อธิบาย ยกตวัอย่างการเกิด  ไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิด ไบโอแมกนิฟิ เคชนั 
๓. สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพ เพ่ืออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรก้ามะถัน และวัฏจักร 

ฟอสฟอรัส 
๔. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ บนโลก 
๕. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ

และการ   เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 
๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอยา่ง และสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวติบางชนิด 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๘๓ 

๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายเปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการเพ่ิมของประชากรแบบเอ็กโพเนน
เชียลและการเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก 

๘. อธิบาย และยกตัวอย่างปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร 
๙. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนน้้า การเกิดมลพิษทางน้้า และผลกระทบ

ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้้าและการแก้ไขปัญหา 
๑๐. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑๑. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์

และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑๒. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการท้าลายป่าไม้รวมทั้งเสนอ

แนวทางในการป้องกันการท้าลายป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้ 
๑๓. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่ท้าให้สัตว์ป่ามีจ้านวนลดลง และ

แนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
รวมทั้งหมด ๑๓ ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๘๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๐๒๔๑ วิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต          มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 

เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
  

ศึกษาคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยา ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยา
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สามารถออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ศึกษาเคมีเป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต อะตอม ธาตุและสารประกอบ น้้า สารประกอบ
คาร์บอนในสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ศึกษาเซลล์และการท้างานของเซลล์ กล้อง
จุลทรรศน์และส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การล้าเลียงสารเข้า
และออกจากเซลล์ การหายใจระดับเซลล์ การแบ่งเซลล์ 
 โดยใช้การสืบเสาะความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การระบุ  การบอกวิธีการ  การอธิบาย  การ
เปรียบเทียบการอภิปราย  การออกแบบการทดลอง  การเตรียมตัวอย่าง  การวาดภาพ  การเขียน
แผนภาพและการสรุป     
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่น
ในการท้างาน  เกิดความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการ
แก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้ อย่าง
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑ อธิบายและสรุปสมบัติที่ส้าคัญของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิต
ที่ท้าให้สิ่งมีชีวิตด้ารงชีวิตอยู่ได้ 

๒ อภิปรายและบอกความส้าคัญของการระบุปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน
และวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

๓ สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้้าและบอกความส้าคัญของน้้าที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
ยกตัวอย่างธาตุชนิดต่างๆที่มีความส้าคัญต่อร่างกาย 

๔ สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตความทั้ง
ความส้าคัญของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 

๕ สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีนและความส้าคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
๖ สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิดและความส้าคัญของลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
๗ อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิกแลความส้าคัญของกรด

นิวคลิอิกท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต 
๘ สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๘๕ 

๙ อธิบายการท้างานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ
ท้างานของเอนไซม์ 

๑๐ บอกวิธีการและเตรียมตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงวัด
ขนาดโดยประมาณและวาดภาพที่ปรากฏ 

๑๑ อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
๑๒ สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน้าที่ของออร์แกแนลล์ 
๑๓ อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส 
๑๔ อธิบายและเปรยีบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต 
๑๕ สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการล้าเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วย

กระบวนการเอกโซไซโทซิสและการล้าเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 
๑๖ สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ พร้อมทั้งอธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส 
๑๗ อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจน

เพียงพอและภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ 
รวมทั้งหมด ๑๗ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๘๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๐๒๔๒ พันธุกรรมและวิวัฒนาการ          มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  
 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด้ารงชีวิต  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เกี่ยวกับ โครโมโซมและสารพันธุกรรม  สมบัติของสารพันธุกรรม  มิวเทชัน  การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม  การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล  ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของ
พันธุศาสตร์เมนเดล  ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน  ศึกษาเทคโนโลยีดีเอ็นเอ  พันธุวิศวกรรมและการ
โคลน  การหาขนาดของ DNA และการหาล้าดับนิวคลีโอไทด์  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอ  
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอกับความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม  ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ  
หลักฐานและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีล ก้าเนิดสปีชีส์ 
 โดยใช้การสืบเสาะความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   น้าความรู้ไปใช้  ยกตัวอย่าง   อธิบาย  
อภิปราย  ระบุขั้นตอน  เปรียบเทียบ  สืบค้นข้อมูล  ค้านวณ  วิเคราะห์  สรุปผลการทดลองและสรุป
ความสัมพันธ์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่น
ในการท้างาน  เกิดความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการ
แก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑ สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรุปผลการทดลองของเมนเดล 
๒ อธิบายและสรุปกฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และน้ากฎของเมน

เดลนี้ไปอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการค้านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์
และจีโนไทป์แบบต่างๆของรุ่น F๑ และ F๒ 

๓  สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่
เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล 

๔  สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่อง
และลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง 

๕ อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมและยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุม
ด้วยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๘๗ 

๖ สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
เคมีของ DNA และสรุปการจ้าลอง DNA 

๗ อธิบายและระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และ RNA 
แต่ละชนิดในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน 

๘  สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตนี ลักษณะทางพันธุกรรม และ
เชื่อมโยงความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 

๙ สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิว
เทชัน รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 

๑๐ อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
๑๑ สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่างและอภิปรายการน้าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ท้ังในด้าน

สิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม และข้อควรค้านึงถึงด้าน 
ชีวจริยธรรม 

๑๒ สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิด   วิวัฒนาการ 
๑๓ อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และ

ทฤษฎีเกี่ยว กับวิวัฒนาการของสิ่ง มีชีวิตของชาร์ลดาร์วิน 
๑๔ ระบุสาระส้าคัญและอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลฮาร์ดี-ไวเบิร์ก ปัจจัยที่ท้าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งค้านวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของ
ประชากรโดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวเบิร์ก 

๑๕ สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 
 
รวมทั้งหมด ๑๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๘๘ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๐๒๔๓ กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช        มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  
 
 ศึกษาเก่ียวกับการด้ารงชีวิตของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เนื้อเยื่อพืช อวัยวะและ
หน้าที่ของอวัยวะของพืชจากราก ล้าต้น และใบ การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้้าของพืช การ
ล้าเลียงน้้าของพืช การล้าเลียงสารอาหารของพืช และการล้าเลียงอาหารของพืช ศึกษาการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช  การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
โฟโตเรสไพเรชัน กลไกการเพ่ิมความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C๔ และพืช CAM ปัจจัย
บางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง รวมทั้งการปรับตัวของพืชทางด้านโครงสร้างของ
ใบ ทิศทางของใบ และการจัดเรียงใบของพืชเพ่ือรับแสง ศึกษาการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการ
เจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของดอก
และการสร้างสปอร์ เรณู  ถุงเอ็มบริโอ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ ผลและเมล็ด และการ
งอกของเมล็ด การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุ์พืช รวมทั้งการวัดการ
เจริญเติบโตของพืช ศึกษาสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการตอบสนองของพืชต่อ
สิ่งแวดล้อม การน้าความรู้เกี่ยวกับพืชมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มี
จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืชและเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 
๒. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบ

เลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง 
๓. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของล้าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและล้าต้นพืช

ใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง 
๔. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 
๕. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้้าของพืช 
๖. สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการล้าเลียงน้้าและธาตุอาหารของพืช 
๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายความส้าคัญของธาตุอาหารและยกตัวอย่างธาตุอาหารที่ส้าคัญที่มีผล

ต่อการเจริญเติบโตของพืช 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๘๙ 

๘. อธิบายกลไกการล้าเลียงอาหารในพืช 
๙. สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาที่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
๑๐. อธิบายขั้นตอนที่เกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C๓ 
๑๑. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C๓ พืช C๔ และ พืช CAM 
๑๒. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของ

คาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
๑๓. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
๑๔. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก

และอธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก 
๑๕. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอกโครงสร้างของเมล็ดและผล และ

ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่างๆ ของเมล็ดและผล 
๑๖. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของ

เมล็ดและบอกแนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด 
๑๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน 

และกรดแอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการน้าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
๑๘. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

 
รวมทั้งหมด ๑๘ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๙๐ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๐๒๔๔ กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ ๑ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน     จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  
 
 ศึกษาเก่ียวกับดุลยภาพของชีวิตและการด้ารงชีวิต การรักษาดุลยภาพในร่างกายของสัตว์และ
มนุษย์  ศึกษาโครงสร้างและการท้างานของระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
น้้าเหลือง  และระบบภูมิคุ้มกัน การน้าความรู้ที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของ
ร่างกาย ศึกษาโครงสร้างและอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ 
ศึกษาระบบประสาท  และอวัยวะรับความรู้สึก การรับรู้และตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของ
สัตว์และมนุษย์ เซลล์ประสาทและการท้างานของเซลล์ประสาท สมองและไขสันหลังที่เป็นศูนย์
ควบคมุระบบประสาท  การท้างานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนมัติ โครงสร้าง
และการท้างานของอวัยวะรับความรู้สึกที่เกี่ยวกับนัยน์ตากับการมองเห็น หูกับการได้ยิน จมูกกับการ
ดมกลิ่น ลิ้นกับการรับรส และผิวหนังกับการรับความรู้สึก ศึกษาระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้างและการ
ท้างานของต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่ส้าคัญ การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วย
ฮอร์โมนและฟีโรโมนในสัตว์ ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์ พฤติกรรม
เป็นมาแต่ก้าเนิดและพฤติกรรมเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบ
ประสาท การสื่อสารระหว่างสัตว์โดยการใช้เสียง  ท่าทาง และสารเคมี  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิดความ
เข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่
มีทางเดินอาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 

๒. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดรา และพลานาเรีย 
๓. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหาร

ภายในระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 
๔. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างที่ท้าหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้้า 

ไฮดราพลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 
๕. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้านม 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๙๑ 

๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสรา้งที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของ
มนุษย์ 

๗. อธิบายการท้างานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของ
มนุษย์ 

๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลอืด
แบบปิด 

๙. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหาง
ปลาและสรุปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 

๑๐. อธิบายโครงสร้างและการท้างานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ 
๑๑. สังเกต และอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้านม ทิศทางการไหลของเลือด

ผ่านหัวใจของมนุษย์และเขียนแผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
๑๒. สบืค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของเซลลเ์ม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวเพลตเลต และพลาสมา 
๑๓. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
๑๔. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของน้้าเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและ

หน้าที่ของหลอดน้้าเหลือง และต่อมน้้าเหลือง 
๑๕. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรือท้าลายสิ่งแปลกปลอมแบบ

ไม่จ้าเพาะและแบบจ้าเพาะ 
๑๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 
๑๗. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ท้าให้เกิดเอดส์

ภูมิแพ้การสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง 
๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ในการก้าจัดของเสียออกจาก

ร่างกายของฟองน้้า ไฮดรา พลานาเรียไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
๑๙. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต และโครงสร้างที่ใช้ล้าเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย 
๒๐. อธิบายกลไกการท้างานของหน่วยไตในการก้าจัดของเสียออกจากร่างกาย และเขียน

แผนผังสรุปขั้นตอนการก้าจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 
๒๑. สบืค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่างๆ  

 
รวมทั้งหมด ๒๑ ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๙๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๐๒๔๕  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ ๒   มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  
 
 ศึกษาเก่ียวกับดุลยภาพของชีวิตและการด้ารงชีวิต การรักษาดุลยภาพในร่างกายของสัตว์และ
มนุษย์  ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย 
แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง  ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท  การเปลี่ยนแปลงของ
ศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาทและกลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท  สรุปเกี่ยวกับ
โครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก  ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของ
ส่วนต่างๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง  และยกตัวอย่างการ
ท้างานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ  ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของ ตา หู 
จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการดูแล   
ป้องกัน และรักษา  และหาต้าแหน่งของจุดบอด และโฟเวียของตา และความไวในการรับสัมผัสของ
ผิวหนัง  ศึกษาและเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ของแมงกะ
พรนุ  หมึก  ดาวทะเล  ไส้เดือนดิน  แมลง  ปลา  และนก  อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูก
และกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์  และการท้างานของข้อต่อ
ชนิดต่าง ๆ และการท้างานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของ
มนุษย์  ศึกษาการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์  อธิบายโครงสร้าง
และหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิง  กระบวนการสร้างสเปิร์ม  
กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์  การเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลัง
เอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์  อธิบายหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้างฮอร์โมน  
พฤติกรรมที่เป็นมาแต่ก้าเนิดและพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์  ความสัม พันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท  และการสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ท้าให้สัตว์แสดงพฤติกรรม   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิ ดความ
เข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๙๓ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา 
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

๒. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท 
๓. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้า ที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และ

กลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท 
๔. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาทสว่นกลางและระบบประสาทรอบนอก 
๕. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง

สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง 
๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการท้างานของระบบประสาทโซมาติก 

และระบบประสาทอัตโนวัต 
๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของตา หูจมูกลิ้น และผิวหนังของมนุษย์

ยกตัวอย่างโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการดูแลป้องกัน และรักษา 
๘. สังเกต และอธิบายการหาต้าแหน่งของจุดบอดโฟเวยี และความไวในการรับสัมผัสของผวิหนัง 
๙. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เก่ียวข้องกับการ

เคลื่อนที่ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนก 
๑๐. สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับ

การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 
๑๑. สังเกต และอธิบายการท้างานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ และการท้างานของกล้ามเนื้อโครง

ร่างที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 
๑๒. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัย

เพศในสัตว์ 
๑๓. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 
๑๔. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่และการปฏิสนธิในมนุษย์ 
๑๕. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่และมนุษย์ 
๑๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้างฮอร์โมน 
๑๗. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่ก้าเนิดและ

พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์ 
๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท 
๑๙. สืบค้นข้อมูลอธิบายและยกตัวอย่างการสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ท้าให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 

รวมทั้งหมด ๑๙ ผลการเรียนรู้  
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๙๔ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๐๒๔๖ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                       จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  

 
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหว่าง   ความหลากหลายทาง

พันธุกรรมความหลากหลายของสปีชีส์  และความหลากหลายของระบบนิเวศ    การเกิดเซลล์เริ่มแรก
ของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว   ลั กษณะส้ าคัญของสิ่ ง มี ชี วิ ต  แบคที เ รี ย  
โพรทิสต์ พืช  ฟังไจ  สัตว์   การจ้าแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมูใหญจ่นถึงหมวดหมูย่่อย วิธีการ เขียนชื่อ
วิทยาศาสตร์ในล้าดับขั้นสปีชีส์  การสร้างไดโคโทมัสคีย์ การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  การ
เกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน   วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรก้ามะถัน  และวัฏจักรฟอสฟอรัส    ไบโอม   การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ   การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ     ประชากร  การเพ่ิมของ
ประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียล การเพ่ิมของประชากรแบบลอจิสติกปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของ
ประชากร  การอพยพออกของประชากรและการรอดชีวิต ของสมาชิกที่มีอายุต่างกัน  ปัญหาการขาด
แคลนน้้าการเกิดมลพิษทางน้้า และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แนวทางการวางแผนการ
จัดการน้้า และการแก้ไข  ปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม  แนว
ทางการแก้ไขปัญหา  ทรัพยากรดิน ป่าไม้    สัตว์ป่าและแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส้ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน้าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
๒. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิด  ไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิด ไบโอแมก

นิฟิเคชัน 
๓. สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพ เพ่ืออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรก้ามะถัน และวัฏจักร

ฟอสฟอรัส 
๔. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์

ต่างๆบนโลก 
๕. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ

และการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๙๕ 

๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่าง และสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิต
บางชนิด 

๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายเปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการเพ่ิมของประชากรแบบเอ็กโพเนน
เชียลและการเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก 

๘. อธิบาย และยกตัวอย่างปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร 
๙. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนน้้า การเกิดมลพิษทางน้้า และผลกระทบ

ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้้าและการแก้ไขปัญหา 
๑๐. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑๑. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์

และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑๒. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการท้าลายป่าไม้รวมทั้งเสนอ

แนวทางในการป้องกันการท้าลายป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้ 
๑๓. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่ท้าให้สัตว์ป่ามีจ้านวนลดลง และ

แนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
รวมทั้งหมด ๑๓ ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๙๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๐๒๔๗ เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยา            มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที ่๒ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  
 

ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคทางชีววิทยา เช่น การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและ
สัตว์ การดองตัวอย่างพืชและสัตว์ด้วยน้้ายาเคมี การเก็บรักษาตัวอย่างพืชโดยวิธีอัดแห้ง การท้าสไลด์
ถาวรเนื้อเยื่อพืช และการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง 
 เพ่ือให้มีทักษะในการท้ากิจกรรมเทคนิคทางชีววิทยา การใช้วัสดุอุปกรณ์และมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถน้าความรู้และหลักการ
เทคนิคทางชีววิทยาไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม            มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การ
สืบค้นข้อมูล  การสังเกต  การอธิบาย  การอภิปราย  การยกตัวอย่าง  การเปรียบเทียบ  การทดสอบ  
การออกแบบการทดลอง  การทดลอง  การแก้ไขปัญหา  การเขียนแผนผัง  การน้าเสนอแนวทาง
อนุรักษ์และการน้าความรู้ ไปใช้ประโยชน์  มีจิตวิทยาศาสตร์   เกิดความสามารถในการคิด  
ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายวิธีการและท้ากิจกรรมการเก็บตัวอยางแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
 ๒. อธิบาย ท้าปฏิบัติการเก่ียวกับข้ันตอนการเตรียมน้้ายาดอง และวิธีการดอง พร้อมทั้ง
บันทึก ข้อมูล แสดงรายละเอียดของตัวอย่างพืชและสัตว์ที่น้ามาดองได้ถูกต้อง 
 ๓. เลือกตัวอย่างและเก็บรักษาตัวอย่างพืช และสัตว์โดยวิธกีารดองได้ 
 ๔. เก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้โดยวิธีการอัดแห้งพร้อมทั้งบันทึกข้อมูล แสดงรายละเอียดของ
ตัวอย่างพืชได้ถูกต้อง 
 ๕. บอกวิธีการศึกษาเซลล์และเนื้อเยื่อพืช ตลอดจนความส้าคัญของการท้าสไลด์ถาวรได้ 
 ๖. อธิบายล้าดับขั้นตอนและท้าสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพืชได้ 
 ๗. ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมและรักษาตัวอย่าง แมลงได้ 
 ๘. รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาแมลงในสภาพธรรมชาติซึ่งได้แก่ แหล่งที่อยู่อาศัย 
อาหารและอุปนิสัยได้ 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๙๗ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๐๒๔๘ ชีววิทยาของเซลล ์              มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  
 

ศึกษาการค้นพบเซลล์ ทฤษฏีเซลล์ และรูปร่างเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์ การขนส่งสาร
ผ่านเยื่อ หุ้มเซลล์ การเชื่อมติดกันระหว่างเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ภายในเซลล์
และโครงสร้าง ส่วนประกอบ และหน้าที่ของนิวเคลียส  ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้าง และส่วนประกอบ
ของเซลล์ การ เปลี่ยนแปลงของเซลล์เมื่อเกิดการแบ่งเซลล์ วัฏจักรเซลล์ โรคมะเร็งและโรคจากความ
ผิดปกติของเซลล์ สืบค้น ติดตามความก้าวหน้าการวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ การน้าความรู้ด้านเซลล์ไป
ประยุกต์ใช้ในงานด้านอ่ืนๆ  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์ การท้ากิจกรรมเทคนิคทาง
ชีววิทยา มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของชีววิทยา และสามารถ
ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การ
สืบค้นข้อมูล  การสังเกต  การอธิบาย  การอภิปราย  การยกตัวอย่าง  การเปรียบเทียบ  การทดสอบ  
การออกแบบการทดลอง  การทดลอง  การแก้ไขปัญหา  การเขียนแผนผัง  การน้าเสนอแนวทาง
อนุรักษ์และการน้าความรู้ ไปใช้ประโยชน์  มีจิตวิทยาศาสตร์   เกิดความสามารถในการคิด  
ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

๑. อธิบายและวิเคราะห์การค้นพบเซลล์ ทฤษฏีเซลล์ และรูปร่างเซลล์ พร้อมทั้งเปรียบเทียบ 
โครงสร้างของเซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอต  

๒. อธิบายโครงสร้าง และส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ พร้อมทั้งอภิปรายและวิเคราะห์การเกิดเยื่อ หุ้มเซลล์ 
วิเคราะห์การขนส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ พร้อมทั้งอธิบายการเชื่อมติดกันระหว่างเซลล์  

๓. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์และนิวเคลียสภายในเซลล์  
๔. อธิบายวัฎจักรเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และอธิบายความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการแบ่งเซลล์กับ

อาการ ผิดปกติท่ีปรากฏกับร่างกายสิ่งมีชีวิต  
๕. อธิบายการเกิดโรคมะเร็ง และวิธีการรักษา 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๙๘ 

     ค าอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๐๒๐๑    รายวิชา กลศาสตร์ ๑            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา ๖๐ ชั่วโมง  ( ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ )      จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

 ศึกษาการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการและ
แนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี การวัดและการรายงานผล
การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ หลักการของกลศาสตร์ในเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรง แรง การหา  
แรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ท้ามุมต่อกัน การเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความ
โน้มถ่วงสากล แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ ในกรณีท่ีวัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถใน    การ
ตัดสินใจมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  

เพ่ือให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและ                      
การแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง                         
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. สืบค้นและอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของ

หลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี 

๒. วัดและรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยน้าความคลาดเคลื่อน
ในการวัดมาพิจารณาในการน้าเสนอผลด้วย รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และ
แปลความหมายจากกราฟเส้นตรง 

๓. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างต้าแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของ
การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้ม
ถ่วงของโลก และค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔. อธิบายแรงและผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งทดลองหาแรงลัพธ์ของแรงสอง
แรงที่ท้ามุมต่อกัน 

๕. เขียนแผนภาพของแรงที่กระท้าต่อวัตถุอิสระ และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรง 
มวล และความเร่ง ตามกฎข้อที่สองของนิวตัน 

๖. วิเคราะห์และอธิบายแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่ง
และวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ และน้า
ความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

๗. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ท้าให้วัตถุมีน้้าหนัก รวมทั้งค้านวณ
ปริมาณต่าง  ๆที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้ 

      



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๙๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๐๒๐๒    รายวิชา กลศาสตร์ ๒            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา ๖๐ ชั่วโมง  ( ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ )     จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 
ศึกษาสมดุลกล สมดุลต่อการหมุน สมดุลต่อการเลื่อนที่ ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง เสถียรภาพ

ของวัตถุ งานเนื่องจากแรงคงตัว งานเนื่องจากแรงไม่คงตัว ก้าลัง พลังงานกล การอนุรักษ์พลังงานกล 
เครื่องกล โมเมนตัม แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม การดล การอนุรักษ์โมเมนตัม การชนและการดีดตัวแยก
จากกัน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และการเคลื่อนที่แบบวงกลม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถใน    การ
ตัดสินใจมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  

เพ่ือให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการคิดและ                 
การแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ และผลรวมของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและ
ผลของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระท้าต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุล
กล และค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง 

๒. สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงที่กระท้าต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวล
ของวัตถุ และผลของศูนย์ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ 

๓. วิเคราะห์ และค้านวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงกับต้าแหน่ง รวมทั้งอธิบายและค้านวณก้าลังเฉลี่ย 

๔. อธิบายและค้านวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่าง
งานกับพลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ
แรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออกและความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น รวมทั้ง
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และค้านวณงานที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ์ 

๕. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห์ และค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 

๖. อธิบายการท้างาน ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด 
โดยใช้ความรู้เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งค้านวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๐๐ 

๗. อธิบาย และค้านวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์
ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม 

๘. ทดลอง อธิบาย และค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติทั้งแบบ
ยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 

๙. อธิบาย วิเคราะห์ และค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
และทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

๑๐. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็ว
เชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งค้านวณ
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของ
ดาวเทียม 
 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๐๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๑๒๐๑    รายวิชา ฟิสิกส์ ๑             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา ๖๐ ชั่วโมง  ( ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ )      จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 
ศึกษาการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการและ

แนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี การวัดและการรายงานผล
การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ หลักการของกลศาสตร์ในเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรง แรง การหาแรง
ลัพธ์ของแรงสองแรงที่ท้ามุมต่อกัน การเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้ม
ถ่วงสากล แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ ในกรณีท่ีวัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถใน    การ
ตัดสินใจมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  

เพ่ือให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการ
แก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. สืบค้นและอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของ

หลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี 
๒. วัดและรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยน้าความคลาดเคลื่อน

ในการวัดมาพิจารณาในการน้าเสนอผลด้วย รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และ
แปลความหมายจากกราฟเส้นตรง 

๓. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างต้าแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของ
การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้ม
ถ่วงของโลก และค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔. อธิบายแรงและผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งทดลองหาแรงลัพธ์ของแรงสอง
แรงที่ท้ามุมต่อกัน 

๕. เขียนแผนภาพของแรงที่กระท้าต่อวัตถุอิสระ และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรง 
มวล และความเร่ง ตามกฎข้อที่สองของนิวตัน 

๖. วิเคราะห์และอธิบายแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่ง
และวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ และน้า
ความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

๗. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ท้าให้วัตถุมีน้้าหนัก รวมทั้งค้านวณ
ปริมาณต่าง  ๆที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้ 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๐๒ 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๑๒๐๒    รายวิชา ฟิสิกส์ ๒             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา ๖๐ ชั่วโมง  ( ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ )      จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 
ศึกษาสมดุลกล สมดุลต่อการหมุน สมดุลต่อการเลื่อนที่ ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง เสถียรภาพ

ของวัตถุ งานเนื่องจากแรงคงตัว งานเนื่องจากแรงไม่คงตัว ก้าลัง พลังงานกล การอนุรักษ์พลังงานกล 
เครื่องกล โมเมนตัม แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม การดล การอนุรักษ์โมเมนตัม การชนและการดีดตัวแยก
จากกัน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และการเคลื่อนที่แบบวงกลม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถใน    การ
ตัดสินใจมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  

เพ่ือให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการ
แก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ และผลรวมของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและ
ผลของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระท้าต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุล
กล และค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง 

๒. สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงที่กระท้าต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวล
ของวัตถุ และผลของศูนย์ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ 

๓. วิเคราะห์ และค้านวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงกับต้าแหน่ง รวมทั้งอธิบายและค้านวณก้าลังเฉลี่ย 

๔. อธิบายและค้านวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่าง
งานกับพลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ
แรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออกและความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น รวมทั้ง
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และค้านวณงานที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ์ 

๕. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห์ และค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๐๓ 

๖. อธิบายการท้างาน ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด 
โดยใช้ความรู้เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งค้านวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล 

๗. อธิบาย และค้านวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์
ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม 

๘. ทดลอง อธิบาย และค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติทั้งแบบ
ยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 

๙. อธิบาย วิเคราะห์ และค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
และทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

๑๐. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็ว
เชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งค้านวณ
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของ
ดาวเทียม 
 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๐๔ 

 
ค าอธิบายรายวิชา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ว๓๐๑๐๑  วิชา วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง  (๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)         จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพ่ือ
อธิบายความเร่งของวัตถุผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง 
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น สังเกต วิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระท้าต่อวัตถุและมวลของวัตถุการหาแรงลัพธ์ที่
เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระท้าต่อวัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบ
เวกเตอร์แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ แรงโน้มถ่วงของการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ 
รอบโลก การเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าแรงแม่เหล็กที่กระท้าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่
เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กที่กระท้าต่อลวดตัวน้าที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก 
การท้างานของมอเตอร์ การเกิดอีเอ็มเอฟ พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน และความสัมพันธ์
ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน แรงเข้มและแรงอ่อน การเปลี่ยน
พลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้าอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน การรวมคลื่นทั่วไป 
และคลื่นเสียง ความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้อง และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง อธิบายการสะท้อน การ
หักเห การเลี้ยวเบน การรวมคลื่นทั่วไป และคลื่นเสียง ความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้อง และผลที่เกิดขึ้น
จากการสั่นพ้อง ความเข้มเสียงกับระดับเสียงความถี่กับระดับเสียง การเกิดเสียงสะท้อนกลับ บีต ดอป
เพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง การน้าความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน การ
มองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี การท้างานของแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี 
การผสมสารสี และส่วนประกอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการส้ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การสืบเสาะ
หาความรู้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอภิปรายและลงข้อสรุป โดยกระบวนการท้างานระบบกลุ่ม
และการระดมสมองเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคิด สามารถน้าเสนอองค์ความรู้ที่ค้นพบ
ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เห็นคุณค่าของการน้าองค์ความรู้ที่ค้นพบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ้าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๐๕ 

  

ตัวชี้วัด 

 ว ๒.๒ ม.๕/๑ วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ
เพ่ืออธิบายความเร่งของวัตถุ 

ว ๒.๒ ม.๕/๒ สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบ
เดียวกันที่กระท้าต่อวัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์ 

ว ๒.๒ ม.๕/๓ สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรง
ลัพธ์ที่กระท้าต่อวัตถุและมวลของวัตถุ 

ว ๒.๒ ม.๕/๔ สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ 
ว ๒.๒ ม.๕/๕ สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ

ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่
แบบสั่น 

ว ๒.๒ ม.๕/๖ สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วงที่เก่ียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ 
รอบโลก 

ว ๒.๒ ม.๕/๗ สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า 
ว๒.๒ม.๕/๘สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กที่กระท้าต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ใน

สนามแม่เหล็ก และแรงแม่เหล็กที่กระท้าต่อลวดตัวน้าที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็กรวมทั้ง
อธิบายหลักการท้างานของมอเตอร์  

ว ๒.๒ ม.๕/๙ สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้งยกตัวอย่างการน้าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ว ๒.๒ ม.๕/๑๐ สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน 
ว ๒.๓ ม.๕/๑ สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชันและความสัมพันธ์

ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน 
ว ๒.๓ ม.๕/๒ สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้ง

สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น้ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน
โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 

ว ๒.๓ ม.๕/๓ สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น 
ว ๒.๓ ม.๕/๔ สังเกตและอธิบาย ความถี่ธรรมชาติการสั่นพ้อง และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง 
ว ๒.๓ ม.๕/๕ สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง 
ว ๒.๓ ม.๕/๖ สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระดับเสียงและ

ผลของความถี่กับระดับเสียงที่มีต่อการได้ยินเสียง 
ว ๒.๓ ม.๕/๗ สังเกตและอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับ บีต ดอปเพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๐๖ 

ว ๒.๓ ม.๕/๘ สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการน้าความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

ว ๒.๓ ม.๕/๙ สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี 
ว ๒.๓ ม.๕/๑๐ สังเกตและอธิบายการท้างานของแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี การผสม

สารสีและการน้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน 
ว ๒.๓ ม.๕/๑๑ สืบค้นข้อมูลและอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนประกอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

และหลักการท้างานของอุปกรณ์บางชนิดที่อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ว ๒.๓ ม.๕/๑๒ สืบค้นข้อมูลและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการ

ส่งผ่านสารสนเทศและเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
 
รวมทั้งหมด   ๒  มาตรฐาน  ๒๒ ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๐๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ว๓๒๒๐๓  วิชา ฟิสิกส์๓                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง  (๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)          จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 
 ศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบ
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย แรงกับการสั่นของมวลติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย ความถี่ธรรมชาติและ
การสั่นพ้อง ธรรมชาติของคลื่น อัตราเร็วของคลื่น หลักการที่เกี่ยวกับคลื่น พฤติกรรมของคลื่น 
แนวคิดเก่ียวกับ แสงเชิงคลื่น การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ การเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว 
การเลี้ยวเบนของ แสงผ่านเกรตติง การสะท้อนและการหักเหของแสง การมองเห็นและการเกิดภาพ 
ภาพจากเลนส์และ กระจกเงาทรงกลม แสงสีและการมองเห็นแสงสี ปรากฏการณ์ธรรมชาติและการ
ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับแสง  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ อธิบายเปรียบเทียบอภิปรายและสรุป 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและ
การแก้ปัญหา สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ที่ 
 ๑. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้ม
อย่างง่ายรวมทั้งค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

๒. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง  
๓. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วย

หลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งค้านวณอัตราเร็ว ความถี่ 
และความยาวคลื่น  

๔. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิ วน้้า 
รวมทั้ง ค้านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๕. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และเกรตติง การเลี้ยวเบนและการ
แทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว รวมทั้งค้านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๐๘ 

๖. ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและ 
ค้านวณต้าแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม 
รวมทั้งอธิบายการน้าความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลม ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน 

๗. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเหรวมทั้ง
อธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของ 
แสง และค้านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๘. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพ่ือแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาต้าแหน่ง ขนาด ชนิด
ของภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งค้านวณปริมาณ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และอธิบายการน้าความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจ้าวัน  

๙. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เก่ียวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็น
ท้องฟ้า เป็นสีต่างๆ ในช่วงเวลาต่างกัน  

๑๐. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้ง 
อธิบายสาเหตุของการบอดสี 

 
รวมทั้งหมด   ๑๐   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๐๙ 

ค าอธิบายรายวิชา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ว๓๒๒๐๔  วิชา ฟิสิกส์ ๔                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง  (๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)          จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

ศึกษาการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการ
เลี้ยวเบนของคลื่นเสียง การได้ยินเสียง ความเข้มเสียง คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียง คลื่นนิ่งของเสียง 
การสั่นพ้องของเสียง การเกิดบีต ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง ธรรมชาติของ
ไฟฟ้าสถิต การเหนี่ยวน้าไฟฟ้าสถิต กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ ความจุและ
พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ การต่อตัวเก็บประจุ กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน้า กฎของโอห์ม สภาพ
ต้านทาน การต่อตัวต้านทาน อีเอ็มเอฟของแหล่งก้าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า ก้าลังไฟฟ้า 
การต่อแบตเตอรี่ การวิเคราะห์วงจร ไฟฟ้ากระแสตรง การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า 
และเทคโนโลยีด้านพลังงาน  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและ
การแก้ปัญหา สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้า ความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยา ศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 
 

ผลการเรียนรู้ที่ 
๑. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัด

ของอนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศท่ีขึ้นกับอุณหภูมิ
ในหน่วยองศาเซลเซียส การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ของคลื่นเสียง 
รวมทั้งค้านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และ
มลพิษทางเสียง รวมทั้งค้านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓. ทดลองและอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้ง
สังเกตและอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง   
ค้านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน้าความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

๔. ทดลองและอธิบายการท้าวัตถุท่ีเป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกัน
และการเหนี่ยวน้าไฟฟ้าสถิต 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๑๐ 

๕. อธิบายและค้านวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์ 
๖. อธิบายและค้านวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระท้ากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่

อยู่ในสนามไฟฟ้า รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ 
๗. อธิบายและค้านวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และ ความต่างศักย์ระหว่างสอง

ต้าแหน่งใด ๆ 
๘. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่าง

ศักย์ และความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล 
รวมทั้งค้านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๙. น้าความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการท้างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจ้าวัน 

๑๐. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน้า 
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน้า กับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ 
ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในลวดตัวน้า และพ้ืนที่หน้าตัดของลวดตัวน้า และค้านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑๑. ทดลองและอธิบายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับ
ความยาวพ้ืนที่หน้าตัด และสภาพต้านทานของตัวน้า โลหะที่อุณหภูมิคงตัว และค้านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อธิบายและค้านวณความต้านทานสมมูลเมื่อน้า ตัวต้านทาน
มาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 

๑๒. ทดลอง อธิบาย และค้านวณอีเอ็มเอฟของแหล่งก้าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้ง
อธิบายและค้านวณพลังงานไฟฟ้า และก้าลังไฟฟ้า 

๑๓. ทดลองและค้านวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบ
ขนาน รวมทั้งค้านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วย
แบตเตอรี่และตัวต้านทาน 

๑๔. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปราย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น้ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน โดยเน้นด้าน
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 
 

รวมทั้งหมด   ๑๔   ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๑๑ 

ค าอธิบายรายวิชา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ว๓๐๒๐๓  วิชา การเคลื่อนที่แบบSHMและคลื่น    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง  (๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)         จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 
 ศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบ
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย แรงกับการสั่นของมวลติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย ความถี่ธรรมชาติและ
การสั่นพ้อง ธรรมชาติของคลื่น อัตราเร็วของคลื่น หลักการที่เกี่ยวกับคลื่น พฤติกรรมของคลื่น 
แนวคิดเก่ียวกับ แสงเชิงคลื่น การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ การเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว 
การเลี้ยวเบนของ แสงผ่านเกรตติง การสะท้อนและการหักเหของแสง การมองเห็นและการเกิดภาพ 
ภาพจากเลนส์และ กระจกเงาทรงกลม แสงสีและการมองเห็นแสงสี ปรากฏการณ์ธรรมชาติและการ
ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับแสง  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ อธิบายเปรียบเทียบอภิปรายและสรุป 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและ
การแก้ปัญหา สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ที่ 
 ๑. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้ม
อย่างง่ายรวมทั้งค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

๒. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง  
๓. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วย

หลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งค้านวณอัตราเร็ว ความถี่ 
และความยาวคลื่น  

๔. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้้า 
รวมทั้ง ค้านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๕. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และเกรตติง การเลี้ยวเบนและการ
แทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว รวมทั้งค้านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๑๒ 

๖. ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและ 
ค้านวณต้าแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม 
รวมทั้งอธิบายการน้าความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลม ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน 

๗. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเหรวมทั้ง
อธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของ 
แสง และค้านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๘. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพ่ือแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาต้าแหน่ง ขนาด ชนิด
ของภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งค้านวณปริมาณ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และอธิบายการน้าความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจ้าวัน  

๙. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เก่ียวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็น
ท้องฟ้า  
เป็นสีต่างๆ ในช่วงเวลาต่างกัน  

๑๐. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้ง 
อธิบายสาเหตุของการบอดสี 

 
รวมทั้งหมด   ๑๐   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๑๓ 

ค าอธิบายรายวิชา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ว๓๐๒๐๔  วิชา เสียงและไฟฟ้า                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง  (๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)         จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

ศึกษาการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการ
เลี้ยวเบนของคลื่นเสียง การได้ยินเสียง ความเข้มเสียง คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียง คลื่นนิ่งของเสียง 
การสั่นพ้องของเสียง การเกิดบีต ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง ธรรมชาติของ
ไฟฟ้าสถิต การเหนี่ยวน้าไฟฟ้าสถิต กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ ความจุและ
พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ การต่อตัวเก็บประจุ กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน้า กฎของโอห์ม สภาพ
ต้านทาน การต่อตัวต้านทาน อีเอ็มเอฟของแหล่งก้าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า ก้าลังไฟฟ้า 
การต่อแบตเตอรี่ การวิเคราะห์วงจร ไฟฟ้ากระแสตรง การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า 
และเทคโนโลยีด้านพลังงาน  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและ
การแก้ปัญหา สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้า ความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยา ศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 
 

ผลการเรียนรู้ที่ 
๑. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัด

ของอนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศท่ีขึ้นกับอุณหภูมิ
ในหน่วยองศาเซลเซียส การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ของคลื่นเสียง 
รวมทั้งค้านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และ
มลพิษทางเสียง รวมทั้งค้านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓. ทดลองและอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้ง
สังเกตและอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง   
ค้านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน้าความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

๔. ทดลองและอธิบายการท้าวัตถุท่ีเป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกัน
และการเหนี่ยวน้าไฟฟ้าสถิต 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๑๔ 

๕. อธิบายและค้านวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์ 
๖. อธิบายและค้านวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระท้ากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่

อยู่ในสนามไฟฟ้า รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ 
๗. อธิบายและค้านวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และ ความต่างศักย์ระหว่างสอง

ต้าแหน่งใด ๆ 
๘. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่าง

ศักย์ และความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล 
รวมทั้งค้านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๙. น้าความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการท้างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจ้าวัน 

๑๐. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน้า 
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน้า กับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ 
ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในลวดตัวน้า และพ้ืนที่หน้าตัดของลวดตัวน้า และค้านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑๑. ทดลองและอธิบายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับ
ความยาวพ้ืนที่หน้าตัด และสภาพต้านทานของตัวน้า โลหะที่อุณหภูมิคงตัว และค้านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อธิบายและค้านวณความต้านทานสมมูลเมื่อน้า ตัวต้านทาน
มาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 

๑๒. ทดลอง อธิบาย และค้านวณอีเอ็มเอฟของแหล่งก้าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้ง
อธิบายและค้านวณพลังงานไฟฟ้า และก้าลังไฟฟ้า 

๑๓. ทดลองและค้านวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบ
ขนาน รวมทั้งค้านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วย
แบตเตอรี่และตัวต้านทาน 

๑๔. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปราย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น้ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน โดยเน้นด้าน
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 
 

รวมทั้งหมด   ๑๔   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๑๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๐๒๐๗  รายวิชา โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา ๔๐ ชั่วโมง  ( ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ )      จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

ศึกษาการก้าเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง กาแล็กซีและ
กาแล็กซีทางช้างเผือก สมบัติของดาวฤกษ์ ก้าเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ก้าเนิดระบบสุริยะและการ
แบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ การโคจรของดาวเคราะห์ โครงสร้างและปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์  
ก้าเนิดระบบสุริยะและการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ การโคจรของดาวเคราะห์ โครงสร้างและ
ปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์ เทคโนโลยีอวกาศกับการส้ารวจอวกาศ และเทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกต์ 
ใช้  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถใน    การ
ตัดสินใจมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  

เพ่ือให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการ
แก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายก้าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบง
ในช่วงเวลาต่าง  ตามวิวัฒนาการของเอกภพ 

๒. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง จากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทาง
ของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ 

๓. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุต้าแหน่งของระบบ
สุริยะ พร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก 

๔. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด จาก
ดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ 

๕. อธิบายกระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์และผลที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ปฏิกิริยาลูกโซ่
โปรตอน-โปรตอน และวัฏจักรคาร์บอน-ไนโตรเจน-ออกซิเจน 

๖. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่อง
สว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ 

๗. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ 
๘. อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์ พร้อมค้านวณหา

ระยะทางของดาวฤกษ์ 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๑๖ 

๙. อธิบายล้าดับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ท่ีสัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
สมบัติบางประการของดาวฤกษ์ 

๘. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของ
ดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการด้ารงชีวิต 

๙. อธิบายล้าดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติ
บางประการของดาวฤกษ์ในล้าดับวิวัฒนาการจากแผนภาพเฮิร์ตซปรุง-รัสเซลล์ 

๑๐. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของ
ดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการด้ารงชีวิต 

๑๑. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยกฎเคพเลอร์ และกฎความโน้ม
ถ่วงของนิวตัน พร้อมค้านวณคาบการโคจรของดาวเคราะห์ 

๑๒. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ 
น้าเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะและพายุสุริยะที่มีต่อโลกรวมทั้ง
ประเทศไทย 

๑๓. สืบค้นข้อมูล อธิบายการส้ารวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ 
ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และน้าเสนอแนวคิดการน้าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันหรือในอนาคต 

 
รวมทั้งหมด ๑๓ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๑๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว๓๓๑๐๑ รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา ๖๐ ชั่วโมง  ( ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ )      จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 
ศึกษาการก้าเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง กาแล็กซีและ

กาแล็กซีทางช้างเผือก สมบัติของดาวฤกษ์ ก้าเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ก้าเนิดระบบสุริยะและ
การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ โครงสร้างและปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์ เทคโนโลยีอวกาศกับการ
ส้ารวจอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกต์ใช้ โครงสร้างโลก การแบ่งชั้นโครงสร้างโลก แนวคิดของ
ทฤษฎีทวีปเลื่อนและหลักฐานสนับสนุน แนวคิดของทฤษฎีการแผ่ขยายพ้ืนมหาสมุทรและหลักฐาน
สนับสนุน การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ธรณีสัณฐานและธรณีโครงสร้างที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่น
ธรณ ีภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สึนาม ิปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อการรับรังสีดวงอาทิตย์ของพ้ืนผิวโลก การ
หมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของน้้าผิวหน้ามหาสมุทร ปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา 
กระบวนการที่ท้าให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและแนวทางการรับมือ ข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถใน    การ
ตัดสินใจมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  

เพ่ือให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการ
แก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 

ว ๖.๑  ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๔ 
ว ๗.๑  ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒ 
ว ๗.๒  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓ 
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด 
 
 

  
  



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๑๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๓๒๐          รายวิชา แม่เหล็กไฟฟ้าสมบัติเชิงกลของสารและอุณหพลศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๑  เวลา ๘๐ ชั่วโมง     จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 

 
ศึกษาสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก โมเมนต์ของแรงคู่ควบกระท้ากับขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้า

ผ่านเมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน้า อีเอ็มเอฟเหนี่ยวน้า  ไฟฟ้ากระแสสลับ ความร้อน 
แก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ของแข็ง สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง ความตึงผิว ความหนืดของของเหลว 
ความดันในของไหล แรงพยุง ของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถใน    การ
ตัดสินใจมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  

เพ่ือให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการ
แก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สังเกตและอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและค้านวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่ก้าหนด 
รวมทั้งสังเกตและอธิบายสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน้าเส้นตรงและโซเลนอยด์ 

๒. อธิบายและค้านวณแรงแม่เหล็กที่กระท้าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก 
แรงแม่เหล็กที่กระท้าต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหลก็ รัศมีความโค้งของ         การ
เคลื่อนที่ เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวน้าคู่ขนานที่มี
กระแสไฟฟ้าผ่าน 

๓. อธิบายหลักการท้างานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งค้านวณปริมาณ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

๔. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน้า กฎการเหนี่ยวน้าของฟาราเดย์ และค้านวณปริมาณ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งน้าความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน้าไปอธิบายการท้างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

๕. อธิบายและค้านวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส และกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส 
๖. อธิบายหลักการท้างานและประโยชน์ของเครื่องก้าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส การแปลงอีเอ็ม

เอฟของหม้อแปลง และค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๗. อธิบายและค้านวณความร้อนที่ท้าให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อนที่ท้าให้สสารเปลี่ยนสถานะ 

และความร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๑๙ 

๘. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๙. อธิบายแบบจ้าลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุล

ของแก๊ส รวมทั้งค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๑๐. อธิบายและค้านวณงานที่ท้าโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างความร้อน พลังงานภายในระบบ และงาน รวมทั้งค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และน้า
ความรู้เรื่องพลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการท้างานของเครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

๑๑. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่งเมื่อถูกกระท้าด้วยแรง
ค่าต่างๆ รวมทั้งทดลอง อธิบายและค้านวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง 
และน้าความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

๑๒. อธิบายและค้านวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบาย
หลักการท้างานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

๑๓. ทดลอง อธิบายและค้านวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
๑๔. ทดลอง อธิบายและค้านวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของ

ของเหลว 
๑๕. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมทั้ง

ค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และน้าความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไป
อธิบายหลักการท้างานของอุปกรณ์ต่างๆ 
 
รวมทั้งหมด ๑๕ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๒๐ 

   

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๐๒๐๖  รายวิชา ฟิสิกส์ยุกต์ใหม่ (modern physics)           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                         
ภาคเรียนที่ ๒           จ านวน ๘๐ ชั่วโมง ( ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ )            จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 

 
ศึกษาการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โพลาไรเซชันของคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ 
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค เสถียรภาพของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี 
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถใน    การ
ตัดสินใจมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  

เพ่ือให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการ
แก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์
เชิงเส้น และแผ่นโพลารอยด์ รวมทั้งอธิบายการน้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้
และหลักการท้างานของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. สืบค้นและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ และ
เปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

๓. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอม
ไฮโดรเจน รวมทั้งค้านวณปริมาณต่าง  ๆที่เกี่ยวข้อง 

๔. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและค้านวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน
และฟังก์ชั่นงานของโลหะ 

๕. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้งอธิบายและค้านวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์ 
๖. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตาและแกมมา 
๗. อธิบายและค้านวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบาย และค้านวณ

จ้านวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีที่เหลือจากการสลายและครึ่งชีวิต 
๘. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งค้านวณ

ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๒๑ 

๙. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน และฟิวชัน รวมทั้งค้านวณพลังงานนิวเคลียร์ 
๑๐. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งอันตรายและการป้องกันรังสีใน

ด้านต่างๆ 
๑๑. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค แบบจ้าลองมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์จาก

การค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่างๆ 
 
รวมทั้งหมด ๑๑ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๒๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๓๒๐๕ รายวิชา ฟิสิกส์ ๕    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ภาคเรียนที ่๑      จ านวน ๘๐ ชั่วโมง ( ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ )            จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 

 
ศึกษาสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก โมเมนต์ของแรงคู่ควบกระท้ากับขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้า

ผ่านเมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน้า อีเอ็มเอฟเหนี่ยวน้า  ไฟฟ้ากระแสสลับ ความร้อน 
แก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ของแข็ง สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง ความตึงผิว ความหนืดของของเหลว 
ความดันในของไหล แรงพยุง ของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถใน    การ
ตัดสินใจมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  

เพ่ือให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการ
แก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สังเกตและอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและค้านวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่ก้าหนด 
รวมทั้งสังเกตและอธิบายสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน้าเส้นตรงและโซเลนอยด์ 

๒. อธิบายและค้านวณแรงแม่เหล็กที่กระท้าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก 
แรงแม่เหล็กที่กระท้าต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหลก็ รัศมีความโค้งของ         การ
เคลื่อนที่ เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวน้าคู่ขนานที่มี
กระแสไฟฟ้าผ่าน 

๓. อธิบายหลักการท้างานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งค้านวณปริมาณ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

๔. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน้า กฎการเหนี่ยวน้าของฟาราเดย์ และค้านวณปริมาณ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งน้าความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน้าไปอธิบายการท้างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

๕. อธิบายและค้านวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส และกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส 
๖. อธิบายหลักการท้างานและประโยชน์ของเครื่องก้าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส การแปลงอีเอ็ม

เอฟของหม้อแปลง และค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๒๓ 

๗. อธิบายและค้านวณความร้อนที่ท้าให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อนที่ท้าให้สสารเปลี่ยนสถานะ 
และความร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 

๘. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๙. อธิบายแบบจ้าลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุล

ของแก๊ส รวมทั้งค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๑๐. อธิบายและค้านวณงานที่ท้าโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างความร้อน พลังงานภายในระบบ และงาน รวมทั้งค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และน้า
ความรู้เรื่องพลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการท้างานของเครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

๑๑. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่งเมื่อถูกกระท้าด้วยแรง
ค่าต่างๆ รวมทั้งทดลอง อธิบายและค้านวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง 
และน้าความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

๑๒. อธิบายและค้านวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบาย
หลักการท้างานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

๑๓. ทดลอง อธิบายและค้านวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
๑๔. ทดลอง อธิบายและค้านวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของ

ของเหลว 
๑๕. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมทั้ง

ค้านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และน้าความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไป
อธิบายหลักการท้างานของอุปกรณ์ต่างๆ 
 
รวมทั้งหมด ๑๕ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๒๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว๓๓๒๐๖  รายวิชา ฟิสิกส๖์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖              ภาคเรียนที่ ๒           
จ านวน ๘๐ ชั่วโมง ( ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ )            จ านวน ๒.๐ หน่วยกิต 

 
ศึกษาการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โพลาไรเซชันของคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ 
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค เสถียรภาพของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี 
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถใน    การ
ตัดสินใจมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  

เพ่ือให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการคิดและ                 
การแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์
เชิงเส้น และแผ่นโพลารอยด์ รวมทั้งอธิบายการน้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้
และหลักการท้างานของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. สืบค้นและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ และ
เปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

๓. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอม
ไฮโดรเจน รวมทั้งค้านวณปริมาณต่าง  ๆที่เกี่ยวข้อง 

๔. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและค้านวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน
และฟังก์ชั่นงานของโลหะ 

๕. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้งอธิบายและค้านวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์ 
๖. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตาและแกมมา 
๗. อธิบายและค้านวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบาย และค้านวณ

จ้านวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีที่เหลือจากการสลายและครึ่งชีวิต 
๘. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งค้านวณ

ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๙. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน และฟิวชัน รวมทั้งค้านวณพลังงานนิวเคลียร์ 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๒๕ 

๑๐. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งอันตรายและการป้องกันรังสีใน
ด้านต่างๆ 

๑๑. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค แบบจ้าลองมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์จาก
การค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่างๆ 
 
รวมทั้งหมด ๑๑ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๒๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ว๓๑๑๐๖  วิชาวิทยาการค านวณออกแบบและเทคโนโลยี ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
ภาคเรียนที่ ๑เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)        จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 
ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค้านวณในการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานทางด้าน

เทคโนโลยี การน้าแนวคิดเชิงค้านวณพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจ้าวัน ตลอดจนใช้ในการ
พัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึก
ทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และน้าเสนอ
ผ่านการท้ากิจกรรมโครงงาน เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์
ปัญหา จนสามารถน้าเอาแนวคิดเชิงค้านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืนมา
ประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการด้าเนินชีวิต อาชีพ 
สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัยมีจริยธรรม ตลอดจนน้าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด้ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิด
และจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถ
ในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการค้านวณ) 
ม.๔/๑ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค้านวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืน

อย่าง สร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
 

รวม   ๑   ตัวชี้วัด 
 

 

 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๒๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ว๓๒๑๐๖  วิชาวิทยาการค านวณออกแบบและเทคโนโลยี ๒     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  
ภาคเรียนที่ ๑เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)        จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
  ศึกษาเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการด้าเนินชีวิต 
เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล ข้อมูล ฐานข้อมูล คลังข้อมูล การท้าเหมืองข้อมูล ประมวลผลข้อมูล 
วิทยาการข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน(Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึก
ทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้  ตรวจสอบการเรียนรู้ และน้าเสนอ
ผ่านการท้ากิจกรรมโครงงาน เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์
ปัญหา จนสามารถน้าเอาแนวคิดเชิงค้านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้  
 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อื่น
มาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชีพ 
สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัยมีจริยธรรม ตลอดจนนาความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด้ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิด
และจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถ
ในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
ตัวช้ีวัด 
ว ๔.๒ ม.๕/๑  

 
รวม ๑ ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๒๘ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ว๓๓๑๐๖  วิชาวิทยาการค านวณออกแบบและเทคโนโลยี ๓    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ภาคเรียนที่ ๑เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การน้าเสนอและแบ่งปันข้อมูล
สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน้าเสนอ การน้าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย 
จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีกับชีวิตประจ้าวัน และผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ  
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย วิธีการสอนแบบกระบวนการ
ท้างานกลุ่ม และวิธีการสอนแบบบรรยาย เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ ละน้าเสนอผ่านการท้ากิจกรรม
โครงงาน เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ โจทย์ปัญหา จนสามารถ
น้าเสนอแนวคิกเชิงค้านวณมาประยุกต์ใช้ในโครงงานได้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงค้านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข้อมูลส่วนตัว และการสื่อสาร
เบื้องต้นในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน้าความรู้ความเข้าใจในวิชา
วิทยาศาสตร์ และน้าเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด้ารงชีวิต จน
สามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะใน
การสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการค้านวณ) 
ม.๖/๑ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน้าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม 

และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการด้า เนินชีวิต อาชีพ สังคม และ
วัฒนธรรม 

 
รวม   ๑   ตัวชี้วัด 
 

 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๒๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว๓๑๒๘๑  วิชาวิทยาการค านวณออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ภาคเรียนที่ ๑เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
  ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืนโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี ศึกษาการระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพ่ือสังเคราะห์วิธีการ 
เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยค้านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา ศึกษาการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ้าเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่
มีอยู่ น้าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้ อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้
ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท้างานและด้าเนินการแก้ปัญหา การทดสอบ 
ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข หา
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไกไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning)  เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึก
ทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และน้าเสนอผ่านการท้ากิจกรรม
โครงงาน 

เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา น้าไปสู่การสร้าง
ต้นแบบ ตลอดจนสามารถน้ากระบวนการเทคโนโลยี สร้างเทคโนโลยี วิธีการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด้ารงชีวิต รวมทั้งค้านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนน้าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด้ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิด
และจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถ
ในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๓๐ 

 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการค้านวณ) 

ม.๔/๑ วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืนโดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ รวมทั้ง ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี 

ม.๔/๒ ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพ่ือสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดย
ค้านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

 
ม.๔/๓ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่

จ้าเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ น้าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วย
เทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอน การ
ท้างานและด้าเนินการแก้ปัญหา 

ม.๔/๔ ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
ภายใต้กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน้าเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางการพัฒนาต่อยอด  

ม.๔/๕ ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย 

 
รวม   ๔   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๓๑ 

ค าอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว๓๑๒๘๒  วิชาการสร้างงานมัลติมีเดีย                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
ภาคเรียนที่ ๒  เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง                จ านวน ๑ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมายของสื่อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการในการน้าเสนอ  การวางแผน
การผลิตสื่อ ระบบการท้างาน องค์ประกอบของสื่อ การผลิตและการเผยแพร่สื่อ  ปฏิบัติการการ
เรียกใช้และออกจากโปรแกรม ส่วนประกอบของโปรแกรม การสร้างอ๊อปเจ็ค จากเครื่องมือต่างๆ การ
เลือกและปรับเปลี่ยนขนาดอ๊อปเจ็ค การจัดการสี การจัดการข้อความ สร้างและจัดการแอนนิเมชั่น 
การใส่เสียง การน้าผลงานออกไปใช้ 

        เพ่ือให้ มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า มุ่งมั่นในการท้างาน ใฝ่เรียนรู้และใช้กระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสื่อ อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกหลักการของการสร้างภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ได้ 
2. สร้างภาพกราฟิกจากคอมพิวเตอร์ได้ 
3. เลือกใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม 
4. สร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมมัลติมีเดียได้ 
5. น้าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
6. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 
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๒๓๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว๓๓๒๘๑  วิชาวิทยาการค านวณออกแบบและเทคโนโลยี ๒    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  
ภาคเรียนที่ ๑ เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของนวัตกรรม ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รูปแบบ
ของเทคโนโลยี การพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระบบ
ทางเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยี องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับกระบวนการทางเทคโนโลยี การ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม สะเต็มศึกษา โครงงานสะเต็ม การท้าโครงงาน การประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงาน เพ่ือแก้ปัญหาในการท้างาน 
การท้าโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ผลงานโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project–based Learning) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะ
การคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และ น้าเสนอผ่านการท้ากิจกรรมโครงงาน 
 เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา น้าไปสู่การสร้าง
ต้นแบบ ตลอดจนสามารถน้ากระบวนการเทคโนโลยี สร้างเทคโนโลยีวิธีการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด้ารงชีวิต รวมทั้งค้านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนน้าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด้ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิด
และจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถ
ในการตัดสินใจ อีกท้ังยังเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
ว ๔.๑ ม.๕/๑  

 
รวม ๑ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๓๓ 

 
ค าอธิบายรายวิชา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว๓๑๒๘๓    วิชาการสร้างงานมัลติมีเดีย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ภาคเรียนที่ ๒ เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง                  จ านวน ๑ หน่วยกิต 
 
  ศึกษาความรู้ความเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา การจ้าลองความคิด โครงสร้างแบบต่างๆ 
ส้าหรับการเขียนโปรแกรม โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี ค้าสั่งรับค่าและแสดงผล โครงสร้างแบบมี
ทางเลือก โครงสร้างแบบท้าซ้้า และการเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวแปรชุด 
ใช้กระบวนการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีหลักการและกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ และรู้จักโครงสร้างของข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ท้างานในระบบคอมพิวเตอร์ 

 พัฒนาสมรรถนะความสามารถในการคิด น้าเอาความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์และอธิบายถึงวิธีการในแต่ละข้ันตอนได้ 
 ๒. อธิบายความหมายและเหตุผลในการเขียนแผนภาพที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรมได้ 
 ๓. บอกสัญลักษณ์และสามารถเขียนผังงานที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรมได้ 
 ๔. บอกความหมายของข้อมูลและชนิดของข้อมูลที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ 
 ๕. อธิบายและเปรียบเทียบตัวแปรและค่าคงท่ีที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ 
 ๖. บอกความหมายของนิพจน์และสามารถเขียนนิพจน์เพื่อใช้งานได้ 
 ๗. อธิบายตัวด้าเนินการที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมและสามารถใช้ตัวด้าเนินการต่างๆ ได้
ตามความเหมาะสม 
 ๘. เขียนโปรแกรมโดยใช้ค้าสั่งรับและแสดงผลบนหน้าจอได้ 
 ๙. เขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างการท้างานแบบมีทางเลือกได้ 
 ๑๐. เขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างการท้างานแบบวนซ้้าและเลือกใช้ค้าสั่งได้อย่างเหมาะสม 
 ๑๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรชุด 
 ๑๒. เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โดยการประยุกต์ใช้ตัวแปรชุดได้ 
 ๑๓. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล คอมพิวเตอร์ และการเขียน
โปรแกรมได้ 
 ๑๔. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีจิตส้านึกและมีความรับผิดชอบ 
 
รวมทั้งหมด ๑๔ ผลการเรียนรู้ 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๓๔ 

ค าอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๓๕ 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑  (ภาคเรียนที่ ๑)  จ านวน ๖๐ ช.ม.  ๑.๕ หน่วยกิต                                   
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)  จ านวน ๒๐ ช.ม.  ๐.๕ หน่วยกิต 
ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๒ (ภาคเรียนที่ ๒)  จ านวน ๖๐ ช.ม.  ๑.๕ หน่วยกิต 
ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒)  จ านวน ๒๐ ช.ม.  ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)  จ านวน ๖๐ ช.ม.  ๑.๕ หน่วยกิต                                   
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)  จ านวน ๒๐ ช.ม.  ๐.๕ หน่วยกิต 
ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๔ (ภาคเรียนที่ ๒)  จ านวน ๖๐ ช.ม.  ๑.๕ หน่วยกิต 
ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ (ภาคเรียนที่ ๒)  จ านวน ๒๐ ช.ม.  ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ (ภาคเรียนที่ ๑)  จ านวน ๖๐ ช.ม.  ๑.๕ หน่วยกิต                                   
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ (ภาคเรียนที่ ๑)  จ านวน ๒๐ ช.ม.  ๐.๕ หน่วยกิต 
ส๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ๖ (ภาคเรียนที่ ๒)  จ านวน ๖๐ ช.ม.  ๑.๕ หน่วยกิต 
ส๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๖ (ภาคเรียนที่ ๒)  จ านวน ๒๐ ช.ม.  ๐.๕ หน่วยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ส๒๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง (เพ่ิมเติม) ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)  จ านวน ๒๐ ช.ม. ๐.๕ หนว่ยกิต 
ส๒๑๒๓๒  หน้าที่พลเมือง (เพ่ิมเติม) ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) จ านวน ๒๐ ช.ม. ๐.๕ หน่วยกิต 
ส๒๒๒๓๓ หน้าที่พลเมือง (เพ่ิมเติม) ๓ (ภาคเรียนที่ ๑) จ านวน ๒๐ ช.ม. ๐.๕ หน่วยกิต 
ส๒๒๒๓๔  หน้าที่พลเมือง (เพ่ิมเติม) ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) จ านวน ๒๐ ช.ม. ๐.๕ หน่วยกิต        
ส๒๓๒๓๕  หน้าที่พลเมือง (เพ่ิมเติม) ๕ (ภาคเรียนที่ ๑) จ านวน ๒๐ ช.ม. ๐.๕ หน่วยกิต               
ส๒๓๒๓๖  หน้าที่พลเมือง (เพ่ิมเติม) ๖ (ภาคเรียนที่ ๒) จ านวน ๒๐ ช.ม. ๐.๕ หน่วยกิต 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๓๖ 

 

อธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                               รายวิชาพื้นฐาน  
รหัสวิชา ส๒๑๑๐๑              ชื่อวิชา สังคมศึกษา ๑           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑                       
จ านวนชั่วโมง  ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน ( ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)                     จ านวน  ๑.๕ หน่วยกิต 
 

รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนา
อ่ืน ประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
ตนเอง พระพุทธศาสนากับการพัฒนาครอบครัว  พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ประวัติ
สาวก ชาดก  เรื่องเล่า ศาสนิกชนตัวอย่าง พุทธคุณ หลักธรรมส าคัญในอริยสัจ  ๔ หรือหลักธรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ รู้และเข้าใจ พุทธคุณ  หลักธรรมส าคัญในอริยสัจ๔ หรือหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับ
ถือ ประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา ความส าคัญของพระพุทธศาสนา ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
ตนเอง พระพุทธศาสนากับการพัฒนาครอบครัวพุทธประวัติหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ  เข้าใจความ
เป็นศาสนิกชนที่ดี พิธีกรรมและศาสนพิธี  ประวัติความส าคัญวันส าคัญทางศาสนา การปฏิบัติตนในวัน
ส าคัญทางศาสนา วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบคุณ-โทษ  สวด
มนต์ แผ่เมตตา บริหารจิ ตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เรียนรู้
ศาสนาอ่ืนๆ  สถานการณ์ต่างๆการกระท าของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ แนวทางการ
ปฏิบัติตนศึกษา  วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ   เคารพสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้ อ่ืน   หลักการ  เจตนารมณ์ โครงสร้าง  และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแ ห่ง
ราชอาณาจักรไทย  ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์อันดี  หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจ
ผิดต่อกัน  การปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ การปฏิบัติตนตามกฎหมายการ
คุ้มครองเด็ก  กฎหมายการศึกษา กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง       
โดยใช้กระบวนการ วิเคราะห์ อธิบาย และปฏิบัติ การสืบค้นข้อมูล  สังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ 
สามารถสื่อสารเรียนรู้ ให้เกิด กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการคิด กระบวนการคิดวิเคราะห์   
กระบวนการปฏิบัติกระบวนการแก้ปัญหา  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต  อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านการรักชาติศาสนา  
พระมหากษัตริย์  มีวินัยใฝุเรียนรู้ สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างสันติสุข 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๓๗ 

เพ่ือมีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ส ๑.๑  ม.๑/๑-๑๑    
ส ๑.๒    ม.๑/๑ -๕ 
ส ๒.๑    ม.๑/๑-๔ 
ส ๒.๒    ม.๑/๑-๓ 
รวมทั้งหมด ๒๓ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๓๘ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                              รายวิชาพื้นฐาน  
รหัสวิชา ส๒๑๑๐๒    ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ ๑                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑                       
จ านวนชั่วโมง  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน ( ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)                    จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาความส าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์  ความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ของอดีตที่มีต่อ
ปัจจุบันและอนาคต  ที่มาและตัวอย่างการใช้ศักราชในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย  วิธีเทียบ 
ศักราชตามแบบต่างๆ การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นและเหตุการณ์ส าคัญสมัยสุโขทัย  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป     รัฐ
โบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย 
           โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการแก้ปัญหา และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ  เข้าใจความเป็นมาของชนชาติไทย 
พัฒนาการทางด้านต่างๆวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้านความรักชาติ 
ศาสน์  กษัตริย์  ซี่อสัตย์ สุจริต  ใฝุเรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ส ๔.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
ส ๔.๓  ม.๑/๑   
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๓๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                              รายวิชาพื้นฐาน  
รหัสวิชา ส๒๑๑๐๓    ชื่อวิชา สังคมศึกษา ๒                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒                       
จ านวนชั่วโมง  ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน ( ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)                    จ านวน  ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนใน สังคม ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลักการและ
ความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบัน
การเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ศึกษา 
วิเคราะห์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ส ารวจ สืบค้น พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูดและลองจิจูด เส้นแบ่งวลา และ
เปรียบเทียบวันเวลาของโลก ลักษณะทางกายภาพ  และ ลักษณะภูมิศาสตร์ทางทะเลของโลก  ลักษณะ
ภูมิศาสตร์ทางทะเลของภูมิภาคเอเชีย ลักษณะภูมิศาสตร์ทางทะเลของไทยท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมรวมถึงปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม การใช้เทคนิคและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการสืบค้น วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ รวมถึงทักษะด้านการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
และความจ าเป็นของการร่วมมือทางเศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต
และการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติและ
อนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
รหัสตัวช้ีวัด  
ส ๓.๑  ม.๑/๑-๓    
ส ๓.๒  ม.๑/๑-๔ 
  ส ๕.๑  ม.๑/๑-๓    
ส ๕.๒  ม.๑/๑-๔ 
รวมทั้งหมด ๑๔ ตัวชี้วัด 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๔๐ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                              รายวิชาพื้นฐาน  
รหัสวิชา ส๒๑๑๐๔    ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ ๒                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒                       
จ านวนชั่วโมง  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน ( ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)                     จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย  ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย  
ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  สังคม  เศรษฐกิจ และการเมือง ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนที่ถือว่าเป็นการพัฒนา
ภูมิภาคที่ตั้ง และความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อิทธิพลของอารย
ธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีการพัฒนาการของสังคมไทยสมัยปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการ
กลุ่ม  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ด้านความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ส ๔.๒  ม.๑/๑   ม.๑/๒ 
ส ๔.๓  ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๔๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                              รายวิชาพื้นฐาน  
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๑    ชื่อวิชา สังคมศึกษา ๓                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑                       
จ านวนชั่วโมง  ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน ( ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)                    จ านวน  ๑.๕ หน่วยกิต 

 

ศึกษา การเผยแผ่พุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ความส าคัญที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของ
ชาติและมรดกของชาติ การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติ แบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตจากประวัติสาวก โครงสร้างคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ ข้อธรรมส าคัญ การพัฒนาจิต บริหารจิต 
ปฏิบัติตามหลักธรรมที่นับถือ มีมรรยาท เห็นคุณค่าศาสนพิธีของตนและความแตกต่างทางศาสนพิธีใน
ศาสนาอ่ืนๆ ปฏิบัติในวันส าคัญทางศาสนาได้ถูกต้องมีความรู้        ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเป็นศา
สนิกชนที่ดี การปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ความคล้ายคลึงและแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย กระบวนการในการตรากฎหมาย ข้อมูล
ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน โดยบูรณาการประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพ่ือฝึกทักษะการปฏิบัติตามหลักธรรม อธิบาย วิเคราะห์ 
อภิปราย ประพฤติตนตามแบบอย่าง แก้ปัญหา วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์   
สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญา ปฏิบัติตน มีมรรยาท ปฏิบัติตนตามหน้าที่และปฏิบัติ
ตนตามกฎหมาย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ในด้านการมีศรัทธา      ยึด
มั่น เห็นคุณค่า ตระหนัก ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถืออย่างเหมาะสม      เป็น
พลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และเกิดสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รหัสตัวชี้วัด 
    ส ๑.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗, ม.๒/๘, ม.๒/๙, ม.๒/๑๐, ม.๒/๑๑     
    ส ๑.๒          ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕   
    ส ๒.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔        
    ส ๒.๒          ม.๒/๑, ม.๒/๒ 
รวมทั้งหมด  ๒๒   ตัวชี้วัด 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๔๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                              รายวิชาพื้นฐาน  
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๒    ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ ๓                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑                       
จ านวนชั่วโมง  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน ( ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)                    จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิธีการทางประวัติศาสตร์ ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพ่ือน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญอย่างเป็นระบบ ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน
ลักษณะต่างๆ ทั้งประวัติศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง และหลักฐานสมัยอยุธยาและธนบุรี      ความ
แตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริง เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เห็นความส าคัญของการตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีด้านต่างๆ ทั้ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา
และธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าวต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพ่ือฝึกทักษะการวิเคราะห์ ประเมิน วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล 
การตีความ จัดการความรู้  และระบุเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ การ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และกระบวนการกลุ่ม 

เห็นความส าคัญ มีความรัก ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และเกิดสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๔.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ 
ส ๔.๓ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ 

รวมทั้งหมด   ๖   ตัวชี้วัด  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๔๓ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                              รายวิชาพื้นฐาน  
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๓    ชื่อวิชา สังคมศึกษา ๔                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒                      
จ านวนชั่วโมง  ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน (๓ ชั่วโมง/สัปดาห์)                     จ านวน  ๑.๕ หน่วยกิต 

 

ศึกษา มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลักษณะทางประชากร สังคมและวัฒนธรรม ลักษณะทางกายภาพที่
ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการกระจายของประชากร ท าเลที่ตั้งและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ส าคัญ ของทวีปยุ โรปและทวีปแอฟริกา ภัยพิบัติและการจัดการภัยพิบัติ  ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและ
แอฟริกา และแนวทางในการจัดการทรัพยากร ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม ปัจจัยการผลิต
สินค้าและบริการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ ลักษณะเขต ขอบเขต อ านาจอธิปไตย 
สิทธิอธิปไตย เขตอ านาจและทางทะเลของไทย กิจกรรมการใช้ประโยชน์ทางทะเล มูลค่าการใช้
ประโยชน์ในเขตทางทะเลไทย และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทะเล มาประยุกต์ใช้ภายใต้แนวทางการผลิต
ในท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ การ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจ การพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจายทรัพยากร
ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการแข่งขันทางการค้า           โดยบูรณาการ
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทางภูมิศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพ่ือฝึกทักษะการใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ค้นหา สรุป ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ สืบค้น มีส่วนร่วม ส ารวจ ระบุ      การ
บริหารจัดการใช้ทรัพยากร วิเคราะห์ อธิบาย เสนอแนวทาง อภิปราย และยกตัวอย่าง 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางทางภูมิศาสตร์ และสังคมศาสตร์       ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า อย่างมีดุลยภาพ  มีจิตส านึก อนุรักษ์ทรัพยากรที่ยั่งยืน มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และเกิดสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๕.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓  
ส ๕.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 
ส ๓.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 
ส ๓.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 

รวมทั้งหมด  ๑๕   ตัวชี้วัด  

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๔๔ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                              รายวิชาพื้นฐาน  
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๔    ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ ๔                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒                       
จ านวนชั่วโมง  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน ( ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)                    จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

 

ศึกษา ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ที่มีผลต่อพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย ระบุที่ตั้ง ความส าคัญของแหล่งอารย
ธรรมตะวันออก แหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆ และอิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาค
เอเชียในปัจจุบัน (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
 โดยใช้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีปเอเชียจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน ตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเกิด
สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๔.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒  
รวมทั้งหมด   ๒   ตัวชี้วัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๔๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                รายวิชาพื้นฐาน                          
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๑     ชื่อวิชา สังคมศึกษา ๕     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    ภาคเรียนที่ 
๑  จ านวนชั่วโมง  ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน (๓ ชั้วโมง/สัปดาห์) จ านวน  ๑.๕ หน่วยกิต 

ศึกษา ประวัติความส าคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติและชาดก วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  หลักธรรมทางพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต ค าศัพท์ทางพุทธศาสนา พระไตรปิฎก
และเรื่องน่ารู้ การบริหารจิต การเจริญปัญญา พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง หน้าที่ชาวพุทธ 
และศาสนพิธี มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ การแก้ปัญหา และพัฒนาชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม คุ้มครอง ปกปูองตนเองและผู้อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับตนเอง กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เห็นความส าคัญ
ของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านต่างๆ ในประเทศ สามารถเสนอ
แนวคิดในการลดปัญหาความขัดแย้ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

 โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพ่ือฝึกทักษะการปฏิบัติตามหลักธรรม อธิบาย วิเคราะห์ 
อภิปราย ประพฤติตน สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญา ปฏิบัติหน้าที่ แสดงตน น าเสนอ         
มีส่วนร่วม อนุรักษ ์เลือกรับ เสนอแนวคิด และเสนอแนวทาง 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ในด้านการมีศรัทธาที่ถูกต้อง  
ยึดมั่น อย่างสันติสุข เห็นคุณค่า ตระหนัก ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ อย่าง
เหมาะสม ศาสนิกชนที่ดี เป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย              
ที่เหมาะสม ยึดมั่น ศรัทธา ธ ารงรักษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเกิดสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๑.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗ 
 ม.๓/๘ ม.๓/๙ ม.๓/๑๐     

ส ๑.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗ 
ส ๒.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕   
ส ๒.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔    

รวมทั้งหมด  ๒๖  ตัวชี้วัด 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๔๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                               รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๒    ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ ๕    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
จ านวนชั่วโมง  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน (๑ ชั่วโมง / สัปดาห์)                   จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

ศึกษา เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมี เหตุผล ตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์   ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
ในการสถาปนาอาณาจักร การวางรากฐานการเมืองการปกครอง ลักษณะความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง และความ
เจริญรุ่งเรืองของไทย สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการในภูมิภาคต่างๆของโลก  

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพ่ือฝึกทักษะการวิเคราะห์  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ ได้อย่างมีเหตุผล       
มีความรัก ความภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเกิดสมรรถนะที่ส าคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๔.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒   
 ส ๔.๓ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๔  
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๔๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                               รายวิชาพื้นฐาน  
รหัสวิชา ส ๒๓๑๐๓          ชื่อวิชาสังคมศึกษา ๖                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ 
๒  จ านวนชั่วโมง  ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน (๓ ชั้วโมง / สัปดาห์)    จ านวน  ๑.๕ หน่วยกิต 

ศึกษา การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทาง
สังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ระบุ
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ส ารวจและ
อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์สาเหตุ
และผลกระทบต่อภูมิภาคต่างๆของโลก ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ศึกษา วิเคราะห์กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ บทบาทหน้าที่ของ
รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและ
ประเทศชาติ ความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงิน
เฟูอ เงินฝืด ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางการแก้ปัญหา สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าใน
การค้าระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 
         โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพ่ือฝึกทักษะการใช้แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ ค้นหา วิเคราะห์ สรุป ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เลือกใช้ สืบค้น มีส่วนร่วม ส ารวจ ระบุ 
อภิปรายบริหารจัดการ ใช้ทรัพยากร อธิบาย และแสดงความคิดเห็น  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และสังคมศาสตร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีจิตส านึก อนุรักษ์ทรัพยากร ที่ยั่งยืน คุ้มค่า อย่างมีดุลยภาพ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และเกิดสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๕.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒     
ส ๕.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕  
ส ๓.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓    
ส ๓.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ 

รวมทั้งหมด ๑๖  ตัวชี้วัด   

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๔๘ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                               รายวิชาพื้นฐาน  
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๔   วิชา ประวัติศาสตร์ ๖      ชั ้ นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒  
จ านวนชั่วโมง  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

ศึกษา เกี่ยวกับบุคคลส าคัญ ที่สร้างสรรค์พัฒนาการของสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ในด้านการ
สถาปนาอาณาจักร วิเคราะห์ สาเหตุ ปัจจัย และผลของเหตุการณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย              
สมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองผล
ของการ เปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความร่วมมือ ความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ และการลดความ
ขัดแย้ง 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพ่ือฝึกทักษะการวิเคราะห์ และอธิบาย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ มีความตระหนัก มีความรัก 
ความภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเกิดสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๔.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒   
ส ๔.๓ ม.๓/๓    

รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๔๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                              รายวิชาพื้นฐาน  
รหัสวิชา ส๒๑๒๓๑    ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง ๑                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑                       
จ านวนชั่วโมง  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน ( ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)                    จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

 

มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมา
คารวะ แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจ ริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่อ งการใช้
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การปลูกปุาในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่   

 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ  

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้  

๑. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย  
๒. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม  
๓. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  
๔. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง  

รวมทั้งหมด ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๕๐ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                              รายวิชาพื้นฐาน  
รหัสวิชา ส๒๑๒๓๒    ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง ๒                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒                       
จ านวนชั่วโมง  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน ( ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)                    จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

 

 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การตัดสินใจ โดย
ใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้
ประกอบประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
ขยันหม่ันเพียร ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  ยอมรับความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและ
วาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ในเรื่องการ
ทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ  
 เพื่อให้ผู้ เรียนมีลักษณะเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข  
มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้  

 ๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (ข้อที่ ๖) 
 ๒. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ (ข้อที่ ๗) 
 ๓. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่   

ร่วมกัน อย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน (ข้อที่ ๘) 
 ๔. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี (ข้อที่ ๙) 

 ๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง (ข้อที่ ๑๐) 
รวมทั้งหมด ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๕๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                              รายวิชาเพิ่มเติม  
รหัสวิชา ส๒๒๒๓๓    ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม) ๓      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑                       
จ านวนชั่วโมง  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)                    จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

 

มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา   การ
แต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม 
เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติ ตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะน าผู้ อ่ืนให้มีการปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์ และเผยแพร่
พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความขยัน อดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไร 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่   
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้  
๑. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย  
๒. แสดงออกและแนะน าผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม  
๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  
๔. เป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์  
๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง  
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
  
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๕๒ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                              รายวิชาเพิ่มเติม  
รหัสวิชา ส๒๒๒๓๔    ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม) ๔      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒                       
จ านวนชั่วโมง  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)                    จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้า
หาญทางจริยธรรม การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อ
กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ และ
รู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ใฝุหา
ความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  
 เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดย
ค านึงถึงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา 
สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกัน
และกัน ไม่แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยสันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใช้ของส่วนรวม ด้วยการเจรจา
ไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับ ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้  

๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
๒. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรมต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร  
๓. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
๔. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๕๓ 

  

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                              รายวิชาเพิ่มเติม  
รหัสวิชา ส๒๓๒๓๕    ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม) ๕      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑                       
จ านวนชั่วโมง  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)                    จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

 

มีส่วนร่วม แนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ 
การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผู้อ่ืนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับ
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความ
ซื่อสัตย์ หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่   
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีวินัยในตนเอง 
 
 
ผลการเรียนรู้  

๑. มีส่วนร่วม แนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย  
๒. แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ เสียสละ  
๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาไทย 
๔. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง   
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
  



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๕๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                              รายวิชาเพิ่มเติม  
รหัสวิชา ส๒๓๒๓๖    ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม) ๖      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒                       
จ านวนชั่วโมง  ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)                     จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรม
ของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคลเพ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝุหาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค
เอเชียอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ท่ามกลางความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา และสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและ
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืนช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการปูองกันปัญหาความขัดแย้ง ในเรื่องทัศนคติ ความคิด 
ความเชื่อ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  

 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ  

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้  

๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
๒. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคล 

เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ  
๓. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆ ของโลกอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
๔. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการปูองกันปัญหาความขัดแย้ง  
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๕๕ 

ค าอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๕๖ 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑    จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต                                   
ส๓๑๑๐๓  ประวัติศาสตร์ไทย ๑   จ านวน ๒๐ ช.ม.   ๐.๕ หน่วยกิต 
ส๓๑๑๐๒  สังคมศึกษา ๒    จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
ส๓๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ไทย ๒   จ านวน ๒๐ ช.ม.   ๐.๕ หน่วยกิต 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓    จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต                                   
ส๓๒๑๐๓  ประวัติศาสตร์สากล ๑   จ านวน ๒๐ ช.ม.   ๐.๕ หน่วยกิต 
ส๓๒๑๐๒  สังคมศึกษา ๔    จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
ส๓๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์สากล ๒   จ านวน ๒๐ ช.ม.   ๐.๕ หน่วยกิต 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ส๓๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๕      จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต                                   
ส๓๓๑๐๒  สังคมศึกษา ๖       จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ส ๓๐๒๐๑ ศาสนาเปรียบเทียบ   จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
ส ๓๐๒๐๒ รอบรู้สังคมศึกษา   จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
ส ๓๐๒๐๓ ศาสนาสากล    จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
ส ๓๐๒๒๑ พัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย   จ านวน ๔๐ ช.ม.            ๑.๐ หน่วยกิต 
ส ๓๐๒๒๒ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
ส ๓๐๒๒๓ การปกครองท้องถิ่นของไทย  จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
ส ๓๐๒๔๑ การเงินการธนาคาร   จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
ส ๓๐๒๔๒ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ   จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
ส ๓๐๒๔๓ เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค   จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
ส ๓๐๒๔๔ เศรษฐศาสตร์กับชีวิต   จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
ส ๓๐๒๖๑ เหตุการณ์ปัจจุบัน   จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
ส ๓๐๒๖๒ ยโุรปสมัยใหม่    จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
ส ๓๐๒๖๓ ประวัติศาสตร์รัสเซีย   จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
ส ๓๐๒๖๔ ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา  จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
ส ๓๐๒๘๑ ภูมิศาสตร์กายภาพ   จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
ส ๓๐๒๘๒ ประชากรกับคุณภาพชีวิต  จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๕๗ 

ส ๓๐๒๘๓ โลกศึกษา    จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
ส ๓๐๒๘๔ อาเซียนศึกษา ๑   จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
ส ๓๐๒๘๕ อาเซียนศึกษา ๒    จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
ส ๓๐๒๘๖ ภูมิศาสตร์กายภาพเศรษฐกิจ  จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
ส ๓๐๒๘๗ ภูมิศาสตร์การเกษตร   จ านวน ๔๐ ช.ม.   ๑.๐ หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๕๘ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                               รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ (พระพุทธศาสนา)    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑  
เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า 
พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและ
ปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้  
การก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษา
ศาสนา ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัสสชิ พระกีสาโคต
มีเถรี พระนางมัลลิกา หมอชีวกโกมารภัจจ์) พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง (พระนาคเสน-พระยามิลินท์ สมเด็จ
พระวันรัต (เฮง เขมจารี) พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สุชีพ ปุญญานุภาพ) ชาดก (เวสสันดรชาดก)  
 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ ๔ ประกอบด้วย ทุกข์ (ขันธ์ ๕) สมุทัย (หลักกรรม ในเรื่อง นิยาม ๕ และวิตก ๓)  นิโรธ (ภาวนา 
๔) มรรค (พระสัทธรรม ๓ ปัญญาวุฒิธรรม ๔ พละ ๕ อุบาสกธรรม ๕) มงคล (สงเคราะห์บุตร 
สงเคราะห์ภรรยาหรือสามี สันโดษ) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง จิตที่ฝึกดีแล้วน าสุขมาให้ บัณฑิตย่อมไม่
แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่ เป็นสุข การสังคายนา
พระไตรปิฎก การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
สังคม ศาสนพิธีเกี่ยวกับพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน พิธีถวายสังฆทาน พิธีถวายผ้าอาบ
น้ าฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารนา การท าบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วันส าคัญและเทศกาลส าคัญในพระพุทธศาสนา การเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ เป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและสังคม การสวดมนต์แปล แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน 
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา คิดแบบเป็นอยู่ในขณะ
ปัจจุบัน) การสัมมนาและเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการพัฒนาคน 
พัฒนาชาติและโลก ประวัติของศาสดาของศาสนาอ่ืนและหลักค าสอนพ้ืนฐาน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถ
น าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  น าไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด 
 ส ๑.๑  ม. ๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๒   ม. ๔-๖/๔   ม. ๔-๖/๕   ม. ๔-๖/๑๒ ม .  ๔ -๖ / ๑ ๓
       ม. ๔-๖/๑๔  ม. ๔-๖/๑๕  ม. ๔-๖/๑๗  ม. ๔-๖/๑๙  ม. ๔-๖/๒๐ 
 ส ๑.๒  ม. ๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๒   ม. ๔-๖/๓   ม. ๔-๖/๔   ม. ๔-๖/๕ 
  รวม  ๑๖  ตัวช้ีวัด  



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๕๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                               รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒ (หน้าที่พลเมือง)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๒  
เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม การปฏิบัติตนและสนับสนุนให้
ผู้ อ่ืนประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก วัฒนธรรมไทยที่ส าคัญ การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศไทย การเมือง การปกครอง การประสาน
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งกา รปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐ 
กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายแพ่งเก่ียวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญาในเรื่อง
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย กฎหมายอื่นที่ส าคัญ ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 

ตัวช้ีวัด   
ส ๒.๑ ม. ๔-๖/๑    ม. ๔-๖/๒    ม. ๔-๖/๓    ม. ๔-๖/๔   ม.๔-๖/๕ 
ส ๒.๒ ม. ๔-๖/๑    ม. ๔-๖/๒    ม. ๔-๖/๓    ม. ๔-๖/๔ 
 

 รวม   ๙ ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๖๐ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                               รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ (เศรษฐศาสตร์)    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………… 
ศึกษา  และอภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   และบทบาท

ของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ   
ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  และเห็นความส าคัญใน
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน 

อธิบายความหมาย  วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย   ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและ
เสนอแนวทางแก้ไข    

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์  ปัญหาที่เกิดขึ้น  แนวทางการแก้ไข  รู้จักใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า  
 
 

ตัวช้ีวัด 
ส ๓.๑ ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒    ม.๔-๖/๓    ม.๔-๖/๔ 
ส ๓.๒ ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒    ม.๔-๖/๓ 
รวม  ๗  ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๖๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                               รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔ (ภูมิศาสตร์)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๒  
เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………… 

 

ศึกษา ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และน าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิศาสตร์ทางทะเลของโลก ของ
ภูมิภาคเอเชีย และของไทย ลักษณะทางกายภาพซึ่งท าให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต
ของท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลก ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ระบุมาตรการการปูองกันและแก้ไขปัญหา
กฎหมายและนโยบายด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้อง การ
ประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

โดยใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิค
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพ้ืนที่ การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้
สถิติพ้ืนฐาน การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ รวมถึงทักษะด้านการสื่อสารและการรู้เท่า
ทันสื่อ  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะ 
ภูมิศาสตร์ และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างาน มีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 
 
ตัวช้ีวัด  
ส ๕.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓  
ส ๕.๒ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔  
รวม ๗ ตัวช้ีวัด 

 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                               รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่๑  
เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………… 
ศึกษาหลักธรรม  สาวกของศาสนาต่างๆ เลือกสรรหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ

บริหารจิตและเจริญปัญญา  เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นความส าคัญในการเลือกสรร ข้อมูล  ข่าวสาร  
สารสนเทศ  มาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล  ศึกษาระบบสหกรณ์ระดับชุมชน  ประเทศชาติ  
ระบบและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการใช้ระบบเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ศึกษาสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพของพลเมืองดีของประเทศและสังคมโลก  
สิทธิมนุษยชน  ระบบสถาบันทางสังคมไทย  ภูมิปัญญา  วัฒนธรรมไทย  นานาประเทศ  อนุรักษ์
วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ  เพ่ือให้เข้าใจและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยทั้งสังคมไทย
และสังคมโลก  ศึกษาปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เพ่ือการวิเคราะห์  และสังเคราะห์  ปรากฎการณ์พิเศษในภูมิภาคต่างๆของโลก  และการ
ประสานความร่วมมือขององค์กรในโลก 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิ เคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  กระบวนการท างาน  กระบวนการกลุ่ม    
กระบวนการสืบค้น   กระบวนการคิดวิเคราะห์    กระบวนการฝึกปฏิบัติ    กระบวนการจัดการ  
กระบวนการแก้ปัญหา     กระบวนการเปรียบเทียบ    กระบวนการพัฒนาค่านิยม    กระบวนการน า
ข้อมูลไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีกระบวนการ 

 เพ่ือให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง แนวคิดน าหลักธรรมมา
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์รู้จักใช้เหตุ และผลน าไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการคิด การ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๑.๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๑๗  ม.๔-๖/๑๙  ม.๔-๖/๒๐  ม.๔-๖/๒๑  
ส ๑.๒   ม.๔-๖/๔  
ส ๒.๑ ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๔  ม.๔-๖/๕ 
ส ๒.๒  ม.๔-๖/๓ 
ส ๓.๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓  
ส ๕.๒  ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๔  ม.๔-๖/๕ 

รวม ๑๖ ตัวชี้วัด 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๖๓ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                               รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………… 
ศึกษาหลักศีลธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  การเผยแพร่

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ศาสนพิธี  พิธีกรรม  วันส าคัญทางศาสนา  การบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา  เพ่ือให้ศรัทธาและเห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล  ในการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในสังคมโลกในการอยู่ร่วมกัน ศึกษาการปกครองของสังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบัน  
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  การด ารงไว้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อการด าเนินชีวิต ศึกษาราคา  ปริมาณอุปสงค์  อุปทาน  การค้า  
การเงินระหว่างประเทศ  นโยบายของรัฐในการจัดหาสินค้า  และบริการ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถวิเคราะห์แนวทางการใช้ระบบเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการเจริญก้าวหน้าของประเทศในอนาคต 
ศึกษากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมโลก  วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของโลก  การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคม เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมของประเทศ  และภูมิภาคต่างๆของโลก  
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิถีชีวิตเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ  และโลก  สร้างส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นความส าคัญของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีวิจารณญาณในการใช้
ทรัพยากร  มีจิตใจมุ่งท าประโยชน์ให้ส่วนรวม  ตระหนักถึงผลที่เกิดจากปัญหา  และวิกฤตการณ์ต่อ
คุณภาพชีวิต  รู้มาตรการและความพยายามแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  มีจิตส านึกในการน าข้อมูลไปใช้
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าแนวทางไปปูองกันและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมในการด าเนินชีวิตของโลก ศึกษาภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนา
มนุษยชาติของโลกในอดีตถึงปัจจุบัน  พัฒนาการของมนุษยชาติ  เพ่ือให้มีความเข้าใจและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

โดยกระบวนการท างาน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์    

กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการเปรียบเทียบ    

กระบวนการพัฒนาค่านิยม    กระบวนการน าข้อมูลไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีกระบวนการ 

เพ่ือให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน มี

ความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและสามารถใน

การใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๖๔ 

รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๑.๑  ม.๔-๖/๑๘   ม.๔-๖/๑๙   ม.๔-๖/๒๐   ม.๔-๖/๒๑  

ส ๑.๒   ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๔  

ส ๒.๑ ม.๔-๖/๓  

ส ๒.๒  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓ 

ส ๓.๒    ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๓ 

ส ๕.๒  ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๔  ม.๔-๖/๕ 

รวม ๑๕ ตัวชี้วัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๖๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                               รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ไทย ๑      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑  
เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………… 
  

ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ความเป็นมาของชาติไทย
สมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัยจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
ต่อชาติไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุค
ปัจจุบัน บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย การก าหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิด
ความรักความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งม่ันในการท างาน 

ตัวช้ีวัด   
ส ๔.๑ ม. ๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๒ 
ส. ๔.๓  ม. ๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๒   ม. ๔-๖/๓   ม. ๔-๖/๔   ม. ๔-๖/๕  
รวม ๗ ตัวช้ีวัด 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๖๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                               รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ไทย ๒     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนท ี๒  
เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………… 
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย  ความส าคัญของ

สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทย
และต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย ศึกษาการสร้างสรรค์ และ
ยกตัวอย่างผลงานที่ส่งผลต่อพัฒนาการของมนุษยชาติในประเทศไทย  ที่มีผลด้านสังคม  วัฒนธรรม  
การเมืองและเศรษฐกิจ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย เพ่ือ
ตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งส่งผลต่อสังคมไทยในการสร้างสรรค์
ความเป็นไทย  วางแผนก าหนดแนวทาง การมีส่วนร่วมและเสนอทางเลือกเพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยในท้องถิ่นของตน   

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  การฝึกปฏิบัติ  การคิดรวบยอด  การ
สืบค้นทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย 
เกิดความรักความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการท างาน มีความสามารถในการคิด 
การใช้เทคโนโลยีและการใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวช้ีวัด   
ส ๔.๑ ม. ๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๒ 
ส. ๔.๓  ม. ๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๒   ม. ๔-๖/๓   ม. ๔-๖/๔   ม. ๔-๖/๕  

     รวม ๗ ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๖๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                               รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์สากล ๑     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที ๑   
เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์      ที่แสดงถึงการ

เปลี่ยนแปลง ของมนุษยชาติ   ศึกษาการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์   โดยใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ     วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ   และการติดต่อระหว่างโลก

ตะวันออกกับตะวันตก    ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการท างาน  กระบวนการคิดวิเคราะห์    

กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการแก้ปัญหา 

 เพ่ือให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ   และตระหนักถึงความส าคัญของเวลา    และยุค

ประวัติศาสตร์    สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ที่จะต้องรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก    ช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส. ๔.๑        ม. ๔-๖/๑     ม. ๔-๖/๒ 

 ส. ๔.๒        ม. ๔-๖/๑      

รวม   ๓  ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๖๘ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                               รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์สากล ๒     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๒  
เวลาเรียน  ๒๐ ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………… 
           วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง เข้า

สู่โลกสมัยปัจจุบัน  ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปต่างๆ รวมทั้งทวีป

เอเชีย     สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑     

 โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   กระบวนการท างาน กระบวนการคิดวิเคราะห์    

กระบวนการสืบค้น  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการแก้ปัญหา 

 เพ่ือให้เกิดความรู้      ความเข้าใจ  และตระหนักถึงเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก    ซึ่งสามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต     ที่จะต้องรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   เศรษฐกิจและการเมืองของโลกในสมัยปัจจุบัน ช่วยให้สังคม

เกิดสันติสุขมีความสามารถในการทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส. ๔.๒        ม.๔-๖/๒    ม.๔-๖/๓     ม. ๔-๖/๔  

รวม    ๓    ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๖๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๐๑  ศาสนาเปรียบเทียบ               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๐ 

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………… 

 ศึกษาประวัติของศาสนาต่างๆ รวมทั้งศาสดา หลักค าสอน เปูาหมาย วิธีการ โดยการ
เปรียบเทียบศาสนาที่มีการนับถือมากในประเทศไทย โดยเฉพาะพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนา
พราหมณ์ ศาสนาขงจื๊อ เพ่ือให้เข้าใจในศาสนาต่าง ๆ ในแง่ปรัชญาและอยู่ร่วมได้อย่างสันติสุข  
เปรียบเทียบศาสนาที่ส าคัญๆ ในโลกตะวันออกและตะวันตก หลักแนวความคิดที่ปฏิบัติในแต่ละศาสนา  
หลักค าสอนในแต่ละศาสนา ทัศนะเก่ียวกับศาสนาที่จะส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์    กระบวนการฝึกปฏิบัติ   กระบวนการกลุ่ม   กระบวนการ
สืบค้นเทคโนโลยีสมัยใหม่  
 เพ่ือให้เข้าใจหลักการของศาสนาต่าง ๆ ในปัจจุบัน ความเหมือนและความต่าง ในเรื่องศาสดา 
คัมภีร์  พิธีกรรม  นิกาย   ค าสอน จุดมุ่งหมายและจุดสูงสุดและข้อปฏิบัติน าไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด และ
การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักของศาสนาต่าง ๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความส าคัญของศาสนาต่าง ๆได้ เช่น พุทธศาสนา ศาสนา
อิสลาม ศาสนา  พราหมณ์ ศาสนาขงจื๊อ 

2. ตระหนักในหลักธรรมและค าสอนของศาสนาต่าง ๆได้  
3. วิเคราะห์เปรียบความแตกต่างและความคล้ายคลึงของศาสนาต่าง ๆได้ 
4. เสนอแนวทางในการพัฒนาตนโดยอาศัยหลักธรรมของศาสนาต่างๆได้ 
5. น าหลักค าสอนของศาสนาต่าง ๆมาประยุกต์เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
6. เข้าใจหลักค าสอน พิธีกรรม คัมภีร์ จุดมุ่งหมายในแต่ละศาสนาได้ 

 
รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๗๐ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๐๒  รอบรู้สังคมศึกษา                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๐ 

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)             จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  
………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษาและค้นคว้าสาระสังคมศึกษาเพ่ือบูรณาการความรู้ทั้ง ๕ สาระ ประกอบด้วย 
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม  
สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร์  สาระท่ี ๔ ประวัติศาสตร์ และสาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์   

โดยใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการเชิงเหตุผล 

 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของโลก  ทั้งด้านการเมืองการปกครอง สังคม
และวัฒนธรรม  เพื่อผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน  ตลอดจนเกิดองค์ความรู้
ใหม่ที่ผู้เรียนได้รับจากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้  
 ๑.   ผู้เรียนมีความรู้ในสาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
 ๒.   ผู้เรียนมีความรู้ในสาระหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ๓.   ผู้เรียนมีความรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ 
 ๔.    ผู้เรียนมีความรู้ในสาระประวัติศาสตร์ 
 ๕.    ผู้เรียนมีความรู้ในสาระภูมิศาสตร์ 
 ๖.    ผู้เรียนแสวงหาความรู้รอบรู้อันเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนเพิ่มมากข้ึน 
 ๗.    ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่จากหัวข้อที่ผู้เรียนให้ความสนใจ 
 ๘.    ผู้เรียนเข้าใจและสามารถตอบค าถามซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๗๑ 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๐๓  ศาสนาสากล                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๐ 

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)          จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  
………………………………………………………………………………………………………… 

 

ศึกษาศาสนาพราหมณ์  ฮินดู  พุทธ  คริสต์  และอิสลาม  ในเรื่องความเป็นมา  ศาสดา  นิกาย
ส าคัญ หลักค าสอน  พิธีกรรม  และอิทธิพลที่มีต่อการด าเนินชีวิต 
 ศึกษาความสอดคล้องของหลักค าสอนทั้ง ๔  ศาสนา  เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักค าสอนที่ส าคัญ
ของแต่ละศาสนา  เห็นความส าคัญของศาสนาที่มีต่อการด าเนินชีวิต  เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศา
สนิกชน  และน าหลักค าสอนของแต่ละศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการเชิงเหตุผล   กระบวนการพัฒนาค่านิยม ความสมัครสมานสามัคคี 
 การเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวหลักสูตรที่ปรับปรุงนี้  จะเน้นการพัฒนาคุณภาพของการเป็นคน
ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน  ทั้งด้านการพัฒนาตน  พัฒนาสังคม  พัฒนาอาชีพ  มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
เทคโน โลยี   ได้ พัฒนาทักษะกระบวนการต่ างๆ  เช่ น   กระบวนการคิ ด   การแก้ปัญหา  
กระบวนการพัฒนางาน  การจัดการ  กระบวนการกลุ่ม  การแสวงหาความรู้  รวมถึงคุณธรรม  
จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของศาสนาและองค์ประกอบของศาสนาได้ 
2. สามารถอธิบายมูลเหตุของการเกิดศาสนาและบอกแหล่งก าเนิดของศาสนาได้ 
3. สามารถจ าแนกประเภทของศาสนาตามเกณฑ์ที่ส าคัญซึ่งเป็นที่นิยมพร้อมทั้งยกตังอย่าง

ประกอบ 
4. สามารถบอกท่ีมาของศาสนาของแต่ละศาสนาได้ 
5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักค าสอนของแต่ละศาสนาได้ 
6. สามารถอธิบายสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์พุทธประวัติพอสังเขปได้ 
7. รู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติตามพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาได้ 
8. ประวัติความเป็นมาของศาสนาคริสต์ และหลักค าสอนของศาสนาคริสต์ 
9. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับก าเนิดและวิวัฒนาการของศาสนาคริสต์ได้ 
10. รู้และเข้าใจความหมายของค าว่าอิสลามได้ถูกต้อง 

รวม ๑๐ ผลการเรียนรู้ 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๗๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๒๑ พัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย ชั้นมัธยมฯปีที่ ๔ - ๖   ภาคเรียนที่ ๐ 

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต
  

………………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษาวิเคราะห์  สืบค้นเกี่ยวกับบทบาทและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  การปกครองที่มี
ผลกระทบต่อสังคมไทยปัจจุบัน  และมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง  การปกครอง  
รัฐธรรมนูญของประเทศไทย  ความส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
รวมทั้งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้น  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการ
ประชาธิปไตย  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการคิดรวบยอด 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและพัฒนาการทางการเมืองของไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย  การปกครองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาการเมือง   การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
2. ทีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง  การปกครองของไทยตั้งแต่ระบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชจนถึงระบอบประชาธิปไตย 
3. อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง  กับสังคม

เศรษฐกิจของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง  พรรคการเมือง  การเลือกตั้ง  สิทธิ  หน้าที่  เสรีภาพ  ใน

ระบอบประชาธิปไตย 
5. วิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 
6. อธิบายถึงความหมาย  ความส าคัญและโครงสร้างของระบอบการเมือง  การปกครองของ

ไทย 
รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๗๓ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๒๒  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๐  

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)        จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  
………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย หลักกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศ ระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้และแนวทางการแก้ไข 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมาย หลักกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา 
กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรม การใช้กฎหมาย ปัญหาการใช้กฎหมายและแนว
ทางแก้ไข เห็นความจ าเป็นที่จะต้องรู้กฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย หลักกฎหมายแพ่ง และกฎหมายอาญา 
กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

๒.มีความรู้ ความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
๓.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรม การใช้กฎหมาย ปัญหาการใช้

กฎหมายและแนวทางแก้ไข เห็นความจ าเป็นที่จะต้องรู้กฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย 
๔. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างประเทศ 

รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๗๔ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๒๓  การปกครองท้องถิ่นไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๐ 

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต

  
………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษาความหมาย  ความส าคัญและความเป็นมาของการปกครองท้องถิ่น รูปแบบและโครงสร้าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

วิเคราะห์สาระส าคัญของหลักการปกครองท้องถิ่น   วิเคราะห์ปัญหาของการปกครองท้องถิ่นไทยใน

ปัจจุบัน   เพ่ือให้เข้าใจอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจประวัติ ความเป็นมา ของการปกครองท้องถิ่นไทย 
 ๒. อธิบาย หลักการ  รูปแบบ  โครงสร้าง   อ านาจ  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔. สามารถวิเคราะห์ปัญหาของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบันได้ 

รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๗๕ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๔๑  การเงินการธนาคารและการคลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๐  

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………… 

  
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินในเรื่องความหมาย  ความส าคัญ  หน้าที่  สถาบันการเงิน  

บทบาทและหน้าที่ของธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์  และนโยบายการเงิน 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังในเรื่องความหมายและความส าคัญ  รายรับและรายจ่าย
ของการเงินและการคลังของประเทศ 
 เพ่ือให้มีความเข้าใจระบบการเงิน  การธนาคารและการคลัง  แนวทางในการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ความหมายและความส าคัญของเงิน 
๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเงิน การคลัง นโยบายทางการเงิน นโยบายทางการ
คลัง รายได้ประชาชาติ ระบบการธนาคาร รูปแบบและกระบวนการทางภาษีอากร 
๓. อธิบายปัญหาการเงินการคลังในปัจจุบันและแนวทางในการแก้ปัญหาของรัฐบาล 

 
รวม ๓ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๗๖ 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๔๒  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๐  

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………… 

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคของ
โลก  กิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  และตติยภูมิ  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและปัญหา
ทางเศรษฐกิจโลก  เพ่ือให้มีความเข้าใจในอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ตระหนัก
ในสภาพปัญหา  และเห็นความจ าเป็นที่จะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

๒.  มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจในแต่ภูมิภาคของโลก 
๓.  เพ่ือให้มีความเข้าใจในอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
๔.   มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกิจกรรมทางเศรษฐกิจปฐมภูมิ   ทุตยิภูม ิ และตติยภูมิ 
๕.   มีความเข้าใจในเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและปัญหาทางเศรษฐกิจของโลก 
๖.   สามารถที่จะวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขในเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจ 

 
รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๗๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๔๓  เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๐  

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)      จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  
………………………………………………………………………………………………………… 

 ศึกษาความต้องการและความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  ผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจ  หน้าที่ของ
ผู้บริโภคสินค้าและบริการที่ธุรกิจและรัฐให้กับผู้บริโภค  ความคุ้มครองที่รัฐให้แก่ผู้บริโภค  หลักการซื้อ
และการเลือกสินค้าสินเชื่อส าหรับผู้บริโภค  การวางแผนการใช้จ่าย  การออมทรัพย์  การลงทุน  
วิธีการใช้บริการประกันภัยและประกันชีวิต  ปัญหาเศรษฐกิจของผู้บริโภคและแนวทางแก้ไข 
 ปฏิบัติงานวิเคราะห์และวางแผนการใช้จ่าย  ออมทรัพย์  ลงทุน  วิธีใช้บริการประกันภัยและ
ประกันชีวิต  ซื้อและเลือกซ้ือสินค้า 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  เห็นประโยชน์และสามารถน าความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เพื่อให้เข้าใจถึงหน่วยเศรษฐกิจ และระบบเศรษฐกิจ 
 ๒. เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 ๓. เพื่อให้สามารถน าไปวางแผนใช้จ่ายเงิน  เลือกซ้ือสินค้าและบริการอย่างฉลาด 
 ๔. เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้สินเชื่อส าหรับผู้บริโภค  การออม  และการลงทุน 
 ๕. เพื่อสามารถรู้วิธีการใช้บริการประกันภัยชีวิต 

 รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๗๘ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๔๔  เศรษฐศาสตร์กับชีวิต        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๐  

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………… 

  
ศึกษาความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ  หน่วยเศรษฐกิจ     

ระบบเศรษฐกิจ   ต้นทุนค่าเสียโอกาส    อุปสงค์   อุปทาน   วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการ    
สหกรณ์และแนวคิดเรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด     กระบวนการท างาน      กระบวนการคิด
วิเคราะห์     กระบวนการสืบค้น     กระบวนการปฏิบัติ     กระบวนการกลุ่ม     และกระบวนการแก้ 
ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ   เกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริ โภค    
สหกรณ์   เศรษฐกิจพอเพียง   อุปสงค์   อุปทาน   และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย      
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของหลักเศรษฐศาสตร์ 
 ๒. วิเคราะห์เกี่ยวกับประโยชน์และความส าคัญของหลักเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อประเทศไทย 
 ๓. วิเคราะห์ความส าคัญของการน าหลักต้นทุนค่าเสียโอกาส ไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากร 
           ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   ในฐานะเป็นผู้บริโภคและผู้ผลิต 
 ๔. วิเคราะห์ความส าคัญของการผลิตและการบริโภค  เทคโนโลยีกับการพัฒนาและ   ธรรมาภิ
บาล   ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 ๕. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ และประโยชน์จากการปฏิบัติตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๖. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับอุปสงค์อุปทานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๗. วิเคราะห์จุดเด่น   จุดด้อยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยรวมตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
 ๘. ตระหนักถึงความส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีต่อประเทศไทย 

รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๗๙ 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๖๑  เหตุการณ์ปัจจุบัน     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๐  
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)        จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพเหตุการณ์ ปัจจุบัน และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ กรณีตัวอย่าง
เหตุการณ์ส าคัญ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลกในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เปรียบเทียบ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการพัฒนาค่านิยม ความสามัคคี 
 เพ่ือให้มีความเข้าใจ สภาวการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม ตระหนักในปัญหาพ้ืนฐานส าคัญของโลก 
ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.มีความรู้ความเข้าใจถึงพัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก และอารยธรรมตะวันออก  ของยุค  
    โบราณและยุคกลางได้ 
 ๒.สามารถวิเคราะห์เหตุและผลกระทบ ของลัทธิจักรวรรดินิยมที่ก่อให้เกิดการขัดแย้ง ของชาติ 
    มหาอ านาจตะวันตก จนน ามาซึ่งสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้ 
 ๓.มีความรู้ความเข้าใจ ถึงสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒ ได้ 
 ๔.สามารถวิเคราะห์เหตุผล และผลกระทบของสงครามเย็นที่มีต่อสถานการณ์โลกปัจจุบันได้ 
 ๕.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ และความจ าเป็นของความร่วมมือระดับภูมิภาคใน
ด้าน การเมืองและเศรษฐกิจ 
 ๖. มีความรู้ความเข้าใจ สภาพปัญหา ของโลกในปัจจุบันและความจ าเป็นต้องเร่งแก้ปัญหา 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๘๐ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๖๒  ยุโรปสมัยใหม่     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๐  

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต
  

………………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษาสภาพทั่วไปและการเปลี่ยนแปลงในสถานภาพของยุโรป  ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒  
ความพยายามในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  บทบาทในโลกปัจจุบันและความสัมพันธ์กับ
ประเทศไทย  เพ่ือให้มีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  
ตระหนักในบทบาทของยุโรปในโลกปัจจุบันเห็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.รู้และเข้าใจถึงสภาพทั่วไปและการเปลี่ยนแปลงในสถานภาพของยุโรป  ภายหลังสงครามโลก 
                  ครั้งที่ ๒   
 ๒. .รู้และเข้าใจถึงบทบาทในโลกปัจจุบันและความสัมพันธ์กับประเทศไทย   
 ๓.เพ่ือให้มีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   
 ๔.ตระหนักถึงบทบาทของยุโรปในโลก 

 
รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๘๑ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๖๓  ประวัติศาสตร์รัสเซีย     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๐  
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)           จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษาประวัติศาสตร์รุสเซียโดยสังเขป  โดยเน้นตั้งแต่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทันโลก
ตะวันตก  ในรัชสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชและพระนางแคธรีนมหาราชินี  ปัจจัยที่น าไปสู่การปฏิวัติ
รุสเซียและการเปลี่ยนแปลงภายหลังการปฏิวัติ  บทบาทของรุสเซียหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒  โดยเฉพาะ
ในระหว่างสงครามเย็น  บทบาทของรุสเซียในโลกปัจจุบัน  และความสัมพันธ์กับประเทศ  เพ่ือให้มีความ
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และตระหนักใน
บทบาทของรุสเซียในโลกปัจจุบัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.เพ่ือ ศึกษาประวัติศาสตร์รัสเซียได้ 
 ๒.เพ่ือให้มีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  
วัฒนธรรม 
 ๓.เพ่ือตระหนักถึงบทบาทของรัสเซียในโลกปัจจุบันได้ 
 ๔. รู้และเข้าเกี่ยวกับบทบาทของรัสเซียหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ได้   

 
รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๘๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๖๔  ประวัติศาสตร์อเมริกา    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๐  

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………… 

  
ศึกษาประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาโดยสังเขป  โดยเน้นตั้งแต่ยุคที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมและ

การขยายถิ่นฐานไปสู่ตะวันตก  ปัจจัยที่ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาเป็นชาติมหาอ านาจ  บทบาทของ
สหรัฐอเมริกาในภูมิภาคต่างๆ ของโลก  ความสัมพันธ์กับประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เพ่ือให้มีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การสร้างชาติให้
ทันสมัย  และตระหนักในบทบาทของสหรัฐอเมริกาในโลกปัจจุบัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายประวัติความเป็นมาของอเมริกาได้ 
 ๒. บอกอารยธรรมของชนเผ่าพ้ืนเมืองในอเมริกาได้ 
 ๓. ศึกษาบทบาทของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคต่างๆ ของโลก  
 ๔.  เพ่ือให้มีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การสร้าง
ชาติให้ทันสมัยได้ 
 ๕.ตระหนักในบทบาทของสหรัฐอเมริกาในโลกปัจจุบัน 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๘๓ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๘๑  ภูมิศาสตร์กายภาพ     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๐  
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต
  

………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษาวิเคราะห์ สืบค้นเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพแต่ละภูมิภาคโลก ในเรื่องลักษณะ
ที่ตั้ง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะเขตทางทะเล ขอบเขตทางทะเลของไทย 
อ านาจอธิปไตย สิทธิอธิปไตย และเขตอ านาจในเขตทางทะเลต่างๆของไทย ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับชีวิต ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ปัญหาของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอันเกิด
จากการกระท าของมนุษย์ 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการฝึกปฏิบัติ  การตั้งค าถาม 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพแต่ละภูมิภาคโลก เขตทางทะเล และ
อิทธิพลที่มีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ เห็นความจ าเป็นในการปรับตัว  ปรับใช้  และเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม 

ผลการเรียนรู้ 
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพแต่ละภูมิภาคโลก 
๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะที่ตั้ง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แต่ละภูมิภาคโลก 
๓. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

กับการด ารงชีวิต 
๔. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเขตทางทะเล 
๕. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ความเป็นอยู่ของมนุษย์ สังคมวัฒนธรรม 
๖. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ปัญหาของสภาพแวดล้อมทางกายภาพอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์ 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๘๔ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๘๒  ประชากรกับคุณภาพชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๐  

เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชากร   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตศึกษาเหตุ 

กฎหมายและหน่วยงานทางทะเล กฎหมายทะเลระหว่างประเทศ กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับทะเล องค์กร

และหน่วยงานรับผิดชอบในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ประโยชน์ทางทะเล กิจกรรมการใช้ประโยชน์ทางทะเล มูลค่าการใช้ประโยชน์จากทะเลไทย ผลกระทบที่

เกิดขึ้นจากทะเล  ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมที่ส าคัญ ๆ   โดยเน้นปัญหา

สุขภาพอนามัย  ปัญหาการประกอบอาชีพ  ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหาสิ่งเสพติดให้โทษ  ปัญหาการขาด

แคลนทรัพยากร  ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างจ านวนประชากรและทรัพยากร   

เพ่ือตระหนักในปัญหาประชากรที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต กฎหมายทะเลระหว่างประเทศ 
ประโยชน์ทางทะเล เห็นแนวทางในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  
ผลการเรียนรู้ 

๑.ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนประชากร ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และคุณภาพของ
ประชากร   
 ๒.อธิบายขนาดของประชากรและองค์ประกอบของประชากรได้ 
 ๓.บอกปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประชากรได้ 
 ๔.อธิบายผลของการเกิดต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะประชากรได้ 
 ๕.บอกกฎหมายทะเลระหว่างประเทศได้ 
 ๖.บอกประโยชน์ทางทะเล ได ้
 ๗.อธิบายปัญหาสุขภาพอนามัย  สาเหตุ และแนวทางแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยได้ 
 ๘.อธิบายสาเหตุ  การปูองกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ 
 ๙.บอกความหมายของคุณภาพชีวิตได้ 

รวม ๙ ผลการเรียนรู้ 

 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๘๕ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๘๓  โลกศึกษา      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๐  
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต

  
………………………………………………………………………………………………………… 

 ศึกษา  วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันทางสังคม  บทบาทของสถาบันหรือองค์กรใน
สถานการณ์โลก  ความหลากหลายของประชากรด้านชาติพันธุ์ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ของมนุษยชาติ  
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อวัฒนธรรม  เศรษฐกิจและสังคม  ค่านิยมในสังคมโลก  บทบาทด้าน
สิทธิมนุษยชนที่มีต่อสังคมโลก  ปัญหาและความขัดแย้งในสังคมโลกและแนวทางแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง  ความมั่นคง  วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและ
แนวทางแก้ไขและพัฒนา  การพึ่งพาอาศัยในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความเป็นไปของโลก  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมโลก  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ด้านการเป็นพลโลกที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และสามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑.วิเคราะห์บทบาทส าคัญของสถาบันและองค์กรที่มีผลต่อสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน 
 ๒. วิเคราะห์ความหลากหลายด้านชาติพันธ์ทีมีต่อความสัมพันธ์ของมนุษยชาติ อิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมที่มีต่อวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม 

๓. วิเคราะห์ค่านิยมที่มีต่อผลการกระท าของคนในสังคม และอิทธิพลของสื่อท่ีมีผลต่อค่านิยม 
 ๔. ตระหนักในความส าคัญของความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคม มีบทบาทและมีส่วน
ร่วมในการสร้างความเท่าเทียมกัน และความเป็นธรรมในสังคม 

รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๘๖ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๘๔  อาเซียนศึกษา ๑    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๐ 
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต
  

………………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษาประวัติความเป็นมา  พัฒนาการประชาคมอาเซียน  กลไกอาเซียน  กฎบัตรอาเซียน  
วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  เปูาหมาย  โครงสร้าง  ภาพรวม  ที่มาค าศัพท์และที่มาของ AFTA  เขตการค้า
เสรีและสภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานประชาคมอาเซียนและเหตุผล  องค์ประกอบของประเทศร่วมเจรจาที่มี
ผลต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย 
 โดยการบูรณาการ  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการท างาน  กระบวนการพัฒนาค่านิยม  
กระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการสืบค้นจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้สื่อเทคโนโลย ี
 เพ่ือให้เกิดค่านิยม  ตระหนัก  เจตคติท่ีดีในการเป็นสมาชิกที่ดี  การเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของประชาคมอาเซียน  รู้แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางประชาสังคมวัฒนธรรม  ปรับตนใน
การเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้กฎบัตรของอาเซียน  สามารถด ารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้  
 ๑.มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติและตราประจ าแผ่นดินของ
ประเทศ  สมาชิกแต่ละประเทศ  สภาพทางภูมิศาสตร์  ประวัติความเป็นมา  การเมืองการปกครอง  
เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 ๒.มีความรู้เข้าใจ  วิเคราะห์การด าเนินงานประชาสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-
Cultural Community-ASCC)  เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนอยู่ร่วมกันในสังคมที่เอ้ืออาทร  ประชากรมี
สภาพความเป็นอยู่ที่ดี  ได้รับการพัฒนาในทุกด้านและมีความม่ันคงทางสังคม (social  security) 
 ๓.มีความรู้เข้าใจ  ความเป็นมาเขตการค้าเสรีอาเซียนและหลักการ  เหตุผลของประเทศคู่เจรจา
ในความสัมพันธ์ที่ดีต่อกลุ่มอาเซียน 
 ๔.มีความรู้เข้าใจ  ตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ  สามารถปรับตนเองด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมไทย  ประชาคมอาเซียน  และสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๘๗ 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๘๕  อาเซียนศึกษา ๒     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๐ 
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน พัฒนาการของอาเซียนเกี่ยวกับการก่อตั้ง โครงสร้าง ความร่วมมือของอาเซียน
ในด้านต่าง ๆ ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน   กฎบัตรและจุดมุ่งหมายของประชาคมอาเซียน การ
เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยในด้านทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผลที่
ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก 
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามเชิง
วิเคราะห์ และสรุปความรู้ที่ได้เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลุ่มอาเซียนและปฏิบัติตนใน
ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางเชื้อชาติ การนับถือ
ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศ และปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในประชาคม
อาเซียนได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความแตกต่างและ
ความคล้ายคลึงกันของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งส่งเสริความเสมอภาคและความยุติธรรม
ตามหลักสิทธิมนุษยชนที่เหมือนกันทั่วโลก 

2. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเซียน โครงสร้าง กฎบัตรอาเซียนและความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆตระหนักถึงความส าคัญของการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือจัดการกับความท้า
ทายและสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
รวม ๒ ผลการเรียนรู้ 

 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๘๘ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๘๖  ภูมิศาสตร์กายภาพเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๐
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 บอก อธิบาย จ าแนก ยกตัวอย่าง สรุป เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ ที่มา
และลักษณะส าคัญของหลักของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจของ
ไทย ปัญหาเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพัฒนา
ตามปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๐ 
กับการพัฒนาประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การ
แก้ปัญหา และการอธิบาย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถที่จะ
ตัดสินใจ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
 ตระหนักเห็นคุณค่า และความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเห็นความส าคัญของการ
น ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสามารถน ามาประยกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
 ๒. รู้และเข้าใจ และเห็นคุณค่าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้ง
โครงการตามพระราชด าริ และน ามาเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหาของระบบเศรษฐกิจของไทยและแนว
ทางการแก้ไข 
 ๔. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยและสภาพปัญหาของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
 ๕. รู้และเข้าใจความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งแผนพัฒนาเศราฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ผ่านมา 
 ๖. รู้และเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการน าปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 
 ๗. รู้และเข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละภาคส่วน 

รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๘๙ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส๓๐๒๘๗  ภูมิศาสตร์การเกษตร    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๐ 
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต

  
 ศึกษาปัจจัยทางกายภาพและทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเกษตร  ประเภทของเกษตรกรรมและ
พืชเพาะปลูกที่ส าคัญในเขตร้อนและเขตอุ่น  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย  และพัฒนาที่ดินเพ่ือ
การเกษตร  ปัญหาการเกษตรในประเทศไทย  เพ่ือให้มีความเข้าใจในอิทธิพลของสิ่ งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ  และทางวัฒนธรรมที่มีต่อการเกษตร  ตระหนักถึงปัญหาทางการเกษตรของประเทศ  เล็งเห็น
แนวทางในการพัฒนาการเกษตรและอาชีพที่เก่ียวข้อง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. รู้และเข้าเกี่ยวกับปัจจัยทางกายภาพและทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเกษตรได้ 
 ๒.  รู้และเข้าเกี่ยวกับประเภทของเกษตรกรรมและพืชเพาะปลูกท่ีส าคัญในเขตร้อนและเขตอุ่น 
 ๓. รู้และเข้าใจพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย   
 ๔. รู้และเข้าใจถึงปัญหาการเกษตรในประเทศไทย 

 
รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

  

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๙๑ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๙๐ 

ค าอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๙๑ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๒๑๑๐๑  ศิลปะ   จ านวน  ๔๐    ชั่วโมง      ๑      หน่วยกิต 
ศ ๒๑๑๐๒  ศิลปะ   จ านวน  ๔๐    ชั่วโมง      ๑      หน่วยกิต 
ศ ๒๒๑๐๑  ศิลปะ   จ านวน  ๔๐    ชั่วโมง      ๑      หน่วยกิต 
ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ   จ านวน  ๔๐    ชั่วโมง      ๑      หน่วยกิต 
ศ ๒๓๑๐๑  ศิลปะ   จ านวน  ๔๐    ชั่วโมง      ๑      หน่วยกิต 
ศ ๒๓๑๐๒  ศิลปะ   จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง      ๑      หน่วยกิต 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชาพื้นฐาน  

ศ ๓๑๑๐๑  ศิลปะ  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง  ๐.๕  หน่วยกิต 
ศ ๓๑๑๐๒  ศิลปะ  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง  ๐.๕  หน่วยกิต 
ศ ๓๒๑๐๑  ศิลปะ  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง  ๐.๕  หน่วยกิต 
ศ ๓๒๑๐๒  ศิลปะ  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง  ๐.๕  หน่วยกิต 
ศ ๓๓๑๐๑  ศิลปะ  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง  ๐.๕  หน่วยกิต 
ศ ๓๓๑๐๒  ศิลปะ  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง  ๐.๕  หน่วยกิต  

รายวิชาเพิ่มเติม 
ศ ๓๑๒๐๑  กีตาร์ ๑  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง  ๐.๕  หน่วยกิต 
ศ ๓๑๒๐๒  กีตาร์ ๒  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง  ๐.๕  หน่วยกิต 
ศ ๓๑๒๐๓  ดนตรีสากลปฏิบตัิ ๓ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๐.๕  หน่วยกิต 
ศ ๓๑๒๐๔  ดนตรีสากลปฏิบตัิ ๔ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๐.๕  หน่วยกิต 
ศ ๓๒๒๐๑  นาฎยานุรักษ์  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง  ๐.๕  หน่วยกิต 
ศ ๓๒๒๐๒  นาฎยานุรักษ์  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง  ๐.๕  หน่วยกิต 
ศ ๓๒๒๐๓  ดนตรีไทยปฏิบัติ  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
ศ ๓๒๒๐๔  ดนตรีไทยปฏิบัติ  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
ศ ๓๓๒๐๑  เส้นสายลายศิลป ์ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง  ๐.๕  หน่วยกิต 
ศ ๓๓๒๐๒  เส้นสายลายศิลป์ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง  ๐.๕  หน่วยกิต 
ศ ๓๓๒๐๓  การแกะลวดลายบนกระจกจ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
ศ ๓๓๒๐๔  การแกะลวดลายบนกระจก จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๙๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ ๒๑๑๐๑  วิชาศิลปะ                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา ๔๐ ชั่วโมง  (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)        จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                 

          สาระทัศนศิลป์  ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานทัศนศิลป์ สื่อความคิดจินตนาการ การใช้เทคโนโลยี
ทางศิลปะ ความรู้สึกความประทับใจด้วยวัสดุอุปกรณ์ วิธีการทางทัศนศิลป์และสื่อความหมายได้
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยองค์ประกอบศิลป์ สีสันและเทคนิค วิธีการต่างๆ รู้เข้าใจการสืบค้นข้อมูล
ข่าวสาร 

สาระดนตรี  มีความรู้ความเข้าใจประเภทเครื่องดนตรี ฝึกทักษะการขับร้องและบรรเลง
ดนตรีโดยน าองค์ประกอบของดนตรีมาใช้มีความรับผิดชอบและระมัดระวังในการใช้และเก็บรักษา
เครื่องดนตรีรับรู้ความไพเราะของดนตรี ตามหลักการพ้ืนฐานทางดนตรี 

สาระนาฏศิลป์  มีความรู้ความเข้าใจในด้านละครสร้างสรรค์ฝึกทักษะในด้านละครสร้างสรรค์
มาใช้กับการแสดงละครในระดับพ้ืนฐานฝึกเคลื่อนไหวร่างกายเพ่ือสื่อความหมาย เข้าใจองค์ประกอบ
ของนาฏศิลป์ที่ใช้ในการแสดง  เข้าใจและสามารถสื่อความหมาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบนาฏศิลป์การ
ละครประเภทต่างๆศึกษาและ เข้าใจสุนทรียะของการแสดงนาฏศิลป์ตามหลักการใช้ภาษาท่า 

โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิควิธีการในการสร้างงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าทางทัศนศิลป์ ทักษะการเขียน การอ่าน การร้องโน้ต 
การบันทึก การเปรียบเทียบและอภิปราย องค์ประกอบทางนาฏศิลป์ การแสดงออกทางนาฏศิลป์
อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระประยุกต์ใช้นาฎศิลป์ ใน
ชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑ ม.๑/๑,ศ ๑.๑ ม.๑/๒,ศ ๑.๑ ม.๑/๓ 
ศ ๑.๒ ม.๑/๑,ศ ๑.๒ ม.๑/๒   
ศ ๒.๑ ม.๑/๑,ศ ๒.๑ ม.๑/๒,ศ ๒.๑ ม.๑/๓,ศ ๒.๑ ม.๑/๔ 
ศ ๒.๒ ม.๑/๑   
ศ ๓.๑ ม.๑/๑,ศ ๓.๑ ม.๑/๒,ศ ๓.๑ ม.๑/๓ 
ศ ๓.๒ ม.๑/๑   
รวม  ๑๔  ตัวช้ีวัด 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๙๓ 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ            รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ  (ศ ๒๑๑๐๒)             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา ๔๐ ชั่วโมง   (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)                  จ านวน  ๑  หน่วยกิต                                

สาระทัศนศิลป์  รับรู้ความงามและคุณค่าของธรรมชาติศิลปะ และสิ่งแวดล้อม วิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ใช้ความรู้ทางทัศนศิลป์ สืบค้นข้อมูลข่าวสาร  เทคโนโลยีเชื่อมโยงในชีวิตประจ าวันรู้ และ
เข้าใจว่าวัฒนธรรมมีผลต่อการสร้างงานศิลปะรู้จักผลงานศิลปะในท้องถิ่นของตนเอง  

           สาระดนตรี  จ าแนกความแตกต่างเรื่ององค์ประกอบของดนตรีเข้าใจวิธีน าความรู้และ
หลักการทางดนตรี มาใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และชีวิตประจ าวันเข้าใจประวัติความเป็นมา
ของดนตรีและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์เข้าใจหลักการจัดการแสดงและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดนตรี  ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม   

          สาระนาฏศิลป์  ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานบูรณาการใช้กับกลุ่มสาระอ่ืนๆ 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ชื่นชมเห็นคุณค่าของละครที่มีความหมายต่อชีวิตรับรู้ความแตกต่างของ
รูปแบบและวิธีการแสดงออกทางนาฏศิลป์และการละครว่ามีที่มา จากบริบทและวัฒนธรรม
หลากหลายเข้าใจประโยชน์ของการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ที่มีส่วนในการบ่งบอกภูมิปัญญาท้องถิ่นรับรู้
คุณค่าของละครอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสากล 

โดยสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิควิธีการ ในการสร้างงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าทางทัศนศิลป์ ทักษะการเขียน การอ่าน การร้องโน้ต 
การบันทึก การเปรียบเทียบและอภิปราย องค์ประกอบทางนาฏศิลป์ การแสดงออกทางนาฏศิลป์
อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระประยุกต์ใช้นาฎศิลป์ ใน
ชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑ ม.๑/๔,ศ ๑.๑ ม.๑/๕,ศ ๑.๑ ม.๑/๖ 
ศ ๑.๒ ม.๑/๓   
ศ ๒.๑ ม.๑/๕,ศ ๒.๑ ม.๑/๖,ศ ๒.๑ ม.๑/๗,ศ ๒.๑ ม.๑/๘,ศ ๒.๑ ม.๑/๙ 
ศ ๒.๒ ม.๑/๒   
ศ ๓.๑ ม.๑/๔,ศ ๓.๑ ม.๑/๕   
ศ ๓.๒ ม.๑/๒  
รวม  ๑๓ ตัวชี้วัด 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๙๔ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ  (ศ ๒๒๑๐๑)                           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรยีนที่ ๑     
เวลา ๔๐ ชั่วโมง   (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)                  จ านวน  ๑  หน่วยกิต                                

สาระทัศนศิลป์  ศึกษาเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบแนวคิดของงานทัศนศิลป์มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ฝึกปฏิบัติงานศิลปะการวาดภาพโดยใช้เทคนิคที่หลากหลายถ่ายทอด
ความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ เพ่ือสื่อความหมายการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ต่องานศิลปะ 

สาระดนตรี  ศึกษาที่มาและองค์ประกอบของดนตรี อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและสากล ฝึก
ปฏิบัติการขับร้อง และบรรเลงดนตรีเพื่อสื่อความคิด จินตนาการณ์ ความรู้สึก ตลอดจนน าความรู้และ
หลักการดนตรีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

สาระนาฏศิลป์ ศึกษาที่มาและองค์ประกอบของนาฏศิลป์และการละคร หลักและวิธีการ
เคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ นาฏศัพท์ ภาษานาฏศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์เบื้องต้น ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้กับตัวเองและสังคม 

โดยใช้ทักษะการฝึกปฏิบัติจริง โดยเน้นการวาดภาพ การร้องโน้ตไทยและสากล  
การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ นาฏศัพท์ ภาษานาฏศิลป์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ เน้นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ มี
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑ ม.๒/๑,ศ ๑.๑ ม.๒/๒,ศ ๑.๑ ม.๒/๓,ศ ๑.๑ ม.๒/๔, 
ศ ๑.๒ ม.๒/๑ 
ศ ๒.๑ ม.๒/๑,ศ ๒.๑ ม.๒/๒,ศ ๒.๑ ม.๒/๓,ศ ๒.๑ ม.๒/๔, 
ศ ๒.๒ ม.๒/๑ 
ศ ๓.๑ ม.๒/๑,ศ ๓.๑ ม.๒/๒,ศ ๓.๑ ม.๒/๓,ศ ๓.๑ ม.๒/๔, 
ศ ๓.๒ ม.๒/๑ 

   รวม  ๑๕ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๙๕ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ  (ศ ๒๒๑๐๒)                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง   (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)                     จ านวน  ๑  หน่วยกิต                                

สาระทัศนศิลป์ ศึกษาเกี่ยวกับทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย โดยเน้นถึงแนวคิดและ
เนื้อหาเปรียบเทียบที่มาจากทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
และสากล เพ่ือเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

สาระดนตรี  ศึกษาบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในแต่ละยุคสมัย ที่เกี่ยวกับมรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 

สาระนาฏศิลป์ ศึกษาประวัติความเป็นมา ประเภทของนาฏศิลป์ไทย เอกลักษณ์และรูปแบบ                      
ของนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พ้ืนฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และมรดกทาง
วัฒนธรรม  

โดยใช้ทักษะทางด้านศิลปะ โดยเน้นการปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดความช านาญ เห็นคุณค่าของ
การปฏิบัติจริงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ศ ๑.๑ ม.๒/๕,ศ ๑.๑ ม.๒/๖,ศ ๑.๑ ม.๒/๗ 
ศ ๑.๒ ม.๒/๒,ศ ๑.๒ ม.๒/๓  
ศ ๒.๑ ม.๒/๕,ศ ๒.๑ ม.๒/๖,ศ ๒.๑ ม.๒/๗ 
ศ ๒.๒ ม.๒/๒ 
ศ ๓.๑ ม.๒/๕ 
ศ ๓.๒ ม.๒/๒,ศ ๓.๒ ม.๒/๓  
รวม ๑๒ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๙๖ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ  (ศ ๒๓๑๐๑)                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง   (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)                   จ านวน  ๑  หน่วยกิต                                
       สาระทัศนศิลป์   ศึกษาและฝึกปฏิบัติวิธีสื่อความคิดจินตนาการ ความรู้สึกความประทับใจ และ
สื่อความหมายได้ สร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยเทคนิค วิธีการต่างๆ ข่าวสารเทคโนโลยี และกระบวนการ
สร้างสรรค์งานศิลปะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และชีวิตประจ าวัน รู้และเข้าใจว่าความเชื่อทาง
วัฒนธรรมมีผลต่อการสร้างงานศิลปะชื่นชมเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและสากล 

สาระดนตรี มีความรู้ความเข้าใจประเภทเครื่องดนตรีหลักการผสมวงและอิทธิพลของดนตรีที่
มีต่อจิตใจและความรู้สึกของบุคคล ฝึกทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรี โดยน าองค์ประกอบทาง
ดนตรีและเทคนิคทางดนตรีมาประยุกต์ใช้ มีความรับผิดชอบในการใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรี 
วิเคราะห์และวิจารณ์ความแตกต่างและความไพเราะของเสียงดนตรีที่ตนชื่นชอบตามหลักการทาง
ดนตรี เข้าใจวิธีน าความรู้และหลักการทางดนตรีมาใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และชีวิตประจ าวัน
ที่เก่ียวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระนาฏศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ทางการละคร สร้างผลงานละคร
ขนาดสั้น เพ่ือสื่อเรื่องราวและสาระส าคัญที่อยู่ในละคร  ฝึกเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างมีรูปแบบตาม
หลักนาฏศิลป์ น าความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบไปใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ และ
วิธีการแสดงออกทางนาฏศิลป์และการละคร ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการสืบสานนาฏศิลป์ การละคร
อันเป็นภูมิปัญญาสากล ในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย 

     โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทักษะการปฏิบัติ สร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วย
เทคนิค ฝึกทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรี  ฝึกเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีรูปแบบตามหลัก
นาฏศิลป์ เพ่ือให้เกิดความช านาญ เห็นคุณค่าของการปฏิบัติจริงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
ศิลปะ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑ ม.๓/๑,ศ ๑.๑ ม.๓/๒,ศ ๑.๑ ม.๓/๓,ศ ๑.๑ ม.๓/๔,ศ ๑.๑ม.๓/๕,ศ ๑.๑ ม.๓/๖ 
ศ ๑.๒ ม.๓/๑   
ศ ๒.๑ ม.๓/๑,ศ ๒.๑ ม.๓/๒,ศ ๒.๑ ม.๓/๓,ศ ๒.๑ ม.๓/๔   
ศ ๒.๒ ม.๓/๑   
ศ ๓.๑ ม.๓/๑ศ ๓.๑ ม.๓/๒,ศ ๓.๑ ม.๓/๓,ศ ๓.๑ ม.๓/๔   
ศ ๓.๒ ม.๓/๑   
รวม  ๑๗  ตัวชี้วัด 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๙๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ          รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ  (ศ ๒๓๑๐๒)                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ภาคเรียนที่ ๒เวลา ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)         จ านวน  ๑  หน่วยกิต  
     

สาระทัศนศิลป์  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ และความสามารถเก่ียวกับการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  โดยสื่อความจากความคิด จินตนาการ ความรู้สึกประทับใจ แสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับการคิด วิเคราะห์ ตามหลักการองค์ประกอบศิลป์ เลือกใช้เทคโนโลยี และ
กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และในชีวิตประจ าวัน มีความรู้ ความ
เข้าใจ เห็นคุณค่าชื่นชมวัฒนธรรมประเพณี ที่เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น   

สาระดนตรี   เข้าใจประเภทของเครื่องดนตรี หลักการผสมวง และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อ
มนุษย์ มีทักษะ ในการขับร้องและบรรเลงดนตรี วิเคราะห์วิจารณ์ความไพเราะของดนตรีที่ตนชื่นชอบ 
สามารถน าหลักการทางดนตรีไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และในชีวิตประจ าวันได้จัดการแสดง
และร่วมใน   กิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 

สาระนาฏศิลป์ มีความรู้และทักษะด้านการเลือกสรรองค์ประกอบทางการละคร สร้างผลงาน
ทางนาฏศิลป์และการละครด้วยความชื่นชม และเห็นคุณค่าสามารถบูรณาการผลงานใช้กับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนๆ  และในชีวิตประจ าวันได้ รับรู้และเข้าใจในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อ
การแสดงออกทางนาฏศิลป์ เผยแพร่และอนุรักษ์ผลงานด้านนาฏศิลป์ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย และสากล 

โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทักษะการปฏิบัติ สร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วย
เทคนิคฝึกทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรี ฝึกเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างมีรูปแบบตามหลัก
นาฏศิลป์ เพ่ือให้เกิดความช านาญ เห็นคุณค่าของการปฏิบัติจริงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
ศิลปะ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ ๑.๑ ม.๓/๖,ศ ๑.๑ ม.๓/๗,ศ ๑.๑ ม.๓/๘,ศ ๑.๑ ม.๓/๙,ศ ๑.๑ ม.๓/๑๐ ,ม.๓/๑๑ 
ศ ๑.๒ ม.๓/๒   
ศ ๒.๑ ม.๓/๕,ศ ๒.๑ ม.๓/๖,ศ ๒.๑ ม.๓/๗     
ศ ๒.๒ ม.๓/๒   
ศ ๓.๑ ม.๓/๕,ศ ๓.๑ ม.๓/๖,ศ ๓.๑ ม.๓/๗   
ศ ๓.๒ ม.๓/๒ 

รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๙๘ 

ค าอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒๙๙ 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                    รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ  (ศ ๓๑๑๐๑)                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง  (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)          จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต      
                           

สาระทัศนศิลป์  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระดนตรี  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานดนตรี  ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานดนตรี
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระนาฏศิลป์  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทักษะการปฏิบัติ แบบทดสอบ และเจตคติ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑ ม.๔/๑,ศ ๑.๑ ม.๔/๒,ศ ๑.๑ ม.๔/๓,ศ ๑.๑ ม.๔/๔ 
ศ ๒.๑ ม.๔/๑,ศ ๒.๑ ม.๔/๒,ศ ๒.๑ ม.๔/๓ 
ศ ๓.๑ ม.๔/๑,ศ ๓.๑ ม.๔/๓,ศ ๓.๑ ม.๔/๔  
 
รวม  ๑๐  ตัวช้ีวัด 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๐๐ 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ  (ศ ๓๑๑๐๒)                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง  (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)                    จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต                                
 
 สาระทัศนศิลป์ ศึกษาและฝึกปฏิบัติเ พ่ือให้มีความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระดนตรี  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานดนตรีอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
เข้าใความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานดนตรีที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระนาฏศิลป์  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทักษะการปฏิบัติ แบบทดสอบ และเจตคติ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๒ ม๔/๑,ศ ๑.๒ ม.๔/๒,ศ ๑.๒ ม.๔/๓ 
ศ ๒.๒ ม๔/๑,ศ ๒.๒ ม.๔/๒   
ศ ๓.๒ ม.๔/๑,ศ ๓.๒ ม.๔/๔  
รวม  ๗  ตัวช้ีวัด 

 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๐๑ 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ  (ศ ๓๒๑๐๑)              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง   (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)                จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต                                
 

สาระทัศนศิลป์ ศึกษาและฝึกปฏิบัติเ พ่ือให้มีความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระดนตรี  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานดนตรี  ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานดนตรี
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระนาฏศิลป์  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทักษะการปฏิบัติ แบบทดสอบ และเจตคติ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑ ม.๕/๕,ศ ๑.๑ ม.๕/๖,ศ ๑.๑ ม.๕/๗ 
ศ ๒.๑ ม.๕/๔,ศ ๒.๑ ม.๕/๕,ศ ๒.๑ ม.๕/๖ 
ศ ๓.๑ ม.๕/๒,ศ ๓.๑ ม.๕/๖  
รวม  ๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๐๒ 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ  (ศ ๓๒๑๐๒)                           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง   (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)                    จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต                                
 

สาระทัศนศิลป์  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระดนตรี  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานดนตรี  ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานดนตรี
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระนาฏศิลป์  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทักษะการปฏิบัติ แบบทดสอบ และเจตคติ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๒ ม.๕/๑,ศ ๑.๒ ม.๕/๒,ศ ๑.๒ ม.๕/๓ 
ศ ๒.๒ ม.๕/๓,ศ ๒.๒ ม.๕/๔   
ศ ๓.๒ ม.๕/๒,ศ ๓.๒ ม.๕/๔  
รวม   ๗   ตัวชี้วัด 
 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๐๓ 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ  (ศ ๓๓๑๐๑)                         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง   (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)                จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต                                
 

สาระทัศนศิลป์  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระดนตรี   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานดนตรี  ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานดนตรี
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระนาฏศิลป์  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทักษะการปฏิบัติ แบบทดสอบ และเจตคติ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑ ม.๖/๘,ศ ๑.๑ ม.๖/๙,ศ ๑.๑ ม.๖/๑๐,ศ ๑.๑ ม.๖/๑๑ 
ศ ๒.๑ ม.๖/๖,ศ ๒.๑ ม.๖/๗,ศ ๒.๑ ม.๖/๘ 
ศ ๓.๑ ม.๖/๕,ศ ๓.๑ ม.๖/๗,ศ ๓.๑ ม.๖/๘ 
รวม  ๑๐ ตัวช้ีวัด 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๐๔ 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ  (ศ ๓๓๑๐๒)                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา ๔๐ ชั่วโมง  (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)                 จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                
 

สาระทัศนศิลป์  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระดนตรี  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานดนตรี  ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานดนตรี
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระนาฏศิลป์  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทักษะการปฏิบัติ แบบทดสอบ และเจตคติ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๒ ม.๖/๖,ศ ๑.๒ ม.๖/๗ 
ศ ๒.๒ ม.๖/๓,ศ ๒.๒ ม.๖/๔,ศ ๒.๒ ม.๖/๕ 
ศ ๓.๒ ม.๖/๒,ศ ๓.๒ ม.๖/๓,ศ ๓.๒ ม.๖/๔  
รวม  ๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๐๕ 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                         รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชากีตาร์ ๑ (ศ ๓๑๒๐๑)                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง  (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต                                
 

เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีตาร์ และ
สามารถบอกถึงวิวัฒนาการของกีตาร์ตามยุคสมัยต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ฝึกฝนการปฏิบัติกีตาร์
เบื้องต้น ตามทฤษฎีดนตรีพ้ืนฐาน และสามารถปฏิบัติรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออก และ
คุณภาพของการแสดง 

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดเห็นต่อดนตรีอย่างอิสระ น าความรู้ทางด้านดนตรีไปใช้กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทักษะการปฏิบัติ แบบทดสอบ และเจตคติ
เพ่ือให้เกดิความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีตาร์ 
2. ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกีตาร์ 
3. ฝึกปฏิบัติกีตาร์ เบื้องต้นตามทฤษฎีทางดนตรีสากล 
4. สามารถปฏิบัติธรรมะและบรรเลงเป็นบทเพลงที่ก าหนดให้ 
รวม  ๔   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๐๖ 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชากีตาร์ ๒  (ศ ๓๑๒๐๒)                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง  (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต                                
 
          เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีตาร์ และ
สามารถบอกถึงวิวัฒนาการของกีตาร์ ตามยุคสมัยต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ฝึกฝนการปฏิบัติ
กีตาร์เบื้องต้น ตามทฤษฎีดนตรีพื้นฐาน และสามารถ ปฏิบัติรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออก และ
คุณภาพของการแสดง 

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดเห็นต่อดนตรีอย่างอิสระ น าความรู้ทางด้านดนตรีไปใช้กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทักษะการปฏิบัติ แบบทดสอบ และเจตคติ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีตาร์ 
2. ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกีตาร์ 
3. ฝึกปฏิบัติกีตาร์ เบื้องต้นตามทฤษฎีทางดนตรีสากล 
4. สามารถปฏิบัติธรรมะและบรรเลงเป็นบทเพลงที่ก าหนดให้ 
รวม  ๔   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๐๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชานาฏยานุรักษ์  (ศ ๓๒๒๐๑)                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง  (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)               จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต                                

 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการสร้างสรรค์  และสื่อ

ความคิดจินตนาการด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปะ   การสืบค้นข้อมูลข่าวสารและการใช้วัสดุอุปกรณ์
ทางศิลปะการแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับความงามและคุณค่าของศิลปะ ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์ทัศนธาตุและวิจารณ์งานศิลป์  การน าความรู้ทางศิลปะไปประยุกต์ใช้กับกลุ่ม
สาระอ่ืนๆและชีวิตประจ าวัน  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยและ
สากลการเห็นคุณค่าของงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้อถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑.รู้และเข้าใจพ้ืนฐาน การสร้างสรรค์งานศิลปะโดยการประดิษฐ์ของช าร่วย และศิลปะการประดิษฐ์อื่นๆได้ 
๒. ถ่ายทอดความคิด จินตนาการ ความรู้สึกประทับใจงานศิลปะด้วยการประดิษฐ์ชิ้นงานและ  
สร้างสรรค์งานศิลป์ ได้ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
๓.  รู้จัก ใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงานศิลปะที่สร้างสรรค์ 
๔.  น าเทคนิควิธีการใหม่ ๆมาสร้างงานศิลปะได้ตามความถนัดและความสนใจ และบูรณาการกับกลุ่ม
สาระอ่ืนได้                                   
๕.สร้างงานศิลปะด้วยการประดิษฐ์ของช าร่วยโดยน าวัสดุที่มีในท้องถิ่นและวัสดุสมัยใหม่มาประยุกต์ได้  

 
  รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๐๘ 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชานาฏยานุรักษ์  (ศ ๓๒๒๐๒)                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง  (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)                     จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต                                
 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์และการละครเทคนิคการจัดการแสดง เครื่องแต่งกาย 
แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางด้านนาฏศิลป์ เน้นการค้นคว้าหาข้อมูล เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่
ดีงาม 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. รู้และเข้าใจวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
2. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์และการละคร 
3. ศึกษาเก่ียวกับเทคนิค หลักการแสดง เครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์และสถานที่ 
รวมทั้งหมด  ๓  ผลการเรียนรู้ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๐๙ 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ศ๓๒๒๐๓  วิชาดนตรีไทยปฏิบัติ ๑    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
                   
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย ประเภทเครื่องดนตรี ส่วนประกอบของ
เครื่องดนตรี รวมไปถึงการเก็บรักษา และซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทย ศึกษาการอ่านและเขียนโน้ตเพลง
ไทยเครื่องหมายและสัญลักษณ์ท่ีใช้ในบทเพลง ศึกษาทักษะพ้ืนฐานของการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
และการบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การอ่านและเขียนโน้ต วิธีการบรรเลงขั้นพื้นฐาน และบรรเลง
เพลงเดี่ยวและรวมวง มีความกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เกิดสุนทรียภาพด้านดนตรี 
ฝึกฝนอย่างมีระบบ สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงาน
ท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  
ผลการเรียนรู้   
         ๑. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยได้          
         ๒. นักเรียนสามารถบอกประเภท และลักษณะของเครื่องดนตรีไทยได้ 
         ๓. นักเรียนสามารถบอกวิธีการดูแลรักษาและวิธีการซ่อมแซมเครื่องดนตรีได้ 
         ๔. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนโน้ตเพลงไทยได้ 
         ๕. นักเรียนสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในขั้นพ้ืนฐานได ้

รวมทั้งหมด  ๕   ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๑๐ 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ศ๓๒๒๐๔  วิชาดนตรีไทยปฏิบัติ ๒     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)      จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
                   
 ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของเพลงไทย ประเภทของวงดนตรีไทย การน าเพลงไปใช้ในโอกาส
ต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจอัตราจังหวะและหน้าทับที่ใช้ในเพลง ขับร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะ สอง
ชั้น และชั้นเดียว บรรเลงดนตรีไทยทั้งเดี่ยวและรวมวง รวมไปถึงประวัติบุคคลส าคัญในทางดนตรีไทย 
และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องศัพท์สังคีต 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ประเภทของเพลงไทย ประเภทวงดนตรีไทยที่จะน าไปใช้ใน
โอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม รู้และเข้าใจอัตราจังหวะหน้าทับที่ใช้ในเพลง ขับร้องเพลงไทย และ
บรรเลงดนตรีแบบเดี่ยวและรวมวง มีความกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เกิดสุนทรียภาพ
ด้านดนตรี สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็น
พลเมืองด ีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  
ผลการเรียนรู้   
         ๑. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับประเภทของเพลงไทยได้ 
         ๒. นักเรียนสามารถบอกประเภทของวงดนตรีไทยและน าไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ได้ 
         ๓. นักเรียนสามารถบอกอัตราจังหวะและหน้าทับที่ใช้ในเพลงได ้
         ๔. นักเรียนสามารถบอกประวัติบุคคลส าคัญในทางดนตรีไทยและศัพท์สังคีตได้ 
         ๕. นักเรียนสามารถขับร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้น และชั้นเดียวได ้
         ๖. นักเรียนสามารถบรรเลงดนตรีไทยแบบเดี่ยวและรวมวงได้ 

รวม   ๖   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๑๑ 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาเส้นสายลายศิลป์  (ศ ๓๓๒๐๑)               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา ๔๐ ชั่วโมง   (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)                 จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                
 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  
ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอด
ความ รู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ 
              น าวิธีการต่างๆด้านความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการสร้างงานทัศนศิ ลป์
แสดงออกถึงคุณค่าของความงาม ธรรมชาติ ศิลปะ และสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักของศิลปะเลือกใช้
ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี   และกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ศึกษา
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยและสากล  
 โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทักษะการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. คิด วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ และประเมินคุณค่างานศิลปะได้ตามหลักการวิจารณ์ศิลปะ 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางทัศนศิลป์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เข้าใจลักษณะผลงานและวิวัฒนาการของศิลปะและวัฒนธรรมไทยและสากลแต่ละยุคสมัย 

4. เห็นคุณค่าศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด
พัฒนางานศิลปะซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

 
รวม  ๔   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๑๒ 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาเส้นสายลายศิลป์  (ศ ๓๓๒๐๒)               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง   (๑ ชั่วโมง/สัปดาห์)              จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต                                

 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  

ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอด
ความ รู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ 
           น าวิธีการต่างๆด้านความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์แสดงออก
ถึงคุณค่าของความงาม ธรรมชาติ ศิลปะ และสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักของศิลปะเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยี   และกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ศึกษาประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล  
 โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทักษะการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ท่ีแสดงถึงความคิด จินตนาการ ความรู้สึกความประทับและสื่อ
ความหมายได้ 

2. สร้างสรรค์ใช้ทัศนธาตุ หลักองค์ประกอบ เทคนิค วิธีการ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ พัฒนางาน
ทัศนศิลป์ตามความถนัดและความสนใจ 

3. ประยุกต์ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี และกระบวนการสร้างสรรค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. แสดงออกถึงความชื่นชมในความงามของธรรมชาติ และศิลปะตามความถนัดและความสนใจ 

รวม  ๔   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๑๓ 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาการแกะลวดลายบนกระจก   (ศ ๓๓๒๐๓)             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา ๔๐ ชั่วโมง   (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                
 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์วิธีการและขั้นตอนการแกะลวดลาย บนแผ่นกระจก 
ศึกษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างง่ายๆ พร้อมทั้งศึกษาขั้นตอนการเลือกลาย 
หรือภาพต่างๆ  ที่พร้อมจะน ามาแกะเป็นภาพต่างๆ ให้เป็นภาพที่ต้องการ และเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนางานที่มีลวดลายยากข้ึนและละเอียดต่อไป รู้จักปฏิบัติตนขณะราดน้ ากรดให้ปลอดภัย 

โดยการใช้ทักษะกระบวนการท างานตามขั้นตอน ด้วยความประณีต รอบคอบปลอดภัย 
ประเมินผลการปรับปรุงผลงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างานอาชีพ 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน มีทักษะ
ในการท างาน มีความรับผิดชอบ รู้วิธีการแก้ปัญหาในการท างาน และแนวทางการประกอบอาชีพได้  
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 ๑. นักเรียนเข้าใจความหมายความส าคัญ ประโยชน์ หลักการวิธีการท างาน 
 ๒. นักเรียนรู้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมถูกวิธี การดูแลการเก็บรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ ในการแกะลวดลาย 
 ๓. นักเรียนมีความรู้ขั้นตอน วิธีแกะลวดลายเส้นอย่างง่ายๆ แกะลวดลายรูปภาพดอกไม้ ภาพ
สัตว์ง่ายๆ การ  
              เลือกภาพบุคคลง่ายๆ การเลือกลวดลายแบบผสมง่ายๆ 

๔. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าในขั้นตอนวิธีการในการกัดกระจก ด้วยน้ ากรด (น้ ายากัด 
กระจก)  

รวม  ๔   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๑๔ 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาการแกะลวดลายบนกระจก   (ศ ๓๓๒๐๔)    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา ๔๐ ชั่วโมง   (๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)                จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                
 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์วิธีการและขั้นตอนการแกะลวดลาย บนแผ่นกระจก 
ศึกษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างง่ายๆ พร้อมทั้งศึกษาขั้นตอนการเลือกลาย 
หรือภาพต่างๆ  ที่พร้อมจะน ามาแกะเป็นภาพต่างๆ ให้เป็นภาพที่ต้องการ และเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนางานที่มีลวดลายยากข้ึนและละเอียดต่อไป รู้จักปฏิบัติตนขณะราดน้ ากรดให้ปลอดภัย 

โดยการใช้ทักษะกระบวนการท างานตามขั้นตอน ด้วยความประณีต รอบคอบปลอดภัย 
ประเมินผลการปรับปรุงผลงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างานอาชีพ 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน มีทักษะ
ในการท างาน มีความรับผิดชอบ รู้วิธีการแก้ปัญหาในการท างาน และแนวทางการประกอบอาชีพได้  
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. นักเรียนมีความรู้การท างานของน้ ากรด คุณสมบัติของน้ ากรด การปฏิบัติตนขณะราด
น้ ากรดชนิดของน้ ากรด 

๒. นักเรียนรู้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมถูกวิธี การดูแลการเก็บรักษาวัสดุ 
อุปกรณ์ใน การกัดกระจก 
  ๓. นักเรียนรู้จักแก้ไข ปรับปรุงชิ้นงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการแกะลวดลาย 

๔. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และมีระเบียบวินัยในการท างาน 
รวม  ๔   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๑๕ 

ค าอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๑๖ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาพื้นฐาน 
พ21101  สุขศึกษา(ภาคเรียนที่ 1)  จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน 0.5 หนว่ยกิต 
พ21103  พลศึกษา(ภาคเรียนที่ 1)  จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน 0.5 หนว่ยกิต 
พ21102  สุขศึกษา(ภาคเรียนที่ 2)  จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน 0.5 หนว่ยกิต 
พ21104  พลศึกษา(ภาคเรียนที่ 2)  จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน 0.5 หนว่ยกิต 
พ22101  สุขศึกษา(ภาคเรียนที่ 1)  จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน 0.5 หนว่ยกิต 
พ22103  พลศึกษา(ภาคเรียนที่ 1)  จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน 0.5 หนว่ยกิต 
พ22102  สุขศึกษา(ภาคเรียนที่ 2)  จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน 0.5 หนว่ยกิต 
พ22104  พลศึกษา(ภาคเรียนที่ 2)  จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน 0.5 หนว่ยกิต 
พ23101  สุขศึกษา(ภาคเรียนที่ 1)  จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน 0.5 หนว่ยกิต 
พ23103  พลศึกษา(ภาคเรียนที่ 1)  จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน 0.5 หนว่ยกิต 
พ23102  สุขศึกษา(ภาคเรียนที่ 2)  จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน 0.5 หนว่ยกิต 
พ23104  พลศึกษา(ภาคเรียนที่ 2)  จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน 0.5 หนว่ยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 
พ21201แชร์บอล(ภาคเรียนที่ 1)  จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน0.5 หนว่ยกิต 
พ21202เปตอง(ภาคเรียนที่ 2)  จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน0.5 หนว่ยกิต 
พ22201 ฟุตซอล(ภาคเรียนที่ 1)  จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน0.5 หนว่ยกิต 
พ22202แฮนด์บอล(ภาคเรียนที่ 2)  จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน0.5 หนว่ยกิต 
พ23201บาสเกตบอล(ภาคเรียนที่ 1) จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน0.5 หนว่ยกิต 
พ23202ตะกร้อ(ภาคเรียนที่ 2)  จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน0.5 หนว่ยกิต 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชาพื้นฐาน 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ภาคเรียนที่ 1) จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน0.5 หนว่ยกิต 
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา(ภาคเรียนที่ 2) จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน0.5 หนว่ยกิต 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ภาคเรียนที่ 1) จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน0.5 หนว่ยกิต 
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา(ภาคเรียนที่ 2) จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน0.5 หนว่ยกิต 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ภาคเรียนที่ 1) จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน0.5 หนว่ยกิต 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ภาคเรียนที่ 2) จ านวน 20 ชัว่โมง จ านวน0.5 หนว่ยกิต 

 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๑๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     รายวิชาสุขศึกษา   
รหัส พ21101      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง       จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิธีการดูแลของ ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ มีผลต่อสุขภาพ 
ดูแลพัฒนาการ การเจริญเติบโต ของร่างกาย ของตนให้ปกติ ตามเกณฑ์ ปรับตัวให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ของร่างกาย อารมณ์ สังคม  จิตใจ  และพัฒนาการทางเพศ อย่างเหมาะสม  แสดง
ทักษะการปฏิเสธเพ่ือปูองกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ  เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

โดยให้ผู้เรียนเข้ากลุ่ม เพ่ือศึกษาความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล ออกแบบหรือสร้างทางเลือก โดยเน้นการลงมือท าจริง   จนเกิดเป็นความรู้ที่เกิดอยู่ใน
ตัวผู้เรียน ในการเจริญงอกงามก้าวหน้าขึ้น   และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เห็นความส าคัญและคุณค่า ของการด ารงสุขภาพ เพ่ือน า ทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติตน เพ่ือ
สร้างเสริมสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 

รหัสตัวชี้วัด 
พ.1.1 ม.1/1  พ.1.2 ม.1/2 
พ.2.1 ม.1/1 
พ.1.1  ม.1/3 พ1.1 ม 1/4 
พ.2.1 ม.1/2 
พ.4.1 ม.1/1 
พ 4.1 ม. 1/2 
รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
 
 

 

 

  

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๑๘ 

 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     รายวิชาสุขศึกษา   
รหัส พ21102    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนที่ 2เวลา 
เวลา  20 ชั่วโมง            จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการ ควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  สร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ  ปฏิบัติ ท าการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่าง
ปลอดภัย  และบอกความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  และวิธีการ
ชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิกสารเสพติดโดยใช้ทักษะต่างๆ 

 นักเรียนศึกษาจากกระบวนการ ทักษะต่างๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม ข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ออกแบบสร้างทางเลือก โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดเป็นความรู้ 
เจตคติกับตัวนักเรียน แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ก้าวหน้าขึ้น สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสม 

 ตระหนักถึงความส าคัญ ของการดูแลสุขภาพ ให้เหมาะสมกับตนเอง โดยการสร้างเสริม
สมรรถนะตนเองให้แข็งแรง ปรอดภัยภัยจากอันตรายต่างๆ  ที่อาจเกิดข้ึนตลอดเวลา  

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
พ 4/1 ม 1/3 
พ 4.1 ม 1/4 
พ 5.1 ม 1/1 
พ 5.1 ม 1/2 
พ 5.1 ม 1/3 
พ 5.1 ม 1/4 

รวมทั้งหมด 6  ตัวช้ีวัด 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๑๙ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     รายวิชาพลศึกษา   
รหัส พ21103              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่ 1  
เวลา 20 ชั่วโมง       จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
  

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา เทเบิลเทนนิส วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ และสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  การบริหารร่างกายในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส เพ่ือสร้างเสริมกล้ามเนื้อส่วน 
ต่างๆ ให้เหมาะสม กับการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส  มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส เช่น 
การจับไม้ ในแบบต่างๆ การสร้างพลังของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง สมรรถภาพ สายตา ความอ่อนตัว 
ความคล่องตัว และฝึกทักษะ การเล่น ผสมผสานกับความแข็งแรง ไปสู่การพัฒนาการเล่นอย่างเป็น
รูปแบบ  

 โดยให้นักเรียนเรียนรู้ โดยการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อ ต่างๆ เช่น 
การตีลูกหน้ามือ  หลังมือ การเดาะลูก  การส่งลูก  การรับลูก  ประกอบกับกิจกรรมการเล่นเกม ไปสู่
การเล่นเป็นทีมโอกาสต่อๆ ไป  

เห็นความส าคัญในการเคลื่อนไหว เพ่ือพัฒนาตน ให้มีสมรรถภาพ ที่แข็งแรง ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และสังคม ปรับตัว ปรับพฤติกรรมการเล่น ให้เหมาะสมกับสุขภาพตนเอง เป็นวิถีชีวิตที่มี
สุขภาพดี   

 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ3.1 ม.1/1 
พ3.1 ม.1/2 
พ3.2 ม.1/3 
พ3.2 ม.1/5 
ตัวช้ีวัดทั้งหมด  4 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๒๐ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    รายวิชาพลศึกษา   
รหัส พ21104   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1      ภาคเรียนที่ 2    
เวลา 20 ชั่วโมง        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาความรู้  ประวัติเล่นกติกาข้อตกลง กีฬาเทเบิลเทนนิส ขั้นตอนกระบวนการแข่งขันกีฬา
เทเบิลเทนนิส ตลอดจนเรียนรู้ทักษะ การเสิร์ฟลูกและการรับลูกเสิร์ฟการตีลูกหยอดหรือลูกปาดการตี
ให้ลูกพุ่งไปด้านหน้าการรุก การรับลูก ที่มีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะเทคนิค ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  การ
ยืนในลักษณะ การเริ่มต้นเล่นอย่างถูกวิธี กติกาการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวประเภทคู่และ
คู่ผสม การนับคะแนน ถ้าผู้เล่นท าผิดกติกา จะเสียคะแนน ตลอดจนการตัดสินผลการแข่งขันและ
ประเมินการเล่นของผู้อื่น ได้อย่างถูกต้อง 
 โดยให้นักเรียนเรียนรู้ ด้วยการฝึกทักษะ การเล่น ที่สอดแทรก กติกา การเล่นเทเบิลเทนนิส
อย่างเป็นระบบ การสาธิตการตัดสิน สาธิตการนับคะแนน การจับกลุ่มการเรียน การเล่นและใช้กติกา
การเล่นก ากับ จ าแนกความแตกต่างระหว่างบุคล เพ่ือส่งเสริม ความสามารถ ที่แตกต่างกัน กระตุ้น
เสริมแรง ให้เกิดความสนุกสนาน  

นักเรียนมีความรู้ มีทักษะการเล่น และน ากฎ กติกาการเล่นเทเบิลเทนนิส และมาเล่นทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ได้อย่างสนุกสนาน อีกท้ังเป็นวิธีการสร้างเสริม สุขภาพ ให้สมบูรแข็งแรง 
ดีต่อคุณภาพชีวิต ต่อการเรียน และมีคุณลักษณะ 8 ประการที่พึงประสงค์อีกด้วย 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ3.1 ม.1/1 
พ3.1 ม.1/2 
พ3.2 ม.1/3 
พ3.2 ม.1/5 
ตัวช้ีวัดทั้งหมด  4 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๒๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                  รายวิชาสุขศึกษา    
รหัสวิชา  พ22101    ภาคเรียนที่ 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                               
เวลารวม 20   ชั่วโมง            หน่วยกิต  1 หน่วยกิต                 
 

มีความรู้และทักษะชีวิตในการศึกษาพัฒนาการในวัยรุ่น วัยรุ่นกับเรื่องเพศ การเลือกใช้
บริการทางสุขภาพ เทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ความสมดุลระหว่างสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิต  

โดยให้ผู้เรียนเข้ากลุ่ม เพ่ือศึกษาความรู้เพ่ิมเติม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นน าข้อมูลมาใช้
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ออกแบบหรือสร้างทางเลือกที่จะน าไปสู่การท าให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเน้นการลง
มือท าจริง     จนเกิดเป็นความรู้ที่เกิดอยู่ในตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้แสดงออก เพ่ือผลในการเจริญงอก
งามก้าวหน้าขึ้น   และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการดูแลสุขภาพ เข้าใจบทบาทในเรื่องเพศ น าไปเป็น
แนวทางการปฏิบัติใช้สถานบริการสุขภาพ ด ารงสุขภาพกายและจิต ในชีวิตประจ าวัน  ดูแล รักษา 
และสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมในชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณภาพ  

รหัสตัวชี้วัด 

  พ 1.1 ม.2/1, ม.2/2 

  พ 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

  พ 4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 

  พ 5.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๒๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                 รายวิชาสุขศึกษา    
รหัสวิชา  พ22102              ภาคเรียนที่ 2                           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลารวม 20   ชั่วโมง                หน่วยกิต  0.5 หน่วยกิต       
           

ศึกษา การแนวทางแก้ปัญหา แนวทางการด ารงสุขภาพ เพ่ือให้เกิด ความสมดุลระหว่าง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด เสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย  การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ วิธีการแนะน าช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 
ตลอดจนการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงต่างที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทักษะ
ชีวิตในการปูองกันตนเอง (ทักษะปฏิเสธ ทักษะการต่อรอง ฯลฯ)  และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่
อาจน าไปสู่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 

 โดยแสวงหาความรู้ ด้วยการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติตน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
เห็นคุณค่าในตนเองและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

นักเรียนมีความรู้ และเกิดทักษะ เห็นคุณค่าและความส าคัญของการดูแลสุขภาพระหว่าง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต จัดการกับอารมณ์และความเครียด ได้อย่างเหมาะสม น าแนวทางการ
ปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันให้ปรอดภัยจาก สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย  รักษา และ
สร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ให้แข็งแรงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  

 

รหัสตัวชี้วัด 

พ4.1  ม2/1, ม2/2, ม2/3, ม2/4, ม2/5, ม2/6, ม2/7 

พ5.1  ม.1/1, ม1/2, ม1/3 

รวมตัวชี้วัด  10  ตัวชีว้ัด 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๒๓ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    รายวิชาพลศึกษา   
รหัส พ22103             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลา 20 ชั่วโมง        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา แบดมินตัน วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ และสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  การบริหารร่างกายในการเล่นกีฬาแบดมินตัน เพ่ือสร้างเสริมกล้ามเนื้อส่วน 
ต่างๆ ให้เหมาะสม กับการเล่นกีฬาแบดมินตันมีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาแบดมินตัน เช่น การจับ
ไม้ การส่งลูก การตีลูก ในแบบต่างๆ การสร้างพลังของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง สมรรถภาพ สายตา 
ความอ่อนตัว ความคล่องตัว และฝึกทักษะ การเล่น ผสมผสานกับความแข็งแรง ไปสู่การพัฒนาการ
เล่นอย่างเป็นรูปแบบ  

 โดยให้นักเรียนเรียนรู้ โดยการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อ ต่างๆ เช่น 
การตีลูกหน้ามือ  หลังมือ การส่งลูก  การรับลูก  ประกอบกับกิจกรรมการเล่นเกม ไปสู่การเล่นโอกาส
ต่อๆ ไป  

เห็นความส าคัญในการเคลื่อนไหว เพ่ือพัฒนาตน ให้มีสมรรถภาพ ที่แข็งแรง ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และสังคม ปรับตัว ปรับพฤติกรรมการเล่น ให้เหมาะสมกับสุขภาพตนเอง เป็นวิถีชีวิตที่มี
สุขภาพดี   

 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ3.1 ม.1/1 
พ3.1 ม.1/2 
พ3.2 ม.1/3 
พ3.2 ม.1/5 
ตัวช้ีวัดทั้งหมด  4 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๒๔ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    รายวิชาพลศึกษา   
รหัส พ22104ชั้     นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง       จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาความรู้  ประวัติ กติกาข้อตกลง กีฬาแบดมินตันขั้นตอนกระบวนการแข่งขันกีฬา
แบดมินตันตลอดจนเรียนรู้ทักษะ การเสิร์ฟลูกและการรับลูกเสิร์ฟการตีลูกหยอดการรุก การรับลูก ที่
มีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะเทคนิค ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  การยืนในลักษณะ การเริ่มต้นเล่นอย่างถูกวิธี 
กติกาการแข่งขันแบดมินตันประเภทเดี่ยวประเภทคู่และคู่ผสม การนับคะแนน ถ้าผู้เล่นท าผิดกติกา 
จะเสียคะแนน ตลอดจนการตัดสินผลการแข่งขันและประเมินการเล่นของผู้อ่ืน ได้อย่างถูกต้อง 
 โดยให้นักเรียนเรียนรู้ ด้วยการฝึกทักษะ การเล่น ที่สอดแทรก กติกา การเล่นแบดมินตัน
อย่างเป็นระบบ การสาธิตการตัดสิน สาธิตการนับคะแนน การจับกลุ่มการเรียน การเล่นและใช้กติกา
การเล่นก ากับ จ าแนกความแตกต่างระหว่างบุคล เพ่ือส่งเสริม ความสามารถ ที่แตกต่างกัน กระตุ้น
เสริมแรง ให้เกิดความสนุกสนาน  

นักเรียนมีความรู้ มีทักษะการเล่น และน ากฎ กติกาการเล่นแบดมินตัน และมาเล่นทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ได้อย่างสนุกสนาน อีกท้ังเป็นวิธีการสร้างเสริม สุขภาพ ให้สมบูรแข็งแรง 
ดีต่อคุณภาพชีวิต ต่อการเรียน และมีคุณลักษณะ 8 ประการที่พึงประสงค์อีกด้วย 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ3.1 ม.1/1 
พ3.1 ม.1/2 
พ3.2 ม.1/3 
พ3.2 ม.1/5 
ตัวช้ีวัดทั้งหมด  4 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๒๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา    รายวิชาสุขศึกษา  
รหัสวิชา พ23101      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3        ภาคเรียนที่ 1 
เวลารวม 20 ชั่วโมง       จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการในแต่ละวัยและอาหารที่
เหมาะสมกับวัยต่างๆ ความคาดหวังของสังคมต่อวัยรุ่น สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น การวางแผนครอบครัวและอนามัยแม่และเด็ก และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ตั้งครรภ์ การวางแผนในการออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

นักเรียนเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของแต่ละวัย ก าหนดรายการอาหารในแต่ละวัย 
วิเคราะห์อิทธิพลที่มีผลต่อวัยรุ่นวิเคราะห์สื่อโฆษณาที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 
อธิบายการวางแผนครอบครัวและอนามัยแม่และเด็กการปฏิบัติตนที่เหมาะสม วิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ วางแผนการพักผ่อนและการออกก าลังกายและทดสอบสมรรถภาพทาง
กายของแต่ละคน 
              นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวัยต่างๆและจัดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ มี
ความรู้เรื่องอิทธิพลและสื่อโฆษณาที่มีผลต่อสุขภาพ การปฏิบัติตนที่เหมาะสมเกี่ยงกับการวางแผน
ครอบครัวอนามัยแม่และเด็ก การจัดเวลาในการพักผ่อนและการออกก าลังกายและทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของแต่ละคน และน าความรู้ไปใช้ในการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองครอบครัว 
และชุมชนเพื่อส่งผลให้มีสุขภาพท่ีดีต่อไป 
 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
               พ1.1ม.3/1   พ1.1 ม.3/2   พ1.1ม.3/3        
               พ2.1ม.3/1   พ2.1ม.3/2          
               พ4.1ม.3/1   พ4.1 ม.3/4พ4.1ม.3/5 
               พ5.1ม.3/3 
รวมทั้งหมด  9 ตัวชี้วัด 
 
 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๒๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                      รายวิชาสุขศึกษา                          
รหัสวิชา พ23102         ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่ 2   
เวลา 20 ชั่วโมง              จ านวน  0.5 หน่วยกิต 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บปุวยและการตายของคน
ไทย ปัญหาสุขภาพในชุมชนสาเหตุความขัดแย้งความรุนแรง ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กับสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ การช่วยฟื้นคืนชีพ 

นักเรียนน าเสนอแนวทางปูองกันโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บปุวยและการตายของคน
ไทยและหาแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน วิเคราะห์สาเหตุและการปูองกันความขัดแย้ง 
วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและชักชวนแนะน าเพ่ือนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหาต่างๆ วิเคราะห์การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ แสดงวิธีการ
ช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธีได้ 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปูองกันโรคแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนการ
ปูองกันความขัดแย้งและการหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มทีมี
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและลดการเกิดอุบัติเหตุ ปฏิบัติสาธิตการช่วยฟ้ืนคืนชีพได้อย่างถูกวิธี และน า
ความรู้ไปใช้ในการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองเพ่ือน ชุมชนและบุคคลในครอบครัวเพ่ือส่งผลให้มี
สุขภาพที่ดีต่อไป 
 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  รวม 7 ตัวช้ีวัด 
พ2.1ม.3/3      พ4.1ม.3/2    พ4.1ม.3/3  
พ5.1 ม.3/1 พ5.1ม.3/2 พ5.1ม.3/4  พ5.1ม.3/5 
รวมทั้งหมด  7 ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๒๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รายวิชาพลศึกษา(วอลเลย์บอล)    
รหัส พ23103       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 
เวลา 20 ชั่วโมง       จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล ประวัติความเป็นมา คุณค่า 
ลักษณะของการเล่น การบริหารร่างกาย และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  การบริหารร่างกาย
ในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ด้วยความปรอดภัย  ตลอดจนดูแลรักษาอุปกรณ์ การมีมารยาทที่ดี ของ
การเล่นกฬีาวอลเลย์บอล  การมีทักษะเบื้องต้น เช่น การโยนบอล การเล่นลูกสองมือล่าง  การเล่นลูก
สองมือบน การส่งลูก การสกัดก้ัน และการตบบอล เป็นต้น    

 โดยให้นักเรียน เรียนรู้โดยการฝึกทักษะการเคลื่อนไหว ปฏิบัติจริง ในกิจรรมการบริหาร
ร่างกาย กิจกรรมการฝึกทักษะ  การสาธิต  การเล่นเป็นกลุ่ม สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อ ต่างๆ  เช่น การ
เล่นลูกสองมือล่าง  การเล่นลูกสองมือบน  ประกอบกับกิจรรมการเล่นเกม เพ่ือความสนุกสนาน ไปสู่
การเล่นเป็นทีมโอกาสต่อๆ ไป  

เห็นความส าคัญในการเคลื่อนไหว เพ่ือพัฒนาตน ให้มีสมรรถภาพ ที่แข็งแรง มีระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ปรับตัว ปรับพฤติกรรมการเล่น ให้เหมาะสมกับสุขภาพตนเอง 
เป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี   

 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ3.1 ม.1/1 
พ3.1 ม.1/2 
พ3.2 ม.1/3 
พ3.2 ม.1/5 
ตัวช้ีวัดทั้งหมด  4 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๒๘ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    รายวิชาพลศึกษา(วอลเลย์บอล) 
รหัส พ23104      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลา 20 ชั่วโมง                                                            จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
  

 ศึกษาความรู้  ความเข้าใจ กติกาข้อตกลง กีฬาวอลเลย์บอล ขั้นตอนกระบวนการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล ตลอดจนเรียนรู้ทักษะ การเล่นเป็นฝุายรุก  การเล่นเป็นฝุายรับ  ที่มีประสิทธิภาพ ฝึก
ทักษะเทคนิค ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  เรียนรู้กติกาการ การนับคะแนน ถ้าผู้เล่นท าผิดกติกา จะเสีย
คะแนน ตลอดจนการตัดสินผลการแข่งขันและประเมินผลการเล่น ตลอดจน การปูองกันการบาดเจ็บ 
ได้อย่างถูกต้อง 
 โดยให้นักเรียนเรียนรู้ ด้วยการฝึกทักษะ การเล่น ที่สอดแทรก กติกา การเล่นวอลเลย์บอล 
อย่างเป็นระบบ การสาธิตการตัดสิน สาธิตการนับคะแนน การจับกลุ่มการเรียน การเล่นและใช้กติกา
การเล่นก ากับ จ าแนกความแตกต่างระหว่างบุคล เพ่ือส่งเสริม ความสามารถ ที่แตกต่างกัน กระตุ้น
เสริมแรง ให้เกิดความสนุกสนาน  

นักเรียนมีความรู้ มีทักษะการเล่น และน ากฎ กติกาการเล่นวอลเลย์บอล และมาเล่นทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ได้อย่างสนุกสนาน อีกท้ังเป็นวิธีการสร้างเสริม สุขภาพ ให้สมบูรแข็งแรง 
ดีต่อคุณภาพชีวิต ต่อการเรียน และมีคุณลักษณะ 8 ประการที่พึงประสงค์อีกด้วย 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ3.1 ม.1/1 
พ3.1 ม.1/2 
พ3.2 ม.1/3 
พ3.2 ม.1/5 
ตัวช้ีวัดทั้งหมด  4 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๒๙ 

ค าอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๓๐ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา              รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    
รหัสวิชา พ31101                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                       ภาคเรียนที่ 1 
 เวลารวม 20 ชั่วโมง                                                        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมดูแลระบบผิวหนัง ระบบกระดูก ระบบ
กล้ามเนื้อ และการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว อิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ
และการด าเนินชีวิต ค่านิยมในเรื่องเพศทีถูกต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืนๆ 
สาเหตุผลกระทบการปูองกันความขัดแย้งและความรุนแรง ความเสี่ยงจากการใช้ยา การใช้สารเสพติด 
นักเรียนอธิบายการสร้างเสริมดูแลผิวหนัง กระดูก กล้ามเนื้อ และวางแผนการดูแลสุขภาพของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว วิเคราะห์อิทธิพลต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต 
วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนะรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติวิเคราะห์สาเหตุผลกระทบการ
ปูองกันความขัดแย้งและความรุนแรง การจัดกิจกรรมปูองกันความเสี่ยงจากการใช้ยา สารเสพติดและ
ความรุนแรง 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมดูแลผิวหนัง กระดูก กล้ามเนื้อของตนเอง 
การดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว การมีพฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิตที่ดี
ปฏิบัติตนตามค่านิยมของวัฒนธรรมไทย มีความปลอดภัยจากการใช้ยา และสารเสพติด  การ
วิเคราะห์ความขัดแย้งและความรุนแรง และน าความรู้ไปใช้ในการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว และชุมชนเพ่ือส่งผลให้มีสุขภาพท่ีดีต่อไป 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 พ1.1ม.4-6/1 พ1.1ม.4-6/2  
พ2.1ม.4-6/1  พ2.1ม.4-6/2 พ2.1ม.4-6/4   
พ5.1ม.4-6/1  พ5.1ม.4-6/3 
รวมทั้งหมด  7  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๓๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      รายวิชาสุขศึกษา    
รหัสวิชา  พ 31102       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2      
เวลารวม 20  ชั่วโมง                 หน่วยกิต  0.5 หน่วยกิต          
        
  นักเรียนความรู้และทักษะชีวิตในการศึกษา ในการพัฒนาสุขภาพในชุมชน  การสร้างเสริม 
ความปลอดภัยในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้การปูองกันและหลีกเลี่ยงสารเสพติด หลีกเลี่ยงความรุนแรง 
ต่างๆ  รวมถึง การช่วยฟ้ืนคืนชีพ  และการทดสอบสมรรถภาพ วางแผน และปฏิบัติ ตามแผนการ

พัฒนา 
มรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก เพ่ือสุขภาพ 
  โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ ความสามารถ การท ากิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆร่วมกัน แสดง 
ความคิดเห็นในชั้นเรียน การอ่านเนื้อหาสาระ   การเขียนรายงาน การท ารายงาน การน าเสนอเนื้อหา 
สาระ  ระดมความคิดในการท างานกลุ่ม การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์   การเขียนผังความคิด ปฏิบัติ

ตนม ี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชนวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ ในการพัฒนาสุขภาพในชุมชน  การสร้างเสริมความ

ปลอดภัย 
ในชุมชนตลอดจนเรียนรู้การปูองกันและหลีกเลี่ยงสารเสพติด หลีกเลี่ยงความรุนแรงต่างๆ  รวมถึง 

การ 
แสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี ปฏิบัติทักษะ  สร้างเสริม พัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย  เพื่อ 
ส่งผลให้มีสุขภาพท่ีดีต่อไป 
 

รหัสตัวชี้วัด 

พ 4.1 ม 4-6/1-4-6     พ 5.1 ม 4-6/4/5 

พ 5.1 ม 4-6/2            พ 5.1 ม 4-6/3/6 

พ 5.1  ม 4-6/7          พ 4.1  ม 4-6/7 

รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๓๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา     
รหัสวิชา พ32101                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1                              
เวลารวม 20 ชั่วโมง                                                       จ านวน0.5 หน่วยกิต 

 
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมดูแลระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ

ย่อยอาหารและระบบขับถ่าย  รวมทั้งการวางแผนเพ่ือด ารงสุขภาพ  รู้ถึงค่านิยมในสังคมไทย รู้สิทธิ
ผู้บริโภคและกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค สื่อโฆษณาด้านสุขภาพ  

นักเรียนอธิบายการสร้างเสริมดูแลระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหารและ
ระบบขับถ่าย  สามารถวางแผนต่างๆ เพ่ือด ารงสุขภาพ ตามค่านิยมเรื่องเพศในสังคมไทยและพหุ
วัฒนธรรม  มีทักษะรับรู้สิทธิผู้บริโภคและกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อ
โฆษณาด้านสุขภาพอย่าง เท่าทัน 
              นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมดูแลระบบอวัยวะระบบหายใจ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย ตลอดจนวางแผนชีวิต  ที่มีค่านิยมแบบไทย  
ปฏิบัติตนตามสิทธิผู้บริโภค ไม่ตกเป็นเหยื่อของโฆษณา และเป็นผู้บริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย 
สามารถรู้เท่าทันโรคและความเจ็บปุวย ช่วยเหลือผู้เจ็บปุวยเบื้องต้นได้ และพัฒนาสุขภาพของตนเอง
มีสุขภาพกายที่ดี  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด     
 พ 1.1ม.4-6/1  
พ1.1ม.4-6/1  
พ1.1ม.4-6/2 พ4.1 พ1.1 ม.4-6/5 
 พ2.1ม.4-6/7 
พ4.1ม.4-6/3 

พ4.1ม.4-6/2 

รวมทั้งหมด 8  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๓๓ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                            รายวิชาสุขศึกษา                               
รหัสวิชา  พ32102         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2  
เวลารวม 20  ชั่วโมง      หน่วยกิต  0.5 หน่วยกิต                 

 

เพ่ือให้มีความรู้และทักษะชีวิตในการศึกษา ในการพัฒนาสุขภาพในชุมชน  การสร้างเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้การปูองกันและหลีกเลี่ยงสารเสพติด หลีกเลี่ยงความรุนแรง
ต่างๆ  รวมถึง การช่วยฟ้ืนคืนชีพ  และการทดสอบสมรรถภาพ วางแผน และปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกเพ่ือสุขภาพ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ ความสามารถ การฟังครูอธิบาย และเพ่ือนๆ แสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน การอ่านเนื้อหาสาระ   การเขียนรายงาน การท ารายงานการน าเสนอเนื้อหาสาระ  
ระดมความคิดในการท างานกลุ่ม การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์   การเขียนผังความคิด (Mind 
Mapping)ปฏิบัติตนมีส่วนร่วม 

ในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชนวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ ในการพัฒนาสุขภาพในชุมชน  การสร้างเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชนตลอดจนเรียนรู้การปูองกันและหลีกเลี่ยงสารเสพติด หลีกเลี่ยงความรุนแรงต่างๆ  รวมถึง การ
แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธีปฏิบัติทักษะ  สร้างเสริม พัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย  เพ่ือ
ส่งผลให้มีสุขภาพท่ีดีต่อไป 

 

รหัสตัวชี้วัด 

พ 4.1ม 4-6/1-4-6พ 5.1ม 4-6/4/5 

พ 5.1ม 4-6/2พ 5.1ม 4-6/3/6 

พ 5.1  ม 4-6/7          พ 4.1  ม 4-6/7 

รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๓๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      รายวิชาสุขศึกษา    
รหัสวิชา  พ 33101        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1
เวลารวม 20  ชั่วโมง      หน่วยกิต  0.5     หน่วยกิต                 
 
  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะชีวิตในการศึกษา กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบอวัยวะต่างๆ สามารถเลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการปูองกัน ลดความขัดแย้ง และ
แก้ปัญหาเรื่องเพศ กับเยาวชน  ครอบครัวหรือในชุมชน พร้อมทั้งมีแนวทางปัญหา  เข้าใจอิทธิพลของ
ครอบครัว เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิตมีค่านิยมใน
เรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืนๆเลือกใช้ทักษะที่เหมาะสม  ปูองกันลดความขัดแย้ง
และแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัวส่วนร่วมสร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในชุมชนโดยมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชนปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค 
   โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ก า ร คิ ด  
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยีการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การตระหนักรู้ในตนเองกับการเข้าใจ และรับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืน  มีทักษะที่จะ
ควบคุมอารมณ์กับกลไกในการควบคุมความเครียดการเห็นคุณค่าของตนเองกับการรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่วนรวม 

เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ อันที่จะด ารงสุขภาพ ได้อย่าง
เหมาะสม ตระหนัก เห็นคุณค่า ของการด ารงสุขภาพ  ธ ารงรักษา ดูแลตนเอง สังคม และชุมชน อย่าง
เหมาะสมการเป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิด  ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการ
แก้ปัญหา และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1ม 4-6/1 
พ 2.1ม 4-6/3 พ 2.1ม 4-6/4 
พ 2.1ม 4-6/3 
พ 4.1  ม 4-6/1พ 4.1  ม 4-6/6 
พ 4.1  ม 4-6/3 
พ 4.1  ม 4-6/1 พ 4.1  ม 4-6/6 
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๓๕ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                            รายวิชาสุขศึกษา                               
รหัสวิชา  พ33102       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6       ภาคเรียนที่ 2     
เวลารวม 20  ชั่วโมง      หน่วยกิต  0.5 หน่วยกิต                 
 
   เพ่ือให้มีความรู้และทักษะชีวิตในการศึกษา วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการปูองกัน

การ 
เจ็บปุวยและการตายของคนไทยปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทย   และเสนอ 
แนวทางปูองกัน การลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการ 
ครอบครอง การใช้ และการจ าหน่ายสารเสพติด แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี วางแผน และ

ปฏิบัติ 
ตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกเพ่ือสุขภาพ 
  โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ ความสามารถ การฟังครูอธิบาย และเพ่ือนๆ แสดงความ

คิดเห็นใน 
ชั้นเรียน การอ่านเนื้อหาสาระ   การเขียนรายงาน การท ารายงานการน าเสนอเนื้อหาสาระ  ระดม

ความคิดใน 
การท างานกลุ่ม การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์   การเขียนผังความคิด (Mind Mapping)ปฏิบัติตนมี

ส่วนร่วม 
ในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชนวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปูองกันการเจ็บปุวย แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพและ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ แนวทางการปูองกันการลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัย ใน
ชุมชน การจ าหน่ายสารเสพติด แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธีปฏิบัติทักษะ เพ่ือสร้างเสริม 
พัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย  เพื่อส่งผลให้มีสุขภาพท่ีดีต่อไป 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 4.1ม 4-6/4 
พ 5.1ม 4-6/3 
พ 5.1ม 4-6/4 
พ 5.1  ม 4-6/2 
พ 5.1  ม 4-6/7 
พ 4.1  ม 4-6/7 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๓๖ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำและโครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา(เพิ่มเติม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       รายวิชาพลศึกษา(แชร์บอล)               

รหัส พ21201          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1                                           
เวลา 20 ชั่วโมง       จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาแชร์บอล วิธีการเล่นเกมต่างๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการ
เคลื่อนไหว  และสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เพ่ือทักษะ การบริหารร่างกาย การอบอุ่นร่างกาย ใน
การเรียนและเล่นกีฬาแชร์บอล  ซึ่งสามารถปรับใช้เป็นพ้ืนฐานของกีฬาชนิดอ่ืน ๆ  อีกมากมาย เช่ น 
บาสเกตบอล แฮนด์บอล เป็นต้น ทักษะพ้ืนฐานต่างๆ ในการเล่นกีฬาแชร์บอล ที่เป็นการเล่นเกมรุก 
การเล่นเกมรับ น าทักษะพ้ืนฐานในการเล่นแชร์บอล  มาใช้ในการเล่นแชร์บอล เป็นทีมได้ มีความรู้
เกี่ยวกับกฎ กติกาการแข่งขัน และน ากฎ กติกามาใช้ในการแข่งขันกีฬาแชร์บอลได้  

 โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้  ฝึกฝนทักษะต่างๆ  การสาธิต การปฏิบัติจริง สร้างเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณธรรม ความรับผิดชอบ  การเล่น การเคลื่อนไหว ที่ประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อ ส่วนต่างๆ กับทักษะกีฬาแชร์บอล สามารถวัดและประเมินค่าได้  เช่นการส่งบอลสอง
มือระดับอก การส่งบอลสองมือกระดอนพ้ืนการส่งบอลสองมือเหนือศีรษะ  การส่งบอลมือเดียวเหนือ
ไหล่  ทักษะการส่งลูกและรับลูก  เป็นต้น 

 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทั้งความรู้ มีทักษะ  เกี่ยวกับกีฬาแชร์บอล กอรปกับการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพ่ือทักษะ  ในการเล่นกีฬาแชร์บอล และสามารถน าทักษะพ้ืนฐานเบื้องต้น  มา
เล่นกีฬาแชร์บอล  เป็นทีมเพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน  ทั้งในและนอกห้องเรียน  ตลอดจนเป็นการ
สร้าง คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และด ารงสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ต่อไป 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
พ3.1 ม.1/1 
พ3.1 ม.1/2 
พ3.2 ม.1/3 
พ3.2 ม.1/5 
ตัวช้ีวัดทั้งหมด  4 ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๓๗ 

 
ค าอธิบายรายวิชา(เพิ่มเติม) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาพลศึกษา         รายวิชาเปตอง               
รหัส พ 21202         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนที่ 2   
เวลา 20 ชั่วโมง       จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาเปตอง วิธีการฝึกฝนทักษะต่างๆ  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการ
เคลื่อนไหว  และสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เพ่ือให้เกิดประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ ตลอดจน
การบริหารร่างกาย การอบอุ่นร่างกาย ในการเรียนและเล่นกีฬาเปตอง ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็นต้องใช้ ในการเล่นกีฬาเปตอง การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อการเล่นในระบบทีม  การมีความรู้
เกี่ยวกับ  กติกาการแข่งขัน และ กติกาต่างๆมาใช้ในการแข่งขันกีฬาเปตอง ได้อย่างสนุกสนาน  

 โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้  ฝึกฝนทักษะต่างๆ  การสาธิต การปฏิบัติจริง สร้างเสริม
คุณธรรม คุณลักษณะพึงประสงค์ ความรับผิดชอบ การมีวินัยในการเล่น น าทักษะการเคลื่อนไหว 
ต่างๆ มาผสมผสานในการเล่น  เช่น การทักษะการจับลูก คว่ าหงายลูก การฝึกการบังคับลูกการเข้า
ลูกบูลนั่งกับยืนขณะเล่นการตีลูก-การเข้าลูกการโยนลูกโด่งการตีลูก  เป็นต้น 

 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทั้งความรู้ มีทักษะ  เกี่ยวกับกีฬาเปตอง การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพ่ือการเคลื่อนไหว  ในการเล่นกีฬาเปตอง และสามารถน าทักษะพ้ืนฐานเบื้องต้น  มาเล่นกีฬาเป
ตอง เป็นทีมเพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน  ทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนเป็นการสร้าง คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และด ารงสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ต่อไป 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
พ3.1 ม.1/1 
พ3.1 ม.1/2 
พ3.2 ม.1/3 
พ3.2 ม.1/5 
ตัวช้ีวัดทั้งหมด  4 ตัวช้ีวัด 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๓๘ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     รายวิชา บาสเกตบอล           
รหัส พ 23201      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1
เวลา 20  ชั่วโมง       จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ และสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย การบริหารร่างกายในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานใน
การเล่นกีฬาบาสเกตบอล การเล่นเกมรุก การเล่นเกมรับ น าทักษะพ้ืนฐานในการเล่นบาสเกตบอล 
การเล่นเกมรุก การเล่นเกมรับมาใช้ในการเล่นบาสเกตบอลเป็นทีมได้ มีความรู้เกี่ยวกับกฎกติกาการ
แข่งขันและน ากฎ กติกามาใช้ในการแข่งขัน  

 โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ ประวัติ กติกาการเล่น ฝึกฝนทักษะ การเคลื่อนไหวลูก
บาสเกตบอล ให้สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ โดยการสาธิต การปฏิบัติจริง สามารถวัดและประเมิน
ค่าได้  เช่นการเลี้ยงลูก การโยนลูก การรับ ส่งลูก การ 

 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ มีทักษะ  เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล และสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล  น าทักษะพ้ืนฐานในการเล่นบาสเกตบอล จากการเล่นเกมรุก 
การเล่นเกมรับ มาใช้ในการเล่นบาสเกตบอลเป็นทีมได้ ทั้งในและนอกห้องเรียน มีความรู้เกี่ยวกับกฎ
กติกาการแข่งขันและน ากฎกติกามาใช้ในการแข่งขันได้  มีสมรรถภาพทางกายที่ดี มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียน  มีคุณลักษณะ 8 ประการ และด ารงสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ต่อไป 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ3.1 ม.1/1 
พ3.1 ม.1/2 
พ3.2 ม.1/3 
พ3.2 ม.1/5 
ตัวช้ีวัดทั้งหมด  4 ตัวช้ีวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๓๙ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       รายวิชาตะกร้อ         
รหัส พ23202       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 2 

เวลา 20 ชั่วโมง           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาตะกร้อ วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ และสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย เพ่ือทักษะ การบริหารร่างกาย การอบอุ่นร่างกาย ก่อนการเล่นและการฝึก  ใน
การเรียนและเล่นกีฬาตะกร้อ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาตะกร้อ การเล่นเกมรุก การ
เล่นเกมรับ น าทักษะพ้ืนฐานในการเล่นตะกร้อ  มาใช้ในการเล่นตะกร้อเป็นทีมได้ มีความรู้เกี่ยวกับกฎ
กติกาการแข่งขันและน ากฎ กติกามาใช้ในการแข่งขัน  

 โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ ประวัติ กติกาการเล่น ฝึกฝนทักษะต่างๆ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และคุณธรรม ความรับผิดชอบ การเล่น การเคลื่อนไหว ที่ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ 
ส่วนต่างๆ กับทักษะกีฬาตะกร้อ โดยการสาธิต การปฏิบัติจริง สามารถวัดและประเมินค่าได้  เช่น
ทักษะการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านใน – หลังเท้า  - ลูกโหม่ง (ศีรษะ) ลูกเข่า  เป็นต้น 

 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ มีทักษะ  เกี่ยวกับกีฬาตะกร้อ  และสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพ่ือทักษะ  ในการเล่นกีฬาตะกร้อ น าทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาตะกร้อ  จากการเล่นเกมรุก การ
เล่นเกมรับ มาใช้ในการเล่นกีฬาตะกร้อ เป็นทีมได้ ทั้งในและนอกห้องเรียน มีความรู้เกี่ยวกับกฎกติกา
การแข่งขันและน ากฎกติกามาใช้ในการแข่งขันได้  มีสมรรถภาพทางกายที่ดี มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน  
มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และด ารงสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ต่อไป 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
พ3.1 ม.1/1 
พ3.1 ม.1/2 
พ3.2 ม.1/3 
พ3.2 ม.1/5 
ตัวช้ีวัดทั้งหมด  4 ตัวช้ีวัด 

  
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๔๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๔๐ 

ค าอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๔๑ 

รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 3 
 
ง 21101 การงานอาชีพ1 (ภาคเรียนที่ 1)   1.0 หน่วยกิต  จ านวน 40 ชัว่โมง 
ง 22101 การงานอาชีพ2 (ภาคเรียนที่ 1)   1.0 หน่วยกิต  จ านวน 40 ชัว่โมง 
ว 23101 การงานอาชีพ3 (ภาคเรียนที่ 1)   1.0 หน่วยกิต  จ านวน 40 ชัว่โมง 
 
รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 3 
ง 21201 อาหารพ้ืนเมือง (ภาคเรียนที่1)   1.0 หน่วยกิต  จ านวน 40 ชั่วโมง 
ง 21202 เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง  (ภาคเรียนที่2)  1.0 หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ง 22203 การถนอมอาหาร (ภาคเรียนที่ 1)   1.0 หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ง 22204 การจัดสวนในภาชนะ (ภาคเรียนที่ 2)   1.0 หน่วยกิต  จ านวน 40 ชั่วโมง 
ง 23205 การแปรรูปอาหาร (ภาคเรียนที่ 1)   1.0 หน่วยกิต  จ านวน 40 ชั่วโมง 
ง 23206 การขยายพันธุ์พืช (ภาคเรียนที่ 2)   1.0 หน่วยกิต  จ านวน 40 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๔๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ง 21101 วิชา การงานอาชีพ 1     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
เวลา 40 ชั่วโมง  (2ชั่วโมง/สัปดาห์)               จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา  วิเคราะห์  ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน  ตามล าดับขั้นตอนที่วางแผน
ไว้ในการจัดและตกแต่งห้อง การประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น และบริการอาหาร การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน รู้จักวางแผน การ
ท างานเป็นกลุ่ม โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความเสียสละ และ
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล  การรู้จักวางแผนท างานบ้านและลงมือท างาน
บ้านตามกระบวนการท างาน จะท าให้ท างานบ้านได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  การซ่อมแซม
อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ เพ่ือน ามาประเมินผลงานและปรับปรุงและ
น ามาเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพและสามารถสร้างอาชีพที่สุจริต 

โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ 
 เพ่ือให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการท างาน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม และมี
จิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง  1.1 ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม. 1/3 
ง  2.1 ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม. 1/3 
 
รวม 6 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๔๓ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส  ง22101   วิชา การงานอาชีพ 2           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1  
เวลา  40  ชั่วโมง (2ชั่วโมง/สัปดาห์)         จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม สังเกต ส ารวจ และบันทึก แสวงหาความรู้ เพ่ือใช้ในการพัฒนาการ
ท างาน การจัดและตกแต่งบ้าน  การดูแลรักษาและตกแต่งสวน การจัดการผลผลิต โดยใช้ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน ในการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม  เรียนรู้
งานช่างพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  สามารถน าไปใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา  ตลอดจนสามารถสร้าง
หรือประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียน 
หรือท้องถิ่น  การเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน  การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่
อาชีพ และมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพที่น่าสนใจ 
 โดยใช้ ทักษะกระบวนการท างาน   ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการ
ท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้ 
 เพ่ือให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการท างาน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม และมี
จิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง  1.1 ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม. 2/3 
ง  2.1 ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม. 2/3 
 
รวม 6 ตัวช้ีวัด 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๔๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ง23101 วิชา การงานอาชีพ 3         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  1           
เวลา  40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์และอธิบายขั้นตอน  การท างานเพ่ือการด ารงชีพจะต้องใช้ทักษะในการ
ท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม และมีทักษะการจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมการซัก การตาก การเก็บรักษาเสื้อผ้าอย่างมีศิลปะ ท าให้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
สวยงาม ยืดอายุการใช้งานการเตรียมและประกอบอาหารประเภทส ารับให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มี
คุณค่า การออกแบบชิ้นงานเพ่ือน าไปใช้ในงานผลิตชิ้นงานเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน   การ
ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  ธุรกิจประเภทต่าง ๆ การขยายพันธุ์พืช  การขยายพันธุ์พืช
โดยวิธีการต่าง ๆ เช่นการขยายพันธุ์พืชโดยเมล็ด  การทาบกิ่ง  การตอนกิ่ง  การปลูก  และการดูแล
รักษาองค์กรธุรกิจและการท าบัญชีเงินสดแนวทางการเข้าสู่อาชีพ การประเมินทางเลือกอาชีพ 
 โดยใช้ทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ วางแผนในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีหลักการและใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานตามท่ีวางแผนไว้ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน สามารถสร้างชิ้นงานได้ตามข้ันตอนในการท างาน  
 เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการท างาน ปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า สร้างจิตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง  1.1 ม.3/1 ,ม.3/2,ม. 3/3 
ง  2.1 ม.3/1 ,ม.3/2,ม. 3/3 
 
รวม  6  ตัวชี้วัด 

 

   
  
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๔๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ง21201 วิชา อาหารพื้นเมือง          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1           
เวลา  40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาอาหารแต่ละภาค  หลักการสุขาภิบาลอาหาร  เทคนิคการประกอบอาหารพื้นเมืองแต่
ละภาค หลักการเลือกซ้ืออาหารสด อาหารแห้ง การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับชนิด
ของอาหาร 

โดยใช้ทักษะปฏิบัติงานซื้ออาหารสด อาหารแห้ง ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร
และประกอบอาหารพ้ืนเมือง ประเภทต่าง ๆ ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย พร้อมทั้งประเมินผลได้ โดยใช้
กระบวนการปฏิบัติ น าเสนอ ค้นหา ท างานเป็นทีม วิเคราะห์ปัญหาในการประกอบอาหารพื้นเมือง 
แล้วน าเสนอผลงาน  

 เพ่ือเห็นคุณค่า ประโยชน์ มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต มีจิตส านึกในการใช้
พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ่มค่า มีทักษะในการด ารงชีวิตและครอบครัว
และการท างาน อันจะน าไปสู่การช่วยเหลือตนเองให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายที่มา จ าแนกประเภทอาหารพื้นเมืองแต่ละภาคได้ 
2. อธิบายความหมายของหลักสุขาภิบาลอาหารได้ 
3. บอกวิธีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารได้ 
4. บอกวิธีการเลือกซ้ืออาหารสด อาหารแห้งได้ 
5. ปฏิบัติงานการท าอาหารพ้ืนเมืองได้ 
6. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติอาหารพื้นเมือง 

รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู้ 

 

 
  
   
  



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๔๖ 

 ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ง21202   วิชา เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1   ภาคเรียนที่  2           
เวลา  40 ชั่วโมง (2ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดท าโครงงาน การคัดเลือก เรื่องและการเขียน เค้า
โครงโครงงาน การด าเนินโครงงาน การเขียนรายงาน  และการน าเสนอโครงงาน   หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ ในการด ารงชีวิต  
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ หลักการของเกษตรอินทรีย์  กระบวนการผลิตน้ าหมักสูตร
ต่าง ๆ  การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ   การผลิตสารสมุนไพรป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช  และการปลูก
พืชผักอินทรีย์ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน วิเคราะห์ขั้นตอนในการท างานตามกระบวนการ
ท างาน รู้จักการแก้ปัญหาในการท างานอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์  

เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ  รู้จักแบ่งปัน อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติ โดยมีเจตคติที่ดีและเห็น
ความส าคัญของการประกอบอาชีพโดยบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างสร้างสรรค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญและแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง 
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆในการด ารงชีวิตได้อย่าง

เหมาะสม 
3. วางแผนท าโครงงานโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกิจกรรมโครงงานที่

เลือกได้อย่างเหมาะสม 
4. อธิบายความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์และสามารถผลิตน้ าหมักชีวภาพได้ 
5. อธิบายความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์และสามารถผลิตสมุนไพรไล่แมลงได้  
6. อธิบายความหมาย ความส าคัญ ประเภท และประโยชน์ของการปลูกพืชผักปลอดสารพิษได้  
7. วางแผนการปลูกพืชผักสวนครัว เลือก และวิเคราะห์การปลูกพืชผักปลอดสารพิษแต่ละ

ประเภท การเก็บเกี่ยวและการท าบัญชีรายรับรายจ่ายได้อย่างเหมาะสม 
8. ส ารวจ ทดลอง การปลูกพืชผักปลอดสารพิษโดยใช้กระบวนการโครงงานได้อย่างเหมาะสม  
9. มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เสียสละ มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ  

รวมทั้งหมด  9   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๔๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ง22203 วิชา การถนอมอาหาร      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1           
เวลา  40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

   ศึกษาความส าคัญและหลักการถนอมอาหาร  การเลือกอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ์และ
เครื่องใช้  เทคนิคและวิธีการถนอมอาหาร  ความส าคัญของสารปรุงแต่งอาหาร  ชนิด  คุณสมบัติและ
ปริมาณที่ใช้  การเก็บรักษา  การสงวนคุณค่าทางโภชนาการ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน  การจัดการ  วิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน  ปฏิบัติฝึกทักษะ
งานถนอมอาหารตามฤดูกาลของท้องถิ่นตามกรรมวิธีต่างๆ เช่นฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการ
ตากได้  ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการดองได้   ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการใช้
น้ าตาลได้   ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยใช้ปรุงแต่งได้ รมควัน หมักดอง  ใช้อุณหภูมิสูง  ใช้สารเคมี
ปรุงแต่งอาหาร  บรรจุและเก็บอาหารที่ถนอมแล้วให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ   และ
สุขลักษณะ  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคา  จัดนิทรรศการจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท า
บัญชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล 
          เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะในการวิเคราะห์งาน วางแผนการด าเนินงาน การเลือกใช้การ
จัดเตรียมวัสดุ ฝึกทักษะปฏิบัติงาน มีทักษะการจัดการท างานเป็นระบบ   การน าความรู้ ทักษะ
กระบวนการในการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความมุ่งมั่นท างานจนส าเร็จ เห็นคุณค่าของการท างาน  ท างานด้วยความ
รับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัยและสะอาด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด   การวัดผล 
ประเมินผลเน้นการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง ใช้วิธีการวัดที่หลากหลาย   ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความส าคัญและหลักการถนอมอาหารได้ 
2. เลือกอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการถนอมอาหารได้อย่างเหมาะสม 
3. สืบค้นและสรุปวิธีการถนอมอาหารแบบต่างๆ ได้ 
4. อธิบายวิธีการถนอมอาหารในท้องถิ่นได้ 
5. ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีต่างๆ ได้ 
6. เก็บรักษา  บรรจุอาหารที่ถนอมแล้วได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและสุขลักษณะ 
7. ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคา  จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-

รายจ่ายได้อย่างเป็นระบบ 
8. ใช้กระบวนการกลุ่มท างาน  การเตรียมสถานที่  การตกแต่งสถานที่การ

ประชาสัมพันธ์  การน าเสนอชิ้นงาน  จัดนิทรรศการและจ าหน่าย ด้วยความเสียสละ
ความรับผิดชอบ 

รวมทั้งหมด  8   ผลการเรียนรู้ 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๔๘ 

 

 ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ง22204 วิชา การจัดสวนในภาชนะ                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2           
เวลา  40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการจัดตกแต่งสวนในภาชนะด้วยรูปแบบ

ต่างๆ เช่น การจัดสวนสวนถาดแบบชื้น การจัดสวนถาดแบบแห้ง ฯลฯ การจ าแนกประเภทของสวน
แต่ละชนิดและการแบ่งชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดตกแต่งสวน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตของพันธุ์ไม้  ลักษณะของพันธุ์ไม้ที่ดี การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การปฏิบัติดูแลรักษา การ
ป้องกันโรคและการก าจัดศัตรู และ วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด 
  โดยใช้ทักษะปฏิบัติการเลือกการจัดตกแต่งสวนในภาชนะอย่างน้อย 1 ชนิด ปฏิบัติงาน
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดตกแต่งสวน การดูแลรักษา  ค านวณค่าใช้จ่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน 
ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล มีทักษะในการจัดตกแต่งสวน  

เพ่ือให้นักเรียนได้โดยสะท้อนภาพความเป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต มีความมุ่งมั่นใน
การท างาน อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย โดยใช้กระบวนการคิดแบบลึกซึ้งและตัดสินใจ และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต และสามารถเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 
 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการจัดสวนในภาชนะได้ 
2.  อธิบายการจ าแนกประเภทของสวนในภาชนะแต่ละชนิดและการเลือกชนิดของวัสดุ

อุปกรณ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตพันธุ์ไม้ได้ 
  3.  ปฏิบัติเลือกการจัดตกแต่งสวนในภาชนะแต่ละชนิด เลือก พันธุ์ไม้ที่ดี  การเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์การปฏิบัติดูแลรักษา การป้องกันโรคและการก าจัดศัตรูพืชได้  

4.  สามารถท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย เบื้องต้นได้ 
5.  มีทักษะการจัดตกแต่งสวนในภาชนะได้ โดยสะท้อนภาพความเป็นผู้น า มีสมรรถนะและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๔๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ง23205 วิชา การแปรรูปอาหาร                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1           
เวลา  40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)        จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
  

ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผล ความหมายความส าคัญของการแปรรูปอาหาร
จากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น  หลักการแปรรูปอาหารตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
โครงงานการแปรรูปอาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจ าหน่ายผลผลิต โดยใช้กระบวนการส ารวจ 
คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการท างาน การแก้ปัญหา การปฏิบัติการ
แปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่น การท าบรรจุภัณฑ์ และการจ าหน่ายเพ่ือสร้าง
รายได ้
 โดยการใช้กระบวนการส ารวจ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการท างาน การแก้ปัญหา  การปฏิบัติการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีใน
ท้องถิ่น การท าบรรจุภัณฑ์ และการจ าหน่ายผลผลิต 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการแปรรูปอาหารได้ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และสามารถจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมายและความส าคัญของการแปรรูปอาหารได้ 
2. เลือกวัตถุดิบ  ภาชนะ  อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการแปรรูปอาหารได้อย่างเหมาะสม 
3. ปฏิบัติการแปรรูปอาหารในท้องถิ่นด้วยวิธีการต่างๆ ได้ 
4. จัดท าบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปได้อย่างเหมาะสม สวยงาม 
5. สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปได้ 
6. สามารถท าบัญชีรายรับรายจ่ายในการแปรรูปอาหารได้ 
7. มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการ

ท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๕๐ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ง23206   วิชา การขยายพันธุ์พืช     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3   ภาคเรียนที่  2           
เวลา  40 ชั่วโมง (2ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการขยายพันธุ์ เครื่องมืออุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ การ
ขยายพันธุ์โดยวิธีการต่างๆ การอนุบาลพันธุ์ไม้ การปลูกพืชในภาชนะและการจัดจ าหน่าย 
          ใดยใช้ทักษะการส ารวจปัจจัยการผลิตและภาวะการตลาดวางแผนการผลิตพันธุ์ไม้ เลือก
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะกับวิธีการขยายพันธุ์ ฝึกทักษะการขยายพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศ
และไม่อาศัยเพศ เช่น การผสมเกสรให้ติดเมล็ด การติดตา  ปักช า  ตอน  ทาบกิ่ง  เสียบยอด  เลือก
พันธุ์ไม้โดยวิธีการขยายพันธุ์อย่างน้อย 3 วิธี ดูแลบ ารุงรักษา ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จัด
จ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย  และประเมินผล 
          เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการผลิตพันธุ์ไม้ และมีทักษะในการผสมเกสร การปัก
ช า  ตอน  ทาบก่ิง  เสียบยอด  สามารถน าไปจ าหน่ายได้ มีวินัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย และความส าคัญของการขยายพันธุ์พืชได้ 
2. ศึกษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ และบอกวิธีการใช้ได้ 
3. เข้าใจความหมายของการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ โดยการผสมเกสร และการ

ขยายพันธุ์พืชโดยการใช้เมล็ดได้ 
4. เข้าใจความหมายของการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ โดยวิธีการต่างๆ เช่น การปัก

ช า การตอนกิ่ง การช าหน่อ การทาบกิ่ง การเสียบยอด เป็นต้น และสามารถปฏิบัติได้ 
5. สามารถน าพืชที่มาจากการขยายพันธุ์แบบต่างๆ มาดูแลจนเจริญเติบโตได้ 
6. สามารถน าพืชที่มีความแข็งแรง น ามาจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
7. มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการ

ท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 
 

รวมทั้งหมด  7   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๕๑ 

ค าอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ             

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๕๒ 

รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.4 - ม.6 
ง 31102 การงานอาชีพ1 (ภาคเรียนที่ 2)   0.5 หน่วยกิต  จ านวน 20 ชัว่โมง 
ง 32102 การงานอาชีพ2 (ภาคเรียนที่ 2)   0.5 หน่วยกิต  จ านวน 20 ชัว่โมง 
ว 33102 การงานอาชีพ3 (ภาคเรียนที่ 2)   0.5 หน่วยกิต  จ านวน 20 ชัว่โมง 
 
รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.4 - ม.6 
ง 31207 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (ภาคเรียนที่1) 1.0 หน่วยกิต  จ านวน 40 ชั่วโมง 
ง 31208 การร้อยมาลัย  (ภาคเรียนที่2)    1.0 หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ง 32209 อาหารจานเดียว (ภาคเรียนที่ 1)   1.0 หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ง 32210 การจัดสวนในภาชนะ2 (ภาคเรียนที่ 2)   1.0 หน่วยกิต  จ านวน 40 ชั่วโมง 
ง 33211 ขนมไทย (ภาคเรียนที่ 1)    1.0 หน่วยกิต  จ านวน 40 ชั่วโมง 
ง 33212 การขยายพันธุ์พืชสร้างอาชีพ (ภาคเรียนที่ 2)  1.0 หน่วยกิต  จ านวน 40 ชั่วโมง 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๕๓ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ง31102  วิชา  การงานอาชีพ 1     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่  2      
เวลาเรียน   20   ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 

 ศึกษา  วิเคราะห์และอธิบายหน้าที่ และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว  
โรงเรียนและชุมชน  วิธีการดูแลรักษา  ท าความสะอาด  จัด  ตกแต่งบ้านและโรงเรียน วิธีเลือกใช้และ
ดูแลรักษา และท าความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  กระบวนการดูแลรักษาและท าความสะอาด
เสื้อผ้า  และเครื่องแต่งกาย  การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า  ความหมายและประโยชน์ของการเก็บ
อาหาร  กระบวนการในการเก็บอาหาร  หลักการเก็บอาหาร  วิธีการเก็บอาหาร  ความหมายและ
ความส าคัญของการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร  วิธีการแปรรูปอาหาร  ความหมาย  ความส าคัญ
และการด าเนินการทางธุรกิจ   
 โดยใช้ทักษะกระบวนการท างานร่วมกัน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาใน
การท างาน  กระบวนการกลุ่ม  ทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือการด ารงชีวิต  ทักษะความคิดอย่าง
สร้างสรรค ์

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในวิธีการท างานและสร้างสรรค์ผลงาน  สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพมี
คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน  และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  การจัดการ
เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนด้วยวิธีการเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

มาตรฐาน/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 
ง  2.1   ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4 
 
รวม  11  ตัวชี้วัด 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๕๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ง32102 วิชา  การงานอาชีพ 2         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่ 2             
เวลาเรียน   20   ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)      จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา  วิเคราะห์และอธิบายทักษะกระบวนการท างาน  กระบวนการแก้ปัญหา  หลักการ
ท างาน เพ่ือการด ารงชีวิตบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว  โรงเรียน  และชุมชน  
ทักษะในงานช่างการซ่อมแซมและติดตั้ง อุปกรณ์  เครื่องใช้ภายในบ้าน    อธิบายความหมาย 
ความส าคัญและประโยชน์ของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ประเภทของงานประดิษฐ์  การปลูก
พืช  การเลี้ยงสัตว์ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการท างานร่วมกัน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาใน
การท างาน  กระบวนการกลุ่ม  ทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือการด ารงชีวิต  ทักษะความคิดอย่าง
สร้างสรรค ์

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในวิธีการท างานและสร้างสรรค์ผลงาน  สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพมี
คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน  และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  การจัดการ
เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนด้วยวิธีการเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง  1.1   ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7 
ง  2.1   ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4 
 
รวม  11 ตัวช้ีวัด 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๕๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ง33102  วิชา การงานอาชีพ 3    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ภาคเรียนที่  2            
เวลาเรียน  20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์และอธิบายความหมาย ความส าคัญของครอบครัว การประกอบอาหาร
ส าหรับครอบครัว คุณค่าและประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย  แนวทางการสร้างรายได้
จากงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย   ความส าคัญของเทคโนโลยีทางการเกษตรต่อสังคมไทย ทั้ง
การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ การสร้างสรรค์ผลงานอย่างสร้างสรรค์ ฝึกทักษะประสบการณ์ในอาชีพ  
วิเคราะห์และอธิบายแนวทางการเข้าสู่อาชีพที่สนใจ  คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ  แนวทางการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพและประสบการณ์ในอาชีพ  จัดท าแผนธุรกิจที่สนใจ  เขียนจดหมาย
สมัครงาน  ประวัติย่อ  จัดท าคู่มือเตรียมความพร้อมในการท างานและฝึกใช้เทคโนโลยีในการท างาน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการท างานร่วมกัน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาใน
การท างาน  กระบวนการกลุ่ม  ทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือการด ารงชีวิต  ทักษะความคิดอย่าง
สร้างสรรค ์
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในวิธีการท างานและสร้างสรรค์ผลงาน  สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางในการเข้าสู่อาชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนออาชีพที่สนใจ  สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ  มีคุณลักษณะที่ดีต่อ
อาชีพมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน  และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  การ
จัดการเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนด้วยวิธีการเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง  1.1   ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7 
ง  2.1   ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4 
 
รวม  11 ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๕๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ง31207 วิชาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1           
เวลา  40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา  ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ  ประเภทของไม้ดอกไม้

ประดับ พันธุ์และลักษณะประจ าพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ การเตรียมดิน 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูก การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับในแปลงปลูก 
และในภาชนะ  การป้องกันโรคและศัตรูไม้ดอกไม้ประดับ 

โดยอาศัยทักษะการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด เลือกปลูกไม้ดอกไม้
ประดับอย่างน้อย 2 ชนิด  เตรียมดินปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกไม้
ดอกไม้ประดับที่เลือกปลูก ดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ เก็บเก่ียวผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน ตระหนักในคุณค่าของ
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถบอกความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับได้ 
2. การจ าแนกประเภทของไม้ดอกไม้ประดับตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้ 
3. อธิบายลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับแต่ละชนิดได้ 
4. รู้จักการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้ 
5. สามารถปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับได้ 
6. สามารถขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
7. สามารถวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในการวางแผนก่อนผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
8. สามารถน าไม้ดอกไม้ประดับมาจัดจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ 
9. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ และ มีจิตสาธารณะ 
 

รวมทั้งหมด  9   ผลการเรียนรู้ 

 

 
  
 

 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๕๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       รายวิชาเพิ่มเติม 
รหสั ง31208  วิชาการร้อยมาลัย   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนที่  2           
เวลา  40 ชั่วโมง (2ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการร้อยมาลัย  การเลือกดอกไม้  ใบไม้และ

วัสดุตกแต่ง  วิธีการร้อยมาลัยดอกไม้สดแบบต่างๆ  การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และการบรรจุ
ส าหรับจ าหน่าย 

โดยฝึกทักษะการปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์ร้อยมาลัยแบบต่างๆ  เช่น  มาลัยซีก  มาลัย
ตุ้ม  มาลัยกลม  อุบะ  มาลัยสองชาย  มาลัยรูปสัตว์  บริการจัดส่ง  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคา
หรือค่าบริการ  จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับรายจ่าย  และประเมินผล 
          เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  และมีทักษะเกี่ยวกับการร้อยมาลัยดอกไม้สดจ าหน่ายเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาและศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการร้อยมาลัยได้ 
2. สามารถเลือกเตรียมดอกไม้ใบไม้  และวัสดุตกแต่งมาลัยดอกไม้สดชนิดต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
3. ใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์การร้อยมาลัยดอกไม้สดแบบต่างๆได้ถูกต้องเหมาะสม 
4. อธิบายประเภทและส่วนประกอบต่างๆของมาลัยได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถร้อยมาลัยแบบต่างๆได้อย่างสวยงามประณีต 
6. สามารถบรรจุและเก็บรักษามาลัยส าหรับการจ าหน่ายได้เหมาะสมกับแบบมาลัย 
7. ค านวณก าหนดราคาหรือค่าบริการ  และจัดจ าหน่ายได้ 
8. มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

  

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๕๘ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ง32209 วิชา อาหารจานเดียว       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1           
เวลา  40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประกอบอาหารจานเดียว โดยค านึงถึงคุณค่า
ทางโภชนาการ การเลือกและวิธีการเก็บรักษา วัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ ในการประกอบอาหาร การ
ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารจานเดียวประเภทต่างๆ การจัดและตกแต่งอาหาร การค านวณต้นทุน
การผลิต ราคาจ าหน่าย และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจ าหน่ายอาหารเพื่อสร้างรายได้ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน กระบวนการกลุ่ม การสร้างทักษะการปฏิบัติ การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้มีคุณลักษณะมุ่งม่ันในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิตสาธารณะ มี
จิตส านึกในการท างานและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 

ผลการเรียนรู้ 

9. อธิบายความส าคัญและหลักการประกอบอาหารจานเดียวได้ 
10. เลือกเมนูอาหารจานเดียว  ภาชนะ  อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการประกอบอาหารจานเดียว

ได้อย่างเหมาะสม 
11. สืบค้นและการประกอบอาหารจานเดียวแบบต่างๆ ได้ 
12. อธิบายวิธีการประกอบอาหารจานเดียวที่สนใจได้ 
13. ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารจานเดียวโดยเลือกเมนูที่สนใจได้ 
14. สามารถจัดตกแต่งอาหารจานเดียวให้สวยงามและน่ารับประทานได้ 
15. ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคา  จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-

รายจ่ายได้อย่างเป็นระบบ 
 

รวมทั้งหมด  7   ผลการเรียนรู้ 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๕๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ง32210 วิชา การจัดสวนในภาชนะ2                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2           
เวลา  40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการจัดตกแต่งสวนในภาชนะด้วยรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การจัดสวนสวนถาดแบบชื้น การจัดสวนถาดแบบแห้ง ฯลฯ การจ าแนกประเภทของสวน
แต่ละชนิดและการแบ่งชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดตกแต่งสวน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตของพันธุ์ไม้  ลักษณะของพันธุ์ไม้ที่ดี การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การปฏิบัติดูแลรักษา การ
ป้องกันโรคและการก าจัดศัตรู และ วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด 
  โดยใช้ทักษะปฏิบัติการเลือกการจัดตกแต่งสวนในภาชนะอย่างน้อย  1 ชนิด ปฏิบัติงาน
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดตกแต่งสวน การดูแลรักษา  ค านวณค่าใช้จ่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน 
ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล มีทักษะในการจัดตกแต่งสวน  

เพ่ือให้นักเรียนได้โดยสะท้อนภาพความเป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต มีความมุ่งมั่นใน
การท างาน อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย โดยใช้กระบวนการคิดแบบลึกซึ้งและตัดสินใจ และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต และสามารถเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 
 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการจัดสวนในภาชนะได้ 
2.  อธิบายการจ าแนกประเภทของสวนในภาชนะแต่ละชนิดและการเลือกชนิดของวัสดุ

อุปกรณ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตพันธุ์ไม้ได้ 
  3.  ปฏิบัติเลือกการจัดตกแต่งสวนในภาชนะแต่ละชนิด เลือก พันธุ์ไม้ที่ดี  การเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์การปฏิบัติดูแลรักษา การป้องกันโรคและการก าจัดศัตรูพืชได้  

4.  สามารถท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย เบื้องต้นได้ 
5.  มีทักษะการจัดตกแต่งสวนในภาชนะได้ โดยสะท้อนภาพความเป็นผู้น า มีสมรรถนะและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๖๐ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ง33211 วิชาขนมไทย                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1          
เวลา  40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาความรู้ทั่วไปในการท าขนมไทยชนิดต่างๆ  การเลือกใช้อุปกรณ์  เครื่องใช้ส าหรับการ
ท าขนมไทย  การเลือกซื้อและการเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแห้ง  เทคนิคการท าขนมไทยชนิดต่างๆ  
การบรรจุ  การเก็บรักษาขนมไทยไว้ได้นานและถูกสุขลักษณะ 
 โดยอาศัยทักษะการปฏิบัติซื้ออาหารสดและแห้ง  ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสมกับขนมไทย
ชนิดต่างๆ  ท าขนมไทยบรรจุค านวรค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาขาย  จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน  การท าบัญชีรายรับรายจ่ายและประเมินผล   
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  และทักษะเกี่ยวกับการท าขนมไทยจ าหน่ายได้โดยใช้เทคโนโลยี 
ปัญญาท้องถิ่น  ใช้พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ ได้อย่างคุ้มค่า  ถูกต้อง  ประหยัด  ปลอดภยั  
สะอาด 
มีความรับผิดชอบ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถบอกความหมายและความส าคัญของขนมไทยได้ 
2. สามารถเลือกวัสดุ อุปกรณ์ในการท าขนมไทยได้อย่างเหมาะสม 
3. นักเรียนสามารถบอกวิธีท าขนมไทยชนิดต่างๆที่สนใจได้ 
4. สามารถท าขนมไทยชนิดต่างๆ ได้ 
5. สามารถเลือกบรรจุภัณฑ์ ในการบรรจุขนมไทยเพ่ือจัดจ าหน่ายได้ 
6. ก าหนดราคาขนมไทยตามความเหมาะสม การบันทึกรายรับ-รายจ่าย และสามารถจัด

จ าหน่ายได้ 
7. นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการท างาน มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

 
รวมทั้งหมด  7   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๖๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ง33212   วิชาการขยายพันธุ์พืชสร้างอาชีพ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ภาคเรียนที่  2           
เวลา  40 ชั่วโมง (2ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการขยายพันธุ์ที่มีความนิยิมในปัจจุบัน เครื่องมืออุปกรณ์
ในการขยายพันธุ์ การขยายพันธุ์โดยวิธีการต่างๆ การอนุบาลพันธุ์ไม้ การปลูกพืชในภาชนะและการ
จัดจ าหน่ายเพื่อสร้างอาชีพ 
          ใดยใช้ทักษะการส ารวจปัจจัยการผลิตและภาวะการตลาดวางแผนการผลิตพันธุ์ไม้ เลือก
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะกับวิธีการขยายพันธุ์ ฝึกทักษะการขยายพันธุ์ ทั้งแบบอาศัยเพศ
และไม่อาศัยเพศ เช่น การผสมเกสรให้ติดเมล็ด การติดตา  ปักช า  ตอน  ทาบกิ่ง  เสียบยอด  เลือก
พันธุ์ไม้โดยวิธีการขยายพันธุ์อย่างน้อย 3 วิธี ดูแลบ ารุงรักษา ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จัด
จ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย  และประเมินผล 
          เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการผลิตพันธุ์ไม้ที่มีความต้องการ และมีทักษะในการผสม
เกสร การปักช า  ตอน  ทาบก่ิง  เสียบยอด  สามารถน าไปจ าหน่ายได้ มีวินัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 

8. อธิบายความหมาย และความส าคัญของการขยายพันธุ์พืชได้ 
9. ศึกษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ และบอกวิธีการใช้ได้ 
10. เข้าใจความหมายของการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ โดยการผสมเกสร และการ

ขยายพันธุ์พืชโดยการใช้เมล็ดได้ 
11. เข้าใจความหมายของการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ โดยวิธีการต่างๆ เช่น การปัก

ช า การตอนกิ่ง การช าหน่อ การทาบกิ่ง การเสียบยอด เป็นต้น และสามารถปฏิบัติได้ 
12. สามารถน าพืชที่มาจากการขยายพันธุ์แบบต่างๆ มาดูแลจนเจริญเติบโตได้ 
13. สามารถน าพืชที่มีความแข็งแรง น ามาจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
14. มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการ

ท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 
 

รวมทั้งหมด  7   ผลการเรียนรู้ 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๖๓ 

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 3 
 
อ 21101     ภาษาอังกฤษหลัก 1        จ านวน      60   ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต 
อ 21102     ภาษาอังกฤษหลัก 2        จ านวน      60  ชั่วโมง      1.5  หน่วยกิต 
อ  22101     ภาษาอังกฤษหลัก 3       จ านวน      60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
อ 22102     ภาษาอังกฤษหลัก 4        จ านวน      60   ชั่วโมง     1.5  หน่วยกิต 
อ 23101     ภาษาอังกฤษหลัก 5        จ านวน     60 ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
อ 23102     ภาษาอังกฤษหลัก 6        จ านวน      60   ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 3 
 
อ 21201   ภาษาอังกฤษอ่าน –เขียน 1        จ านวน    20     ชั่วโมง      1.0     หน่วยกิต 
อ 21202   ภาษาอังกฤษอ่าน –เขียน 2        จ านวน    20     ชั่วโมง      1.0     หน่วยกิต 
อ 22201   ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 3       จ านวน    20     ชั่วโมง     1.0     หน่วยกิต 
อ 22202   ภาษาอังกฤษอ่าน –เขียน 4         จ านวน    20    ชั่วโมง     1.0     หน่วยกิต 
อ 23201   ภาษาอังกฤษอ่าน –เขียน 5         จ านวน    20    ชั่วโมง     1.0     หน่วยกิต 
อ 23202   ภาษาอังกฤษอ่าน –เขียน 6         จ านวน    20    ชั่วโมง     1.0     หน่วยกิต 
อ 21211   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1      จ านวน    40    ชัว่โมง      1.0     หน่วยกิต 
อ 21212   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2     จ านวน    40    ชัว่โมง      1.0     หน่วยกิต 
อ 22211   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3     จ านวน    40    ชัว่โมง      1.0     หน่วยกิต 
อ 22212   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4      จ านวน    40   ชัว่โมง      1.0     หน่วยกิต 
อ 23211   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5      จ านวน    40   ชัว่โมง      1.0     หน่วยกิต 
อ 23212   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6      จ านวน     40   ชั่วโมง     1.0     หน่วยกิต 
   
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 3 
จ 21201    ภาษาจีน 1           จ านวน      20   ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 
จ 21202    ภาษาจีน 2           จ านวน      20   ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 
จ 22201     ภาษาจีน 3                  จ านวน      20   ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 
จ 22202     ภาษาจีน 4                 จ านวน      20   ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 
จ 23201     ภาษาจีน 5                  จ านวน      20   ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 
จ 23202     ภาษาจีน 6                 จ านวน      20   ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 
จ 21211     ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1       จ านวน      40   ชัว่โมง   1.0  หน่วยกิต 
จ 21212     ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2       จ านวน      40   ชัว่โมง   1.0  หน่วยกิต 
จ 22211     ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3       จ านวน      40   ชัว่โมง   1.0  หน่วยกิต 
จ 22212     ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4       จ านวน      40   ชัว่โมง   1.0  หน่วยกิต 
จ 23211     ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 5       จ านวน      40   ชัว่โมง   1.0  หน่วยกิต 
จ 23212     ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 6       จ านวน      40   ชัว่โมง   1.0  หน่วยกิต 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๖๔ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 1         รหัสวิชา อ 21101   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1        ภาคเรียนที่  1     เวลา  60  ชั่วโมง     จ านวน   1.5  หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าและค าชี้แจงสั้นๆ อ่านออกเสียงข้อความ 
นิทานบทร้อยกรองได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกระบุประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับเรื่องที่
ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน สามารถตีความถ่ายโอนข้อมูล จับใจความส าคัญ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน พูดและเขียน การขอและ
ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านเขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆใกล้ตัว เขียนประโยคและข้อความที่ใช้ในการบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
สิ่งแวดล้อม อาชีพโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับภาษาไทย การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค า
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยพูดเขียนน าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงที่
เกีย่วข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

  โดยใช้ทักษะกระบวนการรู้ทางภาษาที่หลากหลายการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ 
กระบวนการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจกระบวนการกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าและกระบวนการปฏิบัติ 
ในการฝึกทักษะการใช้ภาษาใช้กริยาท่าทาง น้ าเสียง ค าศัพท์ และประโยคในการสื่อสาร 

  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลต่างๆจากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ แล้วน ามาสรุปเป็นความรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด 
ต 1.1 ม 1/1,  ม 1/2  ม1/3  ม1/4 
ต 1.2 ม 1/1  ม 1/2  ม1/3  ม1/4   ม1/5                                                    
ต 1.3 ม1/1  ม 1/2   
ต 2.1  ม1/1  ม 1/3 
ต 2.2  ม1/1  ม 1/2 
ต 3.1 ม 1/1   
ต 4.1 ม 1/1 
รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๖๕ 

 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 2         รหัสวิชา อ 21102   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1        ภาคเรียนที่  2     เวลา  60  ชั่วโมง     จ านวน   1.5  หน่วยกิต 

 
   ศึกษาประโยคหรือข้อความและความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
อาหารเครื่องดื่ม เวลาว่าง และนันทนาการสุขภาพสัญลักษณ์กราฟการซื้อ-ขาย เศรษฐกิจพอเพียง ลม
ฟ้าอากาศการศึกษาและอาชีพการเดินทางท่องเที่ยวการบริการสถานที่ ภาษาและวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน าและ
ใช้ค าชี้แจงภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้การจับ
ใจความส าคัญ /แก่นสาระการวิเคราะห์ความเรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจการแสดงความ
คิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆใกล้ตัว การใช้ภาษาน้ าเสียงและ
กิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาการแสดงความรู้สึก
ชอบ /ไม่ชอบ 

 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษากระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจกระบวนการกลุ่ม
การศึกษา 
ค้นคว้าและกระบวนการปฏิบัติในการฝึกทักษะการใช้ภาษาใช้กริยาท่าทางน้ าเสียง ค าศัพท์และ
ประโยคในการสื่อสาร 

 เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทางในการสื่อสารตามมารยาททางสังคมให้
เหมาะกับ 
โอกาสและบุคคลและสามารถปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ภาษาที่ใช้ในการแสดงความ
ต้องการอ่านเขียนประโยคหรือข้อความและความหมายเกี่ยวกับตนเองครอบครัวโรงเรียน สิ่งแวดล้อม 
สามารถถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง สามารถบอกความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลงานฉลองวันส าคัญและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย รวมถึงประเทศ
กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
              ต 1.1 ม 1/1 ม 1/2  ม 1/3 ม 1/4 

    ต 1.2 ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3  ม 1/4 ม 1/5 
    ต 1.3 ม 1/1, ม 1/2 
              ต 2.1 ม 1/1   ม 1/3 
              ต 2.2 ม 1/1   ม 1/2 
     ต 3.1 ม 1/1    
              ต 4.1 ม 1/1 
รวมทั้งหมด 17 ตัวช้ีวัด 
 

 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๖๖ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 3         รหัสวิชา อ 22101   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2        ภาคเรียนที่  1     เวลา  60  ชั่วโมง     จ านวน   1.5  หน่วยกิต 

 
  ศึกษาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนและภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลกเกี่ยวกับ ข้อความ ข่าว ประกาศและ
บทร้องกรอง การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง ประโยคหรือข้อความเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อ -
ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเดินทางท่องเที่ยว การ
บริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้นและเรื่องจากสื่อ
ประเภทต่างๆภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบาย 
ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และใช้เหตุผลประกอบ การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรชีวิตประจ าวัน ประสบการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม การใช้
ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
รวมถึงกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปรียบเทียบอธิบายความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคต่างๆของเจ้าของภาษากับของไทย การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและ
การล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย การใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน 
  โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือฝึกทักษะ ตีความ แสดงความ
คิดเห็น  
อ่านออกเสียง ระบุ/ เขียนประโยค เลือกหัวข้อเรื่อง บอกรายละเอียด สนับสนุน ให้เหตุผล 
ยกตัวอย่าง สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย พูด/เขียนแสดง
ความรู้สึกใช้ภาษาน้ าเสียง กริยา เปรียบเทียบและอธิบาย 
   เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่านและ เขียนได้อย่างมี
เหตุผล ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างถูกต้องและเหมาะสม เกิด
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต 1.1 ม 2/1-4 ต 1.2 ม 2/1, ม 2/4, ม 2/5     ต 1.3 ม 2/1 ต 2.2 ม 2/1      
ต 3.1 ม 2/1 ต 4.1 ม 2/1 
รวม  11 ตัวช้ีวัด   

 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๖๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 4         รหัสวิชา อ 22102   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2        ภาคเรียนที่  2     เวลา  60  ชั่วโมง     จ านวน   1.5  หน่วยกิต 

  
  อ่านออกเสียงค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้น 
ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน ปฏิบัติตาม และใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย พูดและ
เขียนตอบรับและปฏิเสธ เพ่ือแสดงความต้องการ การเสนอและให้ความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึก 
ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดสนทนา เลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และ กริยาท่าทางอย่างเหมาะสม   พูดและเขียนบรรยาย   ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่อง
ต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม เลือก ระบุ และเขียนหัวข้อเรื่อง 
ใจความส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน ข้อความ สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  พูดสื่อสารใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อย่างต่อเนื่อง อธิบาย เปรียบเทียบ 
ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทย รวมถึง
วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดและเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม
ตามความสนใจ อย่างสุภาพเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ 
     โดยใช้กระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้สื่อเทคโนโลยี 
              เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ มี
นิสัยรักการอ่าน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต 1.1  ม 2/1-4 ต 1.2  ม 2/1-5 ต 1.3  ม 2/1-3  
 ต 2.1  ม 2/1-3 ต 2.2  ม 2/1-2  
 ต 3.1  ม 2/1  
 ต 4.1  ม 2/1 ต 4.2  ม 2/1  
รวม  20  ตัวช้ีวัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๖๘ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 5         รหัสวิชา อ 23101   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3        ภาคเรียนที่  1     เวลา  60  ชั่วโมง     จ านวน   1.5  หน่วยกิต 

 
 K อ่านออกเสียงค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้น ๆ ได้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน ปฏิบัติตาม และใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย พูดและเขียน
ตอบรับและปฏิเสธ เพ่ือแสดงความต้องการ การเสนอและให้ความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึก ความ
คิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดสนทนา เลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียง และ กริยาท่าทางอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยาย  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ 
ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม เลือก ระบุ และเขียนหัวข้อเรื่อง ใจความ
ส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน ข้อความ สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  พูดสื่อสารใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อย่างต่อเนื่อง อธิบาย เปรียบเทียบ 
ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทย รวมถึง
วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) จัดและเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และ
วัฒนธรรมตามความสนใจ อย่างสุภาพเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ 
 P โดยใช้กระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการใช้สื่อเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 A เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ   มี
นิสัยรักการอ่าน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต1.1  ม.3/1-4 ต1.2  ม.3/1-5 ต1.3  ม.3/1-3 ต2.1  ม.3/1-2 
ต2.2  ม.3/1-3 ต4.1  ม.3/1   ต4.2  ม.3/1 
รวม 19 ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๖๙ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 6         รหัสวิชา อ 23102   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3        ภาคเรียนที่  2     เวลา  60  ชั่วโมง     จ านวน   1.5  หน่วยกิต 

  
 อ่านออกเสียงค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้น ๆ ได้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน ปฏิบัติตาม และใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย พูดและเขียน
ตอบรับและปฏิเสธ เพ่ือแสดงความต้องการ การเสนอและให้ความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึก ความ
คิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดสนทนา เลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียง และ กริยาท่าทางอย่างเหมาะสม   พูดและเขียนบรรยาย   ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ 
ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม เลือก ระบุ และเขียนหัวข้อเรื่อง ใจความ
ส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน ข้อความ สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  พูดสื่อสารใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อย่างต่อเนื่อง อธิบาย เปรียบเทียบ 
ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทย รวมถึง
วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดและเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม
ตามความสนใจ อย่างสุภาพเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ 
 โดยใช้กระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบค้นข้อมูล 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้สื่อเทคโนโลยี 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามภาษาและวัฒนธรรม มีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ มีนิสัย
รักการอ่าน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่ นใน
การท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต1.1  ม.3/1-4 ต1.2  ม.3/1-5 ต1.3  ม.3/1-3 ต2.1  ม.3/1-2 
ต2.2  ม.3/1-3 ต4.1  ม.3/1   ต4.2  ม.3/1 
รวม 19 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๗๐ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ              รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสอ 21201       รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/ สัปดาห์)   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  เพ่ิมพูนการ

ใช้ค าและส านวนในสถานการณ์ต่างๆ  เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคล
และโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ฝึกการสนทนาในรูปแบบต่างๆ โดย
ใช้บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง  เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาและน าภาษาที่เรียนไปใช้อย่างมี
ความสุข 

ผลการเรียนรู้ 
1. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม 
2. เลือกใช้น้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
3. มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมสังคมของเจ้าของภาษา ในบริบทที่พบ 
4. บอกใจความส าคัญ รายละเอียด ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่ฟัง 

รวมจ านวน    4   ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๗๑ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ              รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสอ 21202   รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1      ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/ สัปดาห์)   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน  โดยเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน งานอาชีพ และสิ่งแวดล้อม
ที่ใกล้ตัว  บอกรายละเอียดของสิ่งที่ได้ฟัง อ่าน เขียน แสดงความรู้สึก ความต้องการ ทั้งในสถานการณ์
จริงหรือสถานการณ์จ าลอง  เพ่ิมพูนการใช้ค าและส านวนในสถานการณ์ต่างๆ  เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
เห็นคุณค่าของการเรียนภาษา  และน าภาษาที่เรียนไปใช้อย่างมีความสุข 

ผลการเรียนรู้ 
1. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน และการท างานในสถานการณ์ต่างๆ ได้

ถูกต้องเหมาะสม 
2. เลือกใช้น้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
3. ใช้กลยุทธ์ในการฟังและอ่านเพื่อความเข้าใจ บอกใจความส าคัญ รายละเอียด ถ่ายโอน

ข้อมูลจากเรื่องที่ฟังและอ่าน 
4. กรอกข้อมูล แบบฟอร์ม โดยใช้โครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้อง 

 
   รวมจ านวน    4   ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๗๒ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ              รายวิชาเพิ่มเติม 
  รหัสอ 22201   รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    ภาคเรียนที่ 1 
  เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/ สัปดาห์)            จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
พูดสื่อสารและเขียนบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลของตนเอง กิจวัตรประจ าวันของตนเอง 

ประสบการณ์ และข่าวเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  พูดสื่อสารและเขียนสรุปข้อความ
ส าคัญ แก่นสาร หัวข้อเรื่อง ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าว เหตุการณ์  และพูดแสดงความคิดเห็น 
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ  พูดสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตามวัย และโอกาส 
ผลการเรียนรู้ 

1. พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
2. น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง ข่าว เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม ในแบบ

ต่างๆ ได้ 
3. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ หัวข้อเรื่องที่ได้อ่านและฟังได้ 
4. น าทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น 
5. สนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 
                รวมจ านวน    5   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๗๓ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
                                                 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ              รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสอ 22202   รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2      ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/ สัปดาห์)   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
พูดสื่อสารและเขียนบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลของตนเอง กิจวัตรประจ าวันของตนเอง 

ประสบการณ์ และข่าวเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  พูดสื่อสารและเขียนสรุปข้อความ
ส าคัญ แก่นสาร หัวข้อเรื่อง ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าว เหตุการณ์  และพูดแสดงความคิดเห็น 
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ  พูดสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตามวัย และโอกาส 

ผลการเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
2. น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง ข่าว เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม ในแบบ

ต่างๆ ได้ 
3. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ หัวข้อเรื่องที่ได้อ่านและฟังได้ 
4. น าทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น 
5. สนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

  
       รวมจ านวน    5   ตัวช้ีวัด 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                  
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๗๔ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ              รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสอ 23201   รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/ สัปดาห์)   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ฝึกอ่านออกเสียงค า วลี ประโยค  โดยเน้นการออกเสียงเน้นหนัก–เบาในค าและกลุ่มค า  

ออกเสียงตามระดับเสียงสูง–ต่ าในประโยค  อ่านและเขียนข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว เรื่องราว
ใกล้ตัว  เข้าใจ ตีความ รูปภาพ สัญลักษณ์แล้วถ่ายโอนเป็นข้อความสั้นๆ  ฝึกเขียนประโยคบรรยาย
ภาพเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สถานที่  น าเสนอความคิดเห็นและความคิดรวบยอดจากเรื่องที่อ่านหรือเรื่อง
ที่ตนสนใจและข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ  เข้าใจความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยค
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาและน าภาษาท่ีเรียนไปใช้อย่างเหมาะสม
และมีความสุข 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีทักษะในการอ่าน–เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และสามารถน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองได้ 
2. เขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวอย่างมีเหตุผล 
3. อ่านออกเสียงข้อมูลจากข่าว บทความ ประกาศ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ

ประเภทความรู้ และสามารถจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้ 
4. เข้าใจความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยคภาษาอังกฤษ  และน าไปใช้ได้ 
5. เขียนประโยคบรรยายสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการเขียน 
6. อ่านออกเสียงค า ประโยค ข้อความ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการอ่าน 

 
    รวมจ านวน    6   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๗๕ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
                                                   
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ              รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสอ 23202   รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3      ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/ สัปดาห์)   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ฝึกอ่านออกเสียงค า วลี ประโยค ข้อความ บทความ ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์  โดยเน้นการ

ออกเสียงเน้นหนัก–เบาในค าและกลุ่มค า  ออกเสียงตามระดับเสียงสูง–ต่ าในประโยค  แบ่งวรรคตอน
ในการอ่าน  อ่านและเขียนข้อมูลที่เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว เรื่องราวใกล้ตัว เรื่องราวที่ตนสนใจหรือ
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  เข้าใจ ตีความ สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  แล้วถ่ายโอนเป็น
ข้อความสั้นๆ  น าเสนอความคิดเห็นและความคิดรวบยอดจากเรื่องที่อ่านหรือเรื่องที่ตนสนใจและ
ข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆอย่างมีวิจารณญาณด้วยความสนุกสนาน  เข้าใจความแตกต่างระหว่างค า 
วลี ส านวน ประโยคภาษาอังกฤษและภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาและน าภาษาท่ีเรียนไป
ใช้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีทักษะในการอ่าน–เขียน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้ 
2. เขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวอย่างมีเหตุผล 
3. อ่านออกเสียงข้อมูลจากข่าว บทความ ประกาศ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ
ประเภท      
        ความรู้ และสามารถจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้ 
4. เข้าใจความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยคภาษาอังกฤษ และน าไปใช้ได้ 
5. เขียนประโยคบรรยายสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการเขียน 
6. อ่านออกเสียงค า ประโยค ข้อความได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการอ่าน 

 
รวมจ านวน    6   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๗๖ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 รหัสวิชา อ 21212       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1        ภาคเรียนที่  2     เวลา  40  ชั่วโมง     จ านวน   1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาทักษะการอ่าน-เขียน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์

ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมโดยอ่านข่าว บทความ ข้อมูล ประกาศ จากหนังสือพิมพ์และ
นิตยสารต่างๆ อ่านหนังสือประเภทความรู้ บันเทิง และสิ่งพิมพ์ต่างๆเข้าใจตีความและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยค 
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย และเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษ  ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
ฝึกการเขียนประโยค บรรยายภาพ บุคคล สัตว์ สถานที่ และสิ่งต่างๆ  

โดยใช้กระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ ผ่านการท ากิจกรรม การ
ฝึกทักษะทางภาษาในชั้นเรียน การน าเสนองานของนักเรียน การท าแบบทดสอบหลังการจัดการ
เรียนรู้  การแก้ไขปัญหา และการน าทักษะทางภาษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

เพ่ือการแสวงหาความรู้เพ่ิมพูนทักษะด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนตามความ
เหมาะสมกับวัยสถานการณ์และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจตีความ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง เกี่ยวกับ 
ข่าวสาร ข้อมูล และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาททางสังคม เพื่อด าเนินการสื่อสาร ในรูปแบบต่างๆ กัน 
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา 

3. ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือขอและให้ข้อมูลอธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้
เกีย่วกับ เรื่องราว หรือประเด็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคมโดยใช้ประโยชน์จากสื่อ
ภาษาอังกฤษ 

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ตามมารยาททางสังคม เหมาะสมกาลเทศะ ในรูปแบบ
ต่างๆ กับบุคคลภายใน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

5. สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพ่ือ
การศึกษาต่อการประกอบอาชีพ 

6. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีความเชื่อมั่น
ในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และน าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๗๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3  รหัสวิชา อ 22211   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2        ภาคเรียนที่  1     เวลา  40  ชั่วโมง     จ านวน   1.0  หน่วยกิต 
 

ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตนเองทั้งในสถานการณ์จริงและ
สถานการณ์จ าลอง โดยการใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ 
และน าภาษาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  เป็นผู้รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง มุ่งมั่นในการท างานและมีจิต
สาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

โดยใช้กระบวนการ ปฏิบัติ  ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษา ในการสื่อสาร   
เพ่ือให้เกิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการ

ท างาน  ใฝ่เรียนรู้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน 
2.ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
3.พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
4.ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
5.ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ  เหมาะสมตาม มารยาท สังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๗๘ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4  รหัสวิชา อ 22212   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2        ภาคเรียนที่  2     เวลา  40  ชั่วโมง     จ านวน   1.0  หน่วยกิต 
 

ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตนเองทั้งในสถานการณ์จริงและ
สถานการณ์จ าลอง โดยการใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ 
และน าภาษาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  เป็นผู้รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง มุ่งมั่นในการท างานและมีจิต
สาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  

โดยใช้กระบวนการ ปฏิบัติ  ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษา ในการสื่อสาร 
เพ่ือให้เกิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการ

ท างาน  ใฝ่เรียนรู้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน 
2.ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
3.พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
4.ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
5.ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ  เหมาะสมตาม มารยาท สังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๗๙ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5  รหัสวิชา อ 23211   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3        ภาคเรียนที่  1     เวลา  40  ชั่วโมง     จ านวน   1.0  หน่วยกิต 
 

ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตนเองทั้งในสถานการณ์จริงและ
สถานการณ์จ าลอง โดยการใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ 
และน าภาษาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  เป็นผู้รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง มุ่งมั่นในการท างานและมีจิต
สาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

 โดยใช้กระบวนการ ปฏิบัติ  ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษา ในการสื่อสาร 
 เพ่ือให้เกิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการ
ท างาน  ใฝ่เรียนรู้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน 
2.ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
3.พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
4.ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
5.ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ  เหมาะสมตาม มารยาท สังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๘๐ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5  รหัสวิชา อ 23211   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3        ภาคเรียนที่  1     เวลา  40  ชั่วโมง     จ านวน   1.0  หน่วยกิต 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ ใช้ภาษา น้ าเสียง และท่าทาง สื่อสารตามมารยาททางสังคม และภาษาในการ
สื่อสาร  โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในกานเรียน การปฏิบัติงาน การ
สมัครงาน และให้ข้อมูล ความช่วยเหลือและบริการโดยใช้กระบวนการถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน  
ออกเสียงค า วลี ส านวนง่ายๆ ประโยคค าสั่ง ขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบาย ข้อความท่ีซับซ้อน ข้อมูล 
บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิคส์
แล้วถ่ายโอนเป็นข้อความของตนเองในรูปแบบต่างๆ  เพ่ือให้เกิดการแสดงความคิดเห็น ความต้องการ 
ความรู้สึกเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้นๆ เปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร
เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ท้องถิ่นและสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การท างาน 
เทคโนโลยี  งานประเพณี วันส าคัญ ของชาติ ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาต่อ แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจาวัน 
2. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจ าวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
3. อ่าน และสรุปใจความส าคัญของข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
4. เขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
6. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน มีความเชื่อมั่นในการ
ใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และน าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๘๑ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6      รหัสวิชา อ 23212   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3        ภาคเรียนที่  2     เวลา  40  ชั่วโมง     จ านวน   1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาทักษะการอ่าน-เขียน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์

ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมโดยอ่านข่าว บทความ ข้อมูล ประกาศ จากหนังสือพิมพ์และ
นิตยสารต่างๆ อ่านหนังสือประเภทความรู้ บันเทิง และสิ่งพิมพ์ต่างๆเข้าใจตีความและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยค 
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย และเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษ  ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
ฝึกการเขียนประโยค บรรยายภาพ บุคคล สัตว์ สถานที่ และสิ่งต่างๆ  

โดยใช้กระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ ผ่านการท ากิจกรรม การ
ฝึกทักษะทางภาษาในชั้นเรียน การน าเสนองานของนักเรียน การท าแบบทดสอบหลังการจัดการ
เรียนรู้  การแก้ไขปัญหา และการน าทักษะทางภาษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

เพ่ือการแสวงหาความรู้เพ่ิมพูนทักษะด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนตามความ
เหมาะสมกับวัยสถานการณ์และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจตีความ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง เกี่ยวกับ 
ข่าวสาร ข้อมูล และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาททางสังคม เพื่อด าเนินการสื่อสาร ในรูปแบบต่างๆ กัน 
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา 

3. ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือขอและให้ข้อมูลอธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับ เรื่องราว หรือประเด็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคมโดยใช้ประโยชน์จากสื่อ
ภาษาอังกฤษ 

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ตามมารยาททางสังคม เหมาะสมกาลเทศะ ในรูปแบบ
ต่างๆ กับบุคคลภายใน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

5. สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพ่ือ
การศึกษาต่อการประกอบอาชีพ 

6. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีความเชื่อมั่น
ในการ     ใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และน าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๘๒ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาเพิ่มเติม   

รหัสวิชา จ21201 ภาษาจีน1      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่  1      
เวลา  20  ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)      จ านวน   0.5  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกเสียงภาษาจีนพ้ืนฐาน ระบบพินอิน การสะกดค า อ่านออกเสียง
ค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง พูดโต้ตอบ
ระหว่างบุคคล พูดและเขียนแสดงความต้องการของตนเอง เรียนรู้และปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ และค า
ทักทายทีใ่ช้เป็นประจ าในห้องเรียน การทักทาย การแนะน าตัว และการอ าลา การกล่าวค าชื่นชมผู้อ่ืน
ในสถานการณ์ต่างๆ การกล่าวขอบคุณเมื่อผู้อ่ืนชื่นชมและ การนับเลขเป็นภาษาจีน และสนทนาบอก
ความต้องการได ้

โดยใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการแสดงออก สนทนาทักทายได้ 
นักเรียนสามารถนับและเขียนตัวเลขเป็นภาษาจีนได้ตั้งแต่เลข 0-1,000,000 ได้ถูกต้อง และพูด
บอกจ านวนได้ 

เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถในการสื่อสาร เห็นประโยชน์
ของการเรียนภาษาจีน เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มี
ทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทยและจิตสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เข้าใจระบบพินอิน เสียงพยัญชนะต้น เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ 

2. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

    ออกเสียง 
3. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
4. พูดทักทาย กล่าวอ าลา กล่าวค าขอบคุณ ตามสถานการณ์ได้ 
5. นับเลขหรือบอกจ านวนเป็นภาษาจีนได้ 
6. ใช้ภาษาง่ายๆ สั้นๆ ในการพูดและเขียนแสดงความต้องการของตนเอง 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๘๓ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาเพิ่มเติม   

รหัสวิชา จ21202 ภาษาจนี2      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่  2      
เวลา  20  ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)      จ านวน   0.5  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาค าศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว สนทนา พูดโต้ตอบระหว่างบุคคล แนะน าสมาชิก
ในครอบครัว เข้าใจค าศัพท์เรียกอวัยวะของร่างกายเป็นภาษาจีน สามารถบอกลักษณะของบุคลได้ 
เข้าใจค าศัพท์ชื่อเรียกผลไม้ และสนทนาบอกความต้องการได้ 

โดยใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการแสดงออก สนทนาพูดตอบโต้ง่ายๆ
แนะน าสมาชิกในครอบครัวได้ และนักเรียนสามารถสนทนาบอกความต้องการได้ 

เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถในการสื่อสาร เห็นประโยชน์
ของการเรียนภาษาจีน เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มี
ทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ัน
ในการท างาน รักความเป็นไทยและจิตสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

    ออกเสียง 
2. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
3. พูดแนะน าสมาชิกในครอบครัวได้ 
4. พูดบอกลักษณะบุคคลได้ 
5. เข้าใจโครงสร้างการบอกลักษณะนาม 
6. สนทนาถามตอบอย่างง่ายเรื่องผลไม้ได้ 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๘๔ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาเพิ่มเติม   

รหัสวิชา จ22201 ภาษาจีน 3            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนที่  1      
เวลา  20  ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)      จ านวน   0.5  หน่วยกิต 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับชื่อประเทศและการให้ข้อมูลตนเองด้านสัญชาติ สถานที่เกิด การบอกอายุ

ตนเองและประโยคสนทนาถามอายุบุคคลต่าง ๆ พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหว่าง
บุคคล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว การล าดับค า ตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาจีนและภาษาไทย เรียนรู้เกี่ยวกับชื่ออาหารและเครื่องดื่ม ค ากริยาที่ใช้และบทสนทนาที่
เกี่ยวข้อง 

โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสาร ส่งสาร ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล    
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด น าไปสู่การเชื่อมโยงความรู้
กับกลุ่มสาระอ่ืน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม่ันในการท างาน
และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
ออกเสียง 

2. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
3. สนทนาถามตอบเกี่ยวกับชื่อประเทศ สัญชาติและสถานที่เกิดได้ 
4. พูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว 
5. เข้าใจโครงสร้างประโยคค าถามให้เลือก 还是 
6. สนทนาถามตอบเกี่ยวกับการเลือกอาหาร 

 

              รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๘๕ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาเพิ่มเติม   

รหัสวิชา จ22202 ภาษาจนี 4     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนที่  2      
เวลา  20  ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)      จ านวน   0.5  หน่วยกิต 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับช่วงเวลาในการบอกเวลากลางวันและกลางคืน บอกเวลาแบบระบุช่วงเวลา 

ชั่วโมงและนาที การอ่านจ านวนนาทีที่ไม่ถึงสิบ ประโยคสนทนาในการถามเวลาระบุช่วงเวลาท า
กิจวัตรประจ าวัน บอกประโยคภาษาจีนในการท ากิจวัตรประจ าวัน ถามตอบกิจวัตรประจ าวัน บอกชื่อ
วิชาเรียน ระบุวัน และวิชาเรียนจากตารางเรียน สนทนาถามตอบเรื่องวิชาเรียน 

โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสาร ส่งสาร ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล    
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด น าไปสู่การเชื่อมโยงความรู้
กับกลุ่มสาระอ่ืน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม่ันในการท างาน
และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง 

2. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
3. พูดบอกเวลาได้ 
4. สนทนาถามตอบเรื่องกิจวัตรประจ าวันได้ 
5. เข้าใจโครงสร้างประโยค 了 
6. สนทนาถามตอบการบอกวันที่ได้ 
7. เข้าใจโครงสร้างค าสันธาน 和 

 

              รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๘๖ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาเพิ่มเติม   

รหัสวิชา จ23201 ภาษาจีน5   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ภาคเรียนที่  1   
เวลา  20  ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)      จ านวน   0 .5 หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบ
เสียงภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จาก
การฟังหรือการอ่าน ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อ
สื่อสารระหว่างบุคคล ศึกษาเกี่ยวกับการเรียกชื่อเทศกาลและวันส าคัญ การกล่าวค าค าอวยในเทศกาล
ต่าง ๆ การถาม การบอกลักษณะสภาพอากาศของแต่ละเมือง รวมถึงการถามและตอบเกี่ยวกับ
สถานที่ ต าแหน่งและทิศทาง 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อ
ความกระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
ออกเสียง 

2. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
3. พูดอวยพรตามเทศกาลส าคัญ 
4. เข้าใจโครงสร้างประโยคการบอกวัน เดือน ปี 
5. พูดบอกลักษณะสภาพอากาศ 
6. เข้าใจโครงสร้างประโยคปฏิเสธ 没有 
7. เข้าใจโครงสร้างประโยคบอกต าแหน่งที่ตั้ง 
8. พูดบอกต าแหน่งที่ตั้ง 

 

             รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๘๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาเพิ่มเติม   

รหัสวิชา จ23202 ภาษาจีน  6    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ภาคเรียนที่ 2   
เวลา  20  ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)      จ านวน   0.5 หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านใน
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค  
จากการฟังหรือการอ่าน ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพ่ือ
สื่อสารระหว่างบุคคล ศึกษาเกี่ยวกับสีต่าง ๆ ระบุสีของเสื้อผ้า สนทนาเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายในขั้น
พ้ืนฐาน การถาม ความต้องการเกี่ยวกับอาชีพ รวมถึงการบอกความสามารถและระดับในการเล่นกีฬา 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อ
ความกระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
ออกเสียง 

2. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
3. พูดบอกสีสิ่งของได้ 
4. เข้าใจโครงสร้างลักษณะนาม 
5. พูดบอกความฝันเรื่องอาชีพ 
6. พูดบอกระดับความสมารถของการเล่นกีฬา 
7. เข้าใจโครงสร้างประโยคบอกระดับความสามารถ 

 
             รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๘๘ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาเพิ่มเติม   

รหัสวิชา จ21211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่  1      
เวลา  40  ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)      จ านวน   1.0  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกเสียงภาษาจีนพ้ืนฐาน ระบบพินอิน การสะกดค า อ่านออกเสียง
ค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง พูดโต้ตอบ
ระหว่างบุคคล เข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียน ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ เข้าใจค าศัพท์
บอกระดับยากง่าย และสนทนาบอกความชอบหรือไม่ชอบเรื่องสัตว์ชนิดต่างๆได้ 

โดยใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การแสดงออก และใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือในการรับสาร ส่งสาร ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล  ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ 
พูดบอกระดับความยากง่าย และนักเรียนสามารถสนทนาบอกความต้องการได้ 

เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถในการสื่อสาร เห็นประโยชน์
ของการเรียนภาษาจีน เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มี
ทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทยและจิตสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน    ออกเสียง 

2. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
3. ปฏิบัติตามค าสั่งประโยคที่ใช้บ่อยในห้องเรียนได้ 
4. พูดบอกระดับความยากง่ายได้ 
5. สนทนาเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีนได้ 

6. เข้าใจโครงสร้างประโยคถามตอบง่ายๆ 喜欢/不喜欢 
7. สนทนาบอกความชอบหรือไม่ชอบเรื่องสัตว์ได้ 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๘๙ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาเพิ่มเติม   

รหัสวิชา จ21212 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่  2      
เวลา  40  ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)      จ านวน   1.0  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการบรรยายข้อมูลพ้ืนฐานของตนเอง สื่อสารให้ข้อมูลของตนเองได้ เข้าใจหลักการ
เขียนอักษรจีนตามล าดับขีด เขียนอักษรจีนค าศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้อง เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
เกี่ยวกับสีบอกลักษณะนิสัยในอุปรากรจีน เข้าใจประวัติศิลปะการวาดหน้าการจีน มีความสนใจต่อ
วัฒนธรรมจีน มีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ YCT ระดับ1 (80 ค า) เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันและการศึกษา
ต่อ 
 โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสาร ส่งสาร ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล    
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด น าไปสู่การเชื่อมโยงความรู้
กับกลุ่มสาระอ่ืน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม่ันในการท างาน
และมีจิตสาธารณะ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม

หลักการอ่าน 
    ออกเสียง 

2. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
3. สนทนาถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลของตนเองได้ 
4. พูดแนะน าตนเองได้ 
5. เข้าใจหลักการเขียนอักษรจีน 
6. เขียนอักษรจีนตามล าดับขีดได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
7. เข้าใจประวัติความเป็นมาของศิลปะการวาดหน้ากากจีน 
8. สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานวาดหน้ากากจีนได้ 
 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๙๐ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      รายวิชาเพิ่มเติม   
รหัสวิชา จ22211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนที่  1     
เวลา  40  ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน   1.0  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบ
เสียงภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จาก
การฟังหรือการอ่าน ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพ่ือ
สื่อสารระหว่างบุคคล ศึกษาเกี่ยวกับประโยคที่ใช้บ่อยในห้องเรียน พูดบอกสิ่งที่ชอบและงานอดิเรก 
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสามารถแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
จีนได้ 

โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสาร ส่งสาร ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล    
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด น าไปสู่การเชื่อมโยงความรู้
กับกลุ่มสาระอ่ืน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม่ันในการท างาน
และมีจิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู้ 

1. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

2.  เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
3. ปฏิบัติตามค าสั่งประโยคที่ใช้บ่อยในห้องเรียนได้ 
4. สนทนาถามตอบเกี่ยวกับความชอบได้ 

5. เข้าใจโครงสร้างประโยคค าถาม 你的爱好是什么 ？ 
6. พูดบอกความชอบของตนเองได้ 
7. เข้าใจโครงสร้างประโยคค าถาม 你哪不舒服？ 
8. พูดบอกอาการป่วยของตนเองได้ 
9. สนทนาเรื่อง การไปหาหมอ ได้ 
10. เข้าใจบทบาทหน้าที่การเป็นมัคคุเทศก์น้อย 
11. เข้าใจค าศัพท์บอกชื่อป้ายและสถานที่ท่องเที่ยว 
12. สื่อสารประโยคสนทนาที่ใช้บ่อยในงานมัคคุเทศก์ 

   รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๙๑ 

อธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      รายวิชาเพิ่มเติม   
รหัสวิชา จ22212 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 4     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนที่  2   
เวลา  40  ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน   1.0  หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบ
เสียงภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค  จาก
การฟังหรือการอ่าน ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพ่ือ
สื่อสารระหว่างบุคคล ศึกษาค าศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวันของตนเอง พร้อมทั้งเขียนกิจกรรมใน
หนึ่งวันของตัวเองได้ เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนเกี่ยวกับเทศกาลสัคัญของจีน เข้าใจประวัติความ
เป็นมาวัฒนธรรมประเพณี  เรียนรู้ค าศัพท์ 150 ค า การใช้ไวยากรณ์อย่างง่ายในการสอบวัด
ระดับพ้ืนฐานภาษาจีน YCT2 เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. สะกดค าอ่านออกเสียงค ากลุ่มค าประโยคง่ายๆและบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆตามหลักการ
อ่านอกกเสียง 

2.  เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
3. พูดบอกกิจวัตรประจ าวันของตนเองได้ 
4. สนทนาเรื่องกิจวัติประจ าวันได้ 
5. เข้าใจโครงสร้างประโยคเรื่องเวลา 
6. พูดบอกเวลาได้ 
7. เข้าใจประวัติความเป็นมาของเทศกาลต่างๆ 
8. เล่าเรื่องเทศกาลต่างๆได้อย่างเข้าใจง่าย 
9. ใช้ไวยากรณ์อย่างง่ายได้ถูกต้อง 
10. เขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน       
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๙๒ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      รายวิชาเพิ่มเติม   
รหัสวิชา จ23211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ภาคเรียนที่  1   
เวลา  40  ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน   1.0  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบ
เสียงภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จาก
การฟังหรือการอ่าน ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อ
สื่อสารระหว่างบุคคล ศึกษาค าศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ ประโยคแสดงความต้องการ ความรู้การเขียน
บทความสั้นๆ เรียนรู้ค าศัพท์ 300 - 600  ค า การใช้ไวยากรณ์อย่างง่ายในการสอบวัดระดับพื้นฐาน
ภาษาจีน YCT3 -  YCT4 เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง 

2. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
3. เข้าใจโครงสร้างประโยคบอกความต้องการและไม่ต้องการ 
4. เขียนบทความสั้นๆได้ 
5. แปลบทความสั้นๆได้ 
6. ฟังค าศัพท์ง่ายๆได้เข้าใจ 
7. เข้าใจหลักไวยากรณ์ง่ายๆ 
8. เขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 

 

              รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๙๓ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      รายวิชาเพิ่มเติม   
รหัสวิชา จ23212 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 6     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่  2   
เวลา  40  ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)       จ านวน   1.0  หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบ
เสียงภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จาก
การฟังหรือการอ่าน ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อ
สื่อสารระหว่างบุคคล ศึกษาค าศัพท์เกี่ยวกับการซื้อของ ต่อรองราคา ประโยคแสดงความต้องการ 
เรียนรู้วัฒนธรรมจีนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาต านานเรื่อง剪纸ศิลปะการตัดกระดาษแบบจีน 
เรียนรู้ค าศัพท์ 150 - 300  ค า การใช้ไวยากรณ์อย่างง่ายในการสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีน 
HSK1 -  HSK2 เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สะกดค า อ่านออกเสยีงค า กลุม่ค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ออกเสียง 

2. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 

3. เข้าใจโครงสรา้งประโยคการถามราคา 多少钱 
4. สนทนาต่อรองราคาเพื่อซื้อของ 
5. เข้าใจประวัติและความส าคญัศลิปะการตัดกระดาษแบบจีน 
6. สรา้งสรรค์ชิ้นงานตัดกระดาษแบบจีน 
7. แปลบทความสั้นๆได ้
8. ฟังค าศัพท์ง่ายๆได้เข้าใจ 
9. เข้าใจหลักไวยากรณ์ง่ายๆ 
10. เขยีนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 

    รวมท้ังหมด 10 ผลการเรียนรู ้
 

 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๙๔ 

ค าอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๙๕ 

  วิชาเพิ่มเติม 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน   ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๔ - ม. ๖ 
 
 อ ๓๑๑๐๑    ภาษาอังกฤษหลัก  ๑     จ านวน   ๔๐  ชัว่โมง       ๑      หนว่ยกิต 
 อ ๓๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษหลัก ๒       จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง         ๑      หนว่ยกิต 
 อ ๓๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษหลัก ๓      จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง       ๑     หนว่ยกิต 
 อ ๓๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษหลัก ๔      จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง       ๑     หนว่ยกิต 
 อ ๓๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษหลัก ๕      จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง        ๑      หนว่ยกิต 
 อ ๓๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษหลัก ๖      จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง       ๑      หนว่ยกิต 
 
 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๔ - ม. ๖ 
 
 อ ๓๑๒๐๑     ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ๑     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑  หน่วยกิต 
 อ ๓๑๒๐๒     ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน ๒    จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง ๑  หน่วยกิต 
 อ ๓๒๒๐๑     ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ๓   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑  หน่วยกิต 
 อ ๓๒๒๐๒     ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน ๔    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑  หน่วยกิต 
 อ ๓๓๒๐๑     ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน ๕   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑  หน่วยกิต 
 อ ๓๓๒๐๒     ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน ๖    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑  หน่วยกิต 
 อ ๓๑๒๐๓     ภาษาอังกฤษฟัง  –  พูด ๑    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑  หน่วยกิต 
 อ ๓๑๒๐๔     ภาษาอังกฤษฟัง  -  พูด ๒      จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑  หน่วยกิต 
 อ ๓๒๒๐๓     ภาษาอังกฤษฟัง  –  พูด ๓   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑  หน่วยกิต 
 อ ๓๒๒๐๔     ภาษาอังกฤษฟัง -   พูด ๔    จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง  ๑  หน่วยกิต 
 อ ๓๓๒๐๓     ภาษาอังกฤษฟัง  –  พูด ๕   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑  หน่วยกิต 
 อ ๓๓๒๐๔     ภาษาอังกฤษฟัง -   พูด ๖    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๙๖ 

  วิชาเพิ่มเติม  
 
รายวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๔ - ม. ๖ 
 
                 จ ๓๑๒๐๑    ภาษาจีน ๑                จ านวน       ๒๐   ชั่วโมง    ๐.๕  หน่วยกิต 
                 จ ๓๑๒๐๒    ภาษาจีน ๒                จ านวน      ๒๐   ชั่วโมง    ๐.๕  หน่วยกิต 
                 จ ๓๒๒๐๑    ภาษาจีน ๓                จ านวน      ๒๐   ชั่วโมง    ๐.๕  หน่วยกิต 
                 จ ๓๒๒๐๒    ภาษาจีน ๔                จ านวน      ๒๐   ชั่วโมง    ๐.๕  หน่วยกิต 
                 จ ๓๓๒๐๑    ภาษาจีน ๕                จ านวน      ๒๐   ชั่วโมง    ๐.๕  หน่วยกิต 
                 จ ๓๓๒๐๒    ภาษาจีน ๖                จ านวน      ๒๐   ชั่วโมง    ๐.๕  หน่วยกิต 
                 จ ๓๑๒๑๑  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร๑  จ านวน      ๔๐   ชั่วโมง    ๑.๐  หน่วยกิต 
                 จ ๓๑๒๑๒  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร๒  จ านวน      ๔๐   ชั่วโมง          ๑.๐  หน่วยกิต 
                 จ ๓๒๒๑๑  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร๓  จ านวน      ๔๐   ชั่วโมง          ๑.๐  หน่วยกิต 
                 จ ๓๒๒๑๒  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร๔  จ านวน      ๔๐   ชั่วโมง    ๑.๐  หน่วยกิต 
                 จ ๓๓๒๑๑  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร๕  จ านวน      ๔๐   ชั่วโมง    ๑.๐  หน่วยกิต 
                 จ ๓๓๒๑๒   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร๖ จ านวน      ๔๐   ชั่วโมง    ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๙๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก  ๑         รหัสวิชา อ ๓๑๑๐๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔        ภาคเรียนที่  ๑     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต         

 
ศึกษาการใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลอง 

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
อย่างคล่องแคล่ว ต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่ปฏิบัติตามค าแนะน าใน
คู่มือการใช้งานต่างๆ  ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา 
บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit)ถูกต้องอธิบาย ระบุและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  

โดยการจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุป  ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากสารคดี 
และบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล  บรรยาย
ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์  ข่าว /
เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมพูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  ขอและให้ข้อมูลในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม มี
เหตุผล  สรุปใจความส าคัญ /แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์และ
สถานการณ์ตามความสนใจ อธิบายอภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวนค าพังเพย สุภาษิตบทกลอน วิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ  ที่มา
ของขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล ใช้
ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ บันทึก สรุปความรู้ /ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากสื่อและแหล่ง    การเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพและ
น าเสนอด้วยการพูดและการเขียนเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และ
ท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  มีทักษะในการสื่อสาร  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเอง 
และมีจิตสาธารณะ 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต ๑.๑ ม ๔/๑ - ๔ ต ๑.๒ ม ๔/๑ – ๕ ต ๑.๓ ม ๔/๑ - ๓  
 ต ๒.๑ ม ๔/๑ - ๓ ต ๒.๒ ม ๔/๑ - ๒  
 ต ๓.๑ ม ๔/๑  
 ต ๔.๑ ม ๔/๑  ต ๔.๒ ม ๔/๑ – ๒ 
รวม  ๒๑  ตัวช้ีวัด 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๙๘ 

  ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก ๒            รหัสวิชา อ ๓๑๑๐๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔        ภาคเรียนที่  ๒     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
ศึกษาการใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้น

ในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อย่าง
คล่องแคล่ว ต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการ
ใช้งานต่างๆ  ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อย
กรอง และบทละครสั้น (skit)ถูกต้องอธิบาย ระบุและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆ  

โดยการจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุป  ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากสารคดีและบันเทิง
คดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล  บรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์  ข่าว  /เหตุการณ์ประเด็นที่
อยู่ในความสนใจของสังคมพูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือ  ขอและให้ข้อมูลในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม มีเหตุผล  สรุป
ใจความส าคัญ /แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความ
สนใจ อธิบายอภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค 
ข้อความ ส านวนค าพังเพย สุภาษิตบทกลอน วิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ  ที่มาของขนบธรรมเนียม  
ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ บันทึก สรุปความรู้ /ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพและน าเสนอด้วยการพูดและการ
เขียนเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น /ประเทศชาติ เป็น
ภาษาต่างประเทศ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  มีทักษะในการสื่อสาร  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิต
สาธารณะ 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต ๑.๑ ม ๔/๑ - ๔ ต ๑.๒ ม ๔/๑ – ๕ ต ๑.๓ ม ๔/๑ - ๓  
 ต ๒.๑ ม ๔/๑ - ๓ ต ๒.๒ ม ๔/๑ - ๒  
 ต ๓.๑ ม ๔/๑ ต ๔.๑ ม ๔/๑  ต ๔.๒ ม ๔/๑ – ๒ 
 
รวม  ๒๑  ตัวช้ีวัด 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓๙๙ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก ๓            รหัสวิชา อ ๓๒๑๐๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕        ภาคเรียนที่  ๑     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
ศึกษาน้ าเสียง ความรู้สึกของผู้ พูด ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างด้านภาษา 

วัฒนธรรม ประเพณี การออกเสียงบทอ่านตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหา ข้อความ 
ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทอง สื่อที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียงแบบต่างๆ จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ หรือสื่อ อิเลกทอนิกส์ในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร 
เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย  การบริการ 
สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาตามมารยาทางสังคม การแสดงความคิดเห็น ความ
ต้องการ เรื่องราวเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สื่อการเรียนทางภาษา การน าเสนอข้อมูล 
ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น บทกวีหรือละครสั้น ความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ 
การเข้าสู่สังคมและอาชีพ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและ
ชุมชน 

โดยใช้กระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอภิปราย การบรรยาย การ
บันทึก กระบวนการคิด วิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรม และท างานกลุ่มเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด และ
ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถน าเสนอผลงานและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต. ๑.๑   ม.๕/๑   ม.๕/๒   ม.๕/๓   ม.๕/๔ 
ต. ๑.๒   ม.๕/๑   ม.๕/๒   ม.๕/๓   ม.๕/๔   ม.๕/๕ 
ต. ๑.๓   ม.๕/๑   ม.๕/๒   ม.๕/๓    
ต. ๓.๑   ม.๕/๑ 
จ านวน  ๑๓  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๐๐ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก ๔            รหัสวิชา อ ๓๒๑๐๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕        ภาคเรียนที่  ๒     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
ศึกษาน้ าเสียง ความรู้สึกของผู้ พูด ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างด้านภาษา 

วัฒนธรรม ประเพณี  การออกเสียงบทอ่านตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหา ข้อความ 
ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี     บันเทิง สื่อที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียงแบบต่างๆ จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ หรือสื่อ อิเลกทอนิกส์ในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร 
เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย  การบริการ 
สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาตามมารยาทางสังคม การแสดงความคิดเห็น ความ
ต้องการ เรื่องราวเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สื่อการเรียนทางภาษา การน า เสนอข้อมูล 
ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น บทกวีหรือละครสั้น ความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ 
การเข้าสู่สังคมและอาชีพ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและ
ชุมชน 

โดยใช้กระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอภิปราย การบรรยาย การ
บันทึก กระบวนการคิด วิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรม และท างานกลุ่มเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด และ
ความเข้าใจ                 มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถน าเสนอผลงานและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต.๒.๑ ม.๕/๑   ต. ๒.๑ ม.๕/๒   ต.๒.๑ ม.๕/๓       
ต.๒.๒ ม.๕/๑   ต.๒.๒  ม.๕/๒              
ต.๔.๑ ม.๕/๑    
ต.๔.๒  ม.๕/๑ 
จ านวน  ๗  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๐๑ 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก ๕            รหัสวิชา อ ๓๓๑๐๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖        ภาคเรียนที่  ๑     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 

เรียนรู้ค าศัพท์ ส านวนภาษา โครงสร้างภาษา การรายงานข้อมูลทางสถิติ และการ ฟังและอ่าน 
บทสนทนาเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ กีฬาและอุปกรณ์ พูดและเขียนให้ข้อมูล เปรียบเทียบ 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน เรื่องใกล้ตัว เป็นพ้ืนฐานในการเขียนบรรยาย น าเสนอ วิจารณ์ และ
เปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เรื่องที่สนใจ เรียนรู้     ภูมิหลัง และความเป็นมาของเจ้าของภาษา และ
เป็นพื้นฐานในการค้นคว้าข้อมูล พูดและเขียนเผยแพร่ข้อมูลของประเทศไทย  

โดยใช้กระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นศุนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ ผ่านการท ากิจกรรม การฝึก
ทักษะทางภาษา     ในชั้นเรียน การน าเสนองานของนักเรียน การท าแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้  
การแก้ไขปัญหา การน าทักษะ     ทางภาษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

เพ่ือให้เกิดความ เข้าใจในการใช้ค าศัพท์ ส านวนภาษา โครงสร้างภาษา การรายงานข้อมูลทาง
สถิติ ช่วยให้เข้าใจเรื่องที่ฟังและอ่าน สนทนาเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ กีฬาและอุปกรณ์ และ
สามาถพูดและเขียนให้ข้อมูล เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เรื่องใกล้ตัว เป็นพ้ืนฐาน
ในการเขียนบรรยาย น าเสนอ วิจารณ์ และเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เรื่องที่สนใจ ท าให้ เข้าใจภูมิ
หลัง ความเป็นมาของเจ้าของภาษา  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด          
ต ๑.๑  ม.๖/๑ , ม.๖/๒ , ม.๖/๓ , ม.๖/๔    
ต ๑.๒  ม.๖/๑ , ม.๖/๒ , ม.๖/๓ , ม.๖/๔ , ม.๖/๕ ,   
ต ๒.๑ ม.๖/๑ , 
ต ๒.๒   ม.๖/๑ , ม.๖/๓ 
ต ๔.๑   ม.๖/๑ ,   
ต ๔.๒   ม.๖/๑ 
รวม  ๑๔ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๐๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก ๖            รหัสวิชา อ ๓๓๑๐๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖        ภาคเรียนที่  ๒     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 

ศึกษาเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวนภาษา โครงสร้างภาษา การรายงานข้อมูลทางสถิติ เรียนรู้ เข้าใจ  
ภูมิหลัง    ความเป็นมาของเจ้าของภาษา และเป็นพ้ืนฐานในการค้นคว้าข้อมูล พูดและเขียนเผยแพร่ข้อมูล
ของประเทศไทย การรู้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษา present perfect, present perfect continuous, 
past perfect, past simple, like/as, exclamations, indirect questions หลักการเขียน email แบบไม่
เป็นทางการและการเรียนรู้การพูด/เขียนเล่าประสบการณ์ หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหัวข้อเกี่ยวกับงานอดิเรก 
กีฬา สัตว์ป่า การท่องเที่ยว สถานการณ์ที่น่าอับอาย สิ่งที่ท าส าเร็จ ความเชื่อเรื่องโชคลาง  อุบัติเหตุ/อุบัติภัย 
และสภาพอากาศที่ร้ายแรง 

โดยใช้กระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นศุนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ ผ่านการท ากิจกรรม การฝึก
ทักษะทางภาษาในชั้นเรียน การน าเสนองานของนักเรียน การท าแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้  การ
แก้ไขปัญหา และการน าทักษะทางภาษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

เพ่ือให้เกิดความ เข้าใจช่วยให้จับใจความส าคัญจากการฟังและอ่าน สรุปย่อ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ ฟัง/อ่าน เข้าใจโครงสร้างประโยคทางภาษา และสมารถพูดและเขียนสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน พูด/เขียนเล่าประสบการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นพ้ืนฐานในการค้นคว้า 
รวบรวม และน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเทศกาลของตะวันตกและของไทย รวมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การเดินทางหรือท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ 

 
รหัสตัวช้ีวัด  
ต ๑.๑   ม.๖/๓  
ต ๑.๒   ม.๖/๑ ม.๖/๓ 
ต ๑.๓   ม.๖/๑ , ม.๖/๒ , ม.๖/๓      
ต ๒.๑   ม.๖/๑ , ม.๖/๒ , ม.๖/๓   
ต ๒.๒   ม.๖/๑ , ม.๖/๒   
ต ๓.๑   ม.๖/๑      
ต ๔.๑   ม.๖/๑     
ต ๔.๒   ม.๖/๑ , ม.๖/๒ 
รวม  ๑๕  ตัวช้ีวัด 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๐๓ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๑   รหัสวิชา อ ๓๑๒๐๑      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔       ภาคเรียนที่  ๑     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 เรียนรู้ทักษะการอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องประเภทสารคดี 
และบันเทิงคดี การพูดเขียนเพ่ือขอหรือให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
เช่นการสรุปข่าว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค และระดับประเทสได้อย่าง
เหมาะสม เรียนรู้การใช้ภาษาสื่อสารในสถนการจริง สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนและเรียนรู้การใช้ภาษาในการค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น แหล่งข้อมู ล
สารสนเทศ และห้องสมุด 

   โดยใช้กระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นศุนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ ผ่านการท ากิจกรรม การฝึก
ทักษะทางภาษาในชั้นเรียน การน าเสนองานของนักเรียน การท าแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้  การ
แก้ไขปัญหา และการน าทักษะทางภาษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการตั้งค าถามและการใช้
เหตุผล ตลอดจนเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อความหมาย
ในสถานการณ์ ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องและเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เรื่องที่เป็นสาร
คดี และบันเทิงคดี  

2. พูดและเขียนเพ่ือให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ที่อ่านอย่าง
เหมาะสม 

3. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่นและสังคม 
4. ใช้ภาษาสื่อสารในห้องเรียนและสถานศึกษา  
5. ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้าสืบค้น และสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

 
รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๐๔ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๒   รหัสวิชา อ ๓๑๒๐๒      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔       ภาคเรียนที่  ๑     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
เรียนรู้ทักษะการอ่าน-เขียน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์

ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมโดยอ่านข่าว บทความ ข้อมูล ประกาศ จากหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
ต่างๆ อ่านหนังสือประเภทความรู้ บันเทิง และสิ่งพิมพ์ต่างๆเข้าใจตีความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทความ ข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยค ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
และเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ฝึกการเขียนประโยค บรรยายภาพ 
บุคคล สัตว์ สถานที่ และสิ่งต่างๆ  

โดยใช้กระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ ผ่านการท ากิจกรรม การฝึก
ทักษะทภาษา    ในชั้นเรียน การน าเสนองานของนักเรียน การท าแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้  การ
แก้ไขปัญหา และการน าทักษะทางภาษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

เพ่ือการแสวงหาความรู้เพ่ิมพูนทักษะด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนตามความเหมาะสม
กับวัยสถานการณ์และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  มีทักษะในการอ่าน- เขียน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้ 
2. เขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัวอย่างมีเหตุผล 
3. อ่านออกเสียงข้อมูลจากข่าว บทความ ประกาศ หนังสือพิมพ์ นิตยสารหนังสือประเภทความรู้ 

และสามารถ    จับใจความจากเรื่องท่ีอ่านได ้
4. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว บทความ ประกาศ หนังสือพิมพ์ นิตยสารหนังสือประเภทความรู้ 

ที่อ่านได ้
5. เข้าใจความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยคภาษาอังกฤษ และน าไปใช้ได้ 
6. เขียนประโยคบรรยายสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการเขียน 

 

รวมทั้งหมด      ๖     ผลการเรียนรู้  

 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๐๕ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๓  รหัสวิชา อ ๓๒๒๐๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕        ภาคเรียนที่  ๑     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 

        

ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงข้อความถูกต้องตามหลักการอ่านและจับใจความส าคัญ สรุปความ
จากเรื่องประเภท สารคดี  บันเทิง  บทความเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะและ  อาหาร การเดาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบท การจับใจความส าคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ ตีความ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับ
ข้อเขียนความสัมพันธ์เชิงล าดับ 

โดยใช้กระบวนการเขียนในการเขียนบรรยายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน พูดให้
ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล อภิปรายวิถีชี วิต ความคิด ความเชื่อ 
ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  
 เพ่ือให้เกิดประโยชน์จากการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษค้นคว้า บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและน าเสนอด้วยการพูดได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีวินัยรักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะและมีความเพียงพอในการด ารงชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. อ่านออกเสียงค าศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. จับใจความส าคัญ เดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท บอกรายละเอียด วิเคราะห์ความ 

ตีความจากบทอ่านเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะอาหาร วัฒนธรรมและประเพณี บุคคลส าคัญ 
3. เข้าใจความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยคภาษาอังกฤษ และน าไปใช้ได้ 
4. เขียนประโยค ย่อหน้าบรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือหัวข้อที่ก าหนด 
๕.  ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ 

 
  รวมผลการเรียนรู้    ๕  ข้อ 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๐๖ 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๔  รหัสวิชา อ ๓๒๒๐๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕        ภาคเรียนที่  ๒     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงข้อความ บทความ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน เกี่ยวกับประเพณีและ

วัฒนธรรม     สารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และจับใจความส าคัญ สรุปความฝึกทักษะการพูด
และเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่างๆรวมถึงการใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษา
ค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

โดยใช้ทักษะ/กลยุทธ์การอ่านดังนี้คือ การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท การจับใจความ
ส าคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ ตีความ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับข้อเขียน เชื่อมโยงความสัมพันธ์
เชิงเหตุผล ความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ  สร้างจินตภาพ ระบุองค์ประกอบของเรื่องเล่า ตรวจสอบความ
เข้าใจของตนเอง  เขียนเรื่องเล่า พูดให้ข้อมูล บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
อย่างมีเหตุผล พูดน าเสนอประเด็นต่างๆท่ีน่าสนใจ เขียนย่อหน้าเล่าประสบการณ์ ให้เหตุผล เปรียบเทียบ
ความเหมอืนและความต่าง จ าแนกข้อดีและข้อเสียโดยใช้ศาสตร์พระราชา 
 เพ่ือให้เกิดประโยชน์จากการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษค้นคว้า บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและน าเสนอด้วยการพูดได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีวินัยรักความ
เป็นไทย มีจติสาธารณะและมีความเพียงพอในการด ารงชีวิต 

ผลการเรียนรู้ 
 

1. อ่านออกเสียงค าศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. จับใจความส าคัญ เดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท บอกรายละเอียด วิเคราะห์ความ 

ตีความจากบทอ่านเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะอาหาร วัฒนธรรมและประเพณี บุคคลส าคัญ 

3. เข้าใจความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยคภาษาอังกฤษ และน าไปใช้ได้ 
4. เขียนประโยค ย่อหน้าบรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือหัวข้อที่ก าหนด 
๕.   ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ 

  รวมผลการเรียนรู้    ๕  ข้อ 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๐๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๕  รหัสวิชา อ ๓๓๒๐๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖        ภาคเรียนที่  ๑     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 

ใช้ภาษา น้ าเสียง และท่าทาง สื่อสารตามมารยาทสังคม และภาษาในการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี
ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและให้ข้อมูล ความ
ช่วยเหลือ และบริการผู้อื่น ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงค า วลี ส านวน ประโยคค าสั่ง ค า
ขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบาย ข้อมูล      บทอ่านเรื่องราว ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่ือให้สามารถถ่ายโอนเป็นถ้อยค าของตนเองในรูปแบต่างๆ สรุป แสดงความคิดเห็น ความ
ต้องการ ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง ข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
ท้องถิ่น และสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การท างาน เทคโนโลยี งานประเพณี วันส าคัญของ
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม      ของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม และเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑.  ใช้ภาษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยสื่อสารตามมารยาททางสังคม 
๒.  มีความสามารถในการอ่านข้อมูลการสมัครงาน และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครงานได้ 
๓.  สามารถออกแบบสอบถามที่ได้สัมภาษณ์จากชาวต่างชาติได้ 
๔.  ใช้ทักษะทางภาษาในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้อื่น 
๕.  มีความเข้าใจ งานประเพณี วันส าคัญของชาติ ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจ้าของ 
     ภาษา 
 

รวมทั้งหมด      ๕     ผลการเรียนรู้  

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๐๘ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๖  รหัสวิชา อ ๓๓๒๐๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖        ภาคเรียนที่  ๒     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 

ใช้ภาษา น้ าเสียง และท่าทาง สื่อสารตามมารยาทสังคม และภาษาในการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี 
ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและให้ข้อมูล ความ
ช่วยเหลือ และบริการผู้อื่น ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงค า วลี ส านวน ประโยคค าสั่ง ค า
ขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบาย ข้อมูล บทอ่านเรื่องราว ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่ือให้สามารถถ่ายโอนเป็นถ้อยค าของตนเองในรูปแบต่างๆ สรุป แสดงความคิดเห็น ความ
ต้องการ ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง ข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
ท้องถิ่น และสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การท างาน เทคโนโลยี งานประเพณี วันส าคัญของ
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม      ของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม และเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑.  ใช้ภาษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยสื่อสารตามมารยาททางสังคม 
๒.  มีความสามารถในการอ่านข้อมูลการสมัครงาน และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครงานได้ 
๓.  สามารถออกแบบสอบถามที่ได้สัมภาษณ์จากชาวต่างชาติได้ 
๔.  ใช้ทักษะทางภาษาในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้อื่น 
๕.  มีความเข้าใจ งานประเพณี วันส าคัญของชาติ ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
 

รวมทั้งหมด      ๕     ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๐๙ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑  รหัสวิชา อ ๓๑๒๐๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔        ภาคเรียนที่ ๑     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ทักษะการฟัง-พูด น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

และเรื่องราวต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน งานอาชีพ ฝึกฟังส าเนียงการพูด
ของเจ้าของภาษาในรูปแบบของการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ การฟังเสียง Sound track  จาก
ภาพยนตร์ สิ่งบันเทิง 

เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารด้านการฟัง-พูดได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตามควรแก่วัย
โอกาส และสถานการณ์ต่างๆ    
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. ฟังและพูดน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั่วไป 
     ของตนเองได้ 
2. ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆใกล้ตัว 
3. ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน งานอาชีพและ

สถานการณ์อ่ืนๆ 
4. ฟังส าเนียงการพูดของเจ้าของภาษาในรูปแบบของการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆด้วยความ

เข้าใจ 
5. ฟังเสียง Sound track จากภาพยนตร์ สิ่งบันเทิง และสามารถพูดเลียนแบบเสียง ส าเนียงของ

เจ้าของภาษา 
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตามวัย โอกาสและสถานการณ์

ต่างๆ 
 
รวมทั้งหมด      ๖     ผลการเรียนรู้  

 

 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๑๐ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒  รหัสวิชา อ ๓๑๒๐๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔        ภาคเรียนที่ ๒     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ฝึกทักษะการฟัง-พูด น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องราวต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน งานอาชีพ ฝึกฟังส าเนียง
การพูดของเจ้าของภาษาในรูปแบบของการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ การฟังเสียง Sound track  
จากภาพยนตร์สิ่งบันเทิง  

เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารด้านการฟัง-พูดได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตามควรแก่วัย
โอกาส และสถานการณ์ต่างๆ  แสดงบทบาทสมมติสถานการณ์ต่างๆ ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่าง
คล่องแคล่ว เหมาะสมตามควรแก่วัยโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ฟังและพูดน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั่วไปของ
ตนเองได้ 

2. ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆใกล้ตัว 
3. ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน งานอาชีพและ

สถานการณ์อ่ืนๆ 
4. ฟังส าเนียงการพูดของเจ้าของภาษาในรูปแบบของการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆด้วยความ

เข้าใจ 
5. ฟังเสียง Sound track จากภาพยนตร์ สิ่งบันเทิง และสามารถพูดเลียนแบบเสียง ส าเนียงของ

เจ้าของภาษา 
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตามวัย โอกาสและสถานการณ์

ต่างๆ 
7. แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ต่างๆได้ตามความเหมาะสม 
         
    รวมทั้งหมด      ๗     ผลการเรียนรู้  

 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๑๑ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๓  รหัสวิชา อ ๓๒๒๐๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕        ภาคเรียนที่ ๑    เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ฝึกทักษะการฟัง-พูด น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง การใช้ภาษาในร้านอาหาร เพ่ือสั่งอาหารหรือ

เครื่องดื่มหรือเพ่ือการตอบรับและเสนอความต้องการต่างๆ การฟังและพูดสนทนาโต้ตอบเรื่องราวต่างๆ
ใกล้ตัว การพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การฟัง-พูดเกี่ยวกับ งานอาชีพ การ
ฝึกฟังส าเนียงการพูดของเจ้าของภาษาในรูปแบบของการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ การฟังเสียง 
Sound track  จากภาพยนตร์ สิ่งบันเทิง  

โดยใช้กระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นศุนย์กลางในการจัดการเรียนรู้  ผ่านการท ากิจกรรม การฝึก
ทักษะทางภาษาในชั้นเรียน การน าเสนองานของนักเรียน การท าแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้  การ
แก้ไขปัญหา และการน าทักษะทางภาษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารด้านการฟัง-พูดได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตาม
ควรแก่วัยโอกาส และสถานการณ์ต่างๆ และน าความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
ผลการเรียนรู้ 
๑. ฟังและพูดน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั่วไปของ
ตนเองได ้
๒. ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆใกล้ตัว 
๓. ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน งานอาชีพและสถานการณ์อ่ืน  ๆ
๔. ฟังส าเนียงการพูดของเจ้าของภาษาในรูปแบบของการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆด้วยความเข้าใจ 
๕. ฟังเสียง Sound track จากภาพยนตร์ สิ่งบันเทิง และสามารถพูดเลียนแบบเสียง ส าเนียงของเจ้าของภาษา 
๖. สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตามวัย โอกาสและสถานการณ์ต่างๆ 
๗. แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ต่างๆได้ตามความเหมาะสม 
 

รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้  

 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๑๒ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๔  รหัสวิชา อ ๓๒๒๐๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕        ภาคเรียนที่  ๒   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 

 

    
เรียนรู้ทักษะการฟัง-พูด เกี่ยวกับ กิจวัตรประวัน ของตนเอง การพูดการแนะน าเกี่ยวกับสถานที่

ท่องเที่ยว การใช้ภาษาตอบรับทางโทรศัพท์ แสดงบทบาทสมมติสถานการณ์ต่างๆ น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์เรื่องราวในอดีต ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวต่างๆใกล้ตัว และ
สถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน งานอาชีพ ฝึกฟังส าเนียงการพูดของเจ้าของภาษาใน
รูปแบบของการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ การฟังเสียง Sound track  จากภาพยนตร์ สิ่งบันเทิง 

 โดยใช้กระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นศุนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ ผ่านการท ากิจกรรม การฝึก
ทักษะทางภาษาในชั้นเรียน การน าเสนองานของนักเรียน การท าแบบทดสอบหัดหลังการจัดการเรียนรู้  
การแก้ไขปัญหา และการน าทักษะทางภาษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารด้านการฟัง-พูดได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตาม
ควรแก่วัยโอกาส และสถานการณ์ต่างๆ และน าความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ฟังและพูดน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั่วไปของ
ตนเองได ้
๒. ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆใกล้ตัว 
๓. ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน งานอาชีพและสถานการณ์อ่ืน  ๆ
๔. ฟังส าเนียงการพูดของเจ้าของภาษาในรูปแบบของการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆด้วยความเข้าใจ 
๕. ฟังเสียง Sound track จากภาพยนตร์ สิ่งบันเทิง และสามารถพูดเลียนแบบเสียง ส าเนียงของเจ้าของภาษา 
๖. สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตามวัย โอกาสและสถานการณ์ต่างๆ 
๗. แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ต่างๆได้ตามความเหมาะสม 
 

รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้  

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๑๓ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๕  รหัสวิชา อ ๓๓๒๐๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖        ภาคเรียนที่ ๑     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ฝึกทักษะการฟัง-พูด น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องราวต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน งานอาชีพ ฝึกฟังส าเนียง
การพูดของเจ้าของภาษาในรูปแบบของการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ การฟังเสียง Sound track  
จากภาพยนตร์ สิ่งบันเทิง  

โดยใช้กระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นศุนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ ผ่านการท ากิจกรรม การฝึก
ทักษะทางภาษาในชั้นเรียน การน าเสนองานของนักเรียน การท าแบบทดสอบหัดหลังการจัดการเรียนรู้  
การแก้ไขปัญหา และการน าทักษะทางภาษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารด้านการฟัง-พูดได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตามควรแก่วัย
โอกาส และสถานการณ์ต่างๆ  แสดงบทบาทสมมติสถานการณ์ต่างๆ ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่าง
คล่องแคล่ว เหมาะสมตามควร   แก่วัยโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ฟังและพูดน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั่วไปของ
ตนเองได ้

2. ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆใกล้ตัว 
3. ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน งานอาชีพและ

สถานการณ์อ่ืนๆ 
4. ฟังส าเนียงการพูดของเจ้าของภาษาในรูปแบบของการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความเข้าใจ 
5. ฟังเสียง Sound track จากภาพยนตร์ สิ่งบันเทิง และสามารถพูดเลียนแบบเสียง ส าเนียงของ

เจ้าของภาษา 
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตามวัย โอกาสและสถานการณ์ต่างๆ  
7. แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ต่างๆได้ตามความเหมาะสม 

 
รวมทั้งหมด      ๗     ผลการเรียนรู้  
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๑๔ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๖  รหัสวิชา อ ๓๓๒๐๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖        ภาคเรียนที่ ๒     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ฝึกทักษะการฟัง-พูด น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเองและเรื่องราวต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน งานอาชีพ ฝึกฟังส าเนียง
การพูดของเจ้าของภาษาในรูปแบบของการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ การฟังเสียง Sound track  
จากภาพยนตร์ สิ่งบันเทิง  

โดยใช้กระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นศุนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ ผ่านการท ากิจกรรม การฝึก
ทักษะทางภาษาในชั้นเรียน การน าเสนองานของนักเรียน การท าแบบทดสอบหัดหลังการจัดการเรียนรู้  
การแก้ไขปัญหา และการน าทักษะทางภาษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารด้านการฟัง-พูดได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตามควรแก่วัย
โอกาส และสถานการณ์ต่างๆ  แสดงบทบาทสมมติสถานการณ์ต่างๆ ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่าง
คล่องแคล่ว เหมาะสมตามควร  แก่วัยโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ฟังและพูดน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั่วไป
ของตนเองได้ 

2. ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆใกล้ตัว 
3. ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน งานอาชีพและ

สถานการณ์อ่ืนๆ  ฟังส าเนียงการพูดของเจ้าของภาษาในรูปแบบของการสนทนาตามสถานการณ์
ต่างๆด้วยความเข้าใจ 

4 ฟังเสียง Sound track จากภาพยนตร์ สิ่งบันเทิง และสามารถพูดเลียนแบบเสียง ส าเนียงของ
เจ้าของภาษา 

๕     สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตามวัย โอกาสและสถานการณ์ต่างๆ  
๖     แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ต่างๆได้ตามความเหมาะสม 

 

รวมทั้งหมด      ๖     ผลการเรียนรู้  
 

 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๑๕ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
  รายวิชาภาษาจีน๑       รหัสวิชา จ๓๑๒๐๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔        ภาคเรียนที่ ๑     เวลา  ๒๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกเสียงภาษาจีนพ้ืนฐาน ระบบพินอิน การสะกดค า อ่านออกเสียงค า 

กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง พูดโต้ตอบระหว่าง

บุคคล พูดและเขียนแสดงความต้องการของตนเอง เรียนรู้และปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ และค าทักทายที่ใช้

เป็นประจ าในห้องเรียน การทักทาย การแนะน าตัว และการอ าลา การกล่าวค าชื่นชมผู้อ่ืนในสถานการณ์

ต่างๆ การกล่าวขอบคุณเมื่อผู้อื่นชื่นชมและ แนะน าบุคคลต่างๆได้  และสนทนาบอกได้ว่าสิ่งของสิ่งนั้นคือ

อะไรได ้

โดยใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การแสดงออก และใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสาร ส่งสาร ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล  ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ และ
นักเรียนสามารถสนทนาบอกความต้องการได้ 

เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถในการสื่อสาร เห็นประโยชน์ของ
การเรียนภาษาจีน เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีทัศนคติที่ดี
ต่อภาษาจีน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน 
รักความเป็นไทยและจิตสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เข้าใจระบบพินอิน เสียงพยัญชนะต้น เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ 

๒. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง 

๓. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
๔. พูดทักทาย กล่าวอ าลา กล่าวค าขอบคุณ ตามสถานการณ์ได้  

 ๕. พูดแนะน าตนเองและแนะน าบุคคลอ่ืนได้ 
 ๖ เข้าใจโครงสร้างค าขยายแสดงความเป็นเจ้าของ 
 ๗. พูดบอกสิ่งของต่างๆในห้องเรียนได้ 
รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้ 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๑๖ 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

  รายวิชาภาษาจีน๒       รหัสวิชา จ๓๑๒๐๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔        ภาคเรียนที่ ๒     เวลา  ๒๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 

 
ศึกษาค าศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว สนทนา พูดโต้ตอบระหว่างบุคคล แนะน าสมาชิกใน

ครอบครัว เข้าใจค าศัพท์เรียกสิ่งของต่างๆในบ้านเป็นภาษาจีน อธิบายการบอกต าแหน่งที่ตั้งสิ่งของ
เครื่องใช้ในบ้านของตนเอง สนทนาเกี่ยวกับสิ่งของของตนเอง การบรรยายสีต่างๆ และสนทนาบอกความ
ต้องการได ้

โดยใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การแสดงออก และใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสาร ส่งสาร ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล  ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ และ
นักเรียนสามารถสนทนาบอกความต้องการได้ 

เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถในการสื่อสาร เห็นประโยชน์ของ
การเรียนภาษาจีน เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีทัศนคติที่ดี
ต่อภาษาจีน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน 
รักความเป็นไทยและจิตสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง 

๒. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
๓. พูดแนะน าสมาชิกในครอบครัวได้ 
๔. พูดบอกต าแหน่งที่ตั้งสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านของตนเอง 
๕. สนทนาเกี่ยวกับสิ่งของของตนเอง 
๖. บรรยายเกี่ยวกับสีต่างๆได้ 

รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๑๗ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
  รายวิชาภาษาจีน๓       รหัสวิชา จ๓๒๒๐๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕        ภาคเรียนที่ ๑     เวลา  ๒๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาหาร ภาษาท่ีใช้บ่อยในการชื้ออาหารการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน    รู้ค าศัพท์  ส านวนและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับการซื้อ
อาหารได้ถูกต้อง เสื้อผ้า ภาษาท่ีใช้บ่อยการซื้อเสื้อผ้าของตัวเองให้บุคคลอ่ืนทราบได้ การถามสาเหตุการ
ตอบ การถามและการตอบเรื่องเวลา เพื่อน าไปใช้สนทนาในชีวิตประจ าวันได้จริง รวมถึงการถามสถานที่
และเวลานัดหมาย การสอบถามสถานที่และเวลานัดหมาย 

โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และใช้ภาษาเป็นเครื่องมือใน
การรับสาร    ส่งสาร ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล    
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด น าไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่ม
สาระอ่ืน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการท างานและมีจิต
สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการ
อ่านออกเสียง 

1. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
2. สนทนาถามตอบเกี่ยวกับการสั่งอาหาร 
3. สนทนาเรื่องเสื้อผ้า 
4. เข้าใจโครงสร้างประโยคบอกลักษณะนาม 
5. พูดบอกเวลาได้ 

 

 รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๑๘ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาจีน๔       รหัสวิชา จ๓๒๒๐๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕        ภาคเรียนที่ ๒     เวลา  ๒๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 
 
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวันเดือน ปี การถามและตอบเรื่องเวลา รวมถึงการถามสถานที่นัดหมาย เพ่ือ

ใชใ้นการบอกเวลา ประโยคในการบอกสัปดาห์ วัน เดือน ปี ชีวิตประจ าวัน และวันหยุดสุดสัปดาห์ค าศัพท์  
ส านวนและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  อาทิเช่น  การเรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับการสนทนาเรื่อง
ชีวิตประจ าวัน การบอกกิจวัตรประจ าที่ตนเองท า ในแต่ละวัน การถามตอบเรื่องเวลาและสถานที่นัดหมาย 
การถามและตอบเรื่องเก่ียวกับชีวิตประจ าวันและกิจกรรม      ในวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อน าไปใช้สนทนาใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง 

โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และใช้ภาษาเป็นเครื่องมือใน
การรับสาร     ส่งสาร ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล    
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด น าไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่ม
สาระอ่ืน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม่ันในการท างานและมีจิต
สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการ
อ่านออกเสียง 

๒.  เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
๓.  เข้าใจโครงสร้างประโยคบอก วัน เดือน ปี ได้ 
๔.  พูดบอก วัน เดือน ปี ได้ 
๕.  สนทนาถามตอบเรื่องกิจวัตรประจ าวันได้ 
๖.  บรรยายเกี่ยวกับตนเองเรื่องวันหยุดสุดสัปดาห์ได้ 

 

              รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๑๙ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาจีน๕       รหัสวิชา จ๓๓๒๐๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖        ภาคเรียนที่ ๑     เวลา  ๒๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียง
ภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือ
การอ่าน ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหว่างบุคคล 
ศึกษาเกี่ยวกับค าศัพท์กริยา บอกการกระท า การสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพ ให้ข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ 
และสามารถแนะน าสถานที่และบอกต าแหน่งที่ตั้งได้ ถามหรือบอกทางได้ถูกต้อง 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถ   ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง 

๒. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
๓. พูดบอกการกระท าได้ 
๔. สนทนาเรื่องสุขภาพได้ 
๕. เข้าใจโครงสร้างประโยคบอกต าแหน่งที่ตั้ง 
๖. พูดบอกต าแหน่งที่ตั้ง 

 

             รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๒๐ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาจีน๖       รหัสวิชา จ๓๓๒๐๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖        ภาคเรียนที่ ๒     เวลา  ๒๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบ
เสียงภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟัง
หรือการอ่าน ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหว่าง
บุคคล ศึกษาค าศัพท์เกี่ยวกับการขนส่ง      การเดินทาง สนทนาบอกสัญชาติประเทศต่างๆได้ และ
สามารถบอกความต้องการพูดบอกอาชีพในฝันของตนเองได้ 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถ   ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

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

๑. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง 

๒. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
๓. พูดบอกวิธีการเดินทางได้ 
๔. สนทนาเรื่องการบอกสัญชาติได้ 
๕. พูดบอกความฝันเรื่องอาชีพ 

              
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๒๑ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๑         รหัสวิชา จ๓๑๒๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔        ภาคเรียนที่ ๑     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกเสียงภาษาจีนพ้ืนฐาน ระบบพินอิน การสะกดค า อ่านออกเสียงค า 

กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง พูดโต้ตอบระหว่าง

บุคคล พูดและเขียนแสดงความต้องการของตนเอง เรียนรู้และปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ และค าทักทายที่ใช้

เป็นประจ าในห้องเรียน การทักทาย การแนะน าตัว และการอ าลา การกล่าวค าชื่นชมผู้อ่ืนในสถานการณ์

ต่างๆ เรียนรู้รอบประเทศจีน บอกระดับความยากง่ายของ    การเรียนภาษาจีนได้ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

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

๑. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง 

๒. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
๓. เข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน 
๔. สนทนาถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน 
๕. พูดแนะน าตัวได้ 
๖. สนทนาเกี่ยวกับการบอกระดับความยากง่าย 
๗. แปลบทความสั้นๆได้ 
๘. เข้าใจหลักไวยากรณ์ง่ายๆ 

              รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้ 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๒๒ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๒      รหัสวิชา จ๓๑๒๑๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔        ภาคเรียนที่ ๒     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง            จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียง

ภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือ
การอ่าน ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหว่างบุคคล  
ศึกษาค าศัพท์เรื่องสถานที่ อาหาร สนทนาถามตอบเกี่ยวกับการซื้อของ ต่อรองราคา ประโยคแสดงความ
ต้องการ  

โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง 

๒. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
๓. สนทนาเรื่องสถานที่ 
๔. สื่อสารสนทนาภาษาเก่ียวกับการรับประทานอาหารได้ 

๕. เข้าใจโครงสร้างประโยคการถามราคา 多少钱 
๖. สนทนาต่อรองราคาเพ่ือซื้อของ 
๗. เข้าใจเรื่องการถามตอบอย่างมีมารยาท 
๘. เข้าใจหลักไวยากรณ์ง่ายๆ 

 

              รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้ 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๒๓ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๓      รหัสวิชา จ๓๑๒๑๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕        ภาคเรียนที่ ๑             เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียง
ภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือ
การอ่าน ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหว่างบุคคล 
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของงานมัคคุเทศก์ สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน
ส าหรับงานมัคคุเทศก์ได้ สนทนาเก่ียวกับการแลกเงิน เข้าใจเรื่องสกุลเงิน สนทนาถามตอบเรื่องเวลาได้  

โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

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

๑. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง 

๒. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
๓. มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์ 
๔. แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาจีนได้ 
๕. สนทนาเรื่องการแลกเงิน 
๖. มีความรู้เรื่องสกุลเงิน 
๗. พูดบอกเวลาได้ 
๘. เข้าใจหลักไวยากรณ์ง่ายๆ 

 

              รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้ 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๒๔ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๔      รหัสวิชา จ๓๒๒๑๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕        ภาคเรียนที่ ๒             เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียง

ภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือ
การอ่าน ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เข้าใจบทบาทการท างาน
ในโรงแรม โดยใช้ภาษาจีนในการสื่อสารและสนทนาระหว่างผู้เข้าพักและ บุคลากรในโรงแรมในฝ่ายหรือ
แผนกต่างๆ ในโรงแรม การใช้ภาษาจีนในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสินค้าของ โรงแรม รวมทั้งการให้
ข้อมลูทั่วไปของโรงแรมรวมถึงการสื่อสารและสนทนาในการติดต่อ แก้ปัญหาต่างๆ ที่ เกิดข้ึนในโรงแรม 
รวมถึงการถามตอบเรื่องการถามทาง  

โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

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

๑. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง 

๒. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
๓. เข้าใจบทบาทหน้าที่การท างานในโรงแรม 
๔. ใช้ภาษาจีนสื่อสารสนทนาเกี่ยวกับงานโรงแรมได้ 
๕. พูดบอกทางเป็นภาษาจีนได้ 
๖. เข้าใจหลักไวยากรณ์ง่ายๆ 

 

              รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 

 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๒๕ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๕      รหัสวิชา จ๓๓๒๑๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖        ภาคเรียนที่ ๑             เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 

 
    ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบ
เสียงภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟัง
หรือการอ่าน ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหว่าง
บุคคล ศึกษาค าศัพท์ สื่อสารสนทนาเก่ียวกับความสท่ าเสมอ บ่อยๆ สนทนาสอบถามว่าก าลังท าอะไรอยู่ 
เรียนรู้วัฒนธรรมต านานต่างๆของจีน เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญ และเรียนรู้ค าศัพท์  ๓๐๐ - ๕๐๐ ค า การใช้
ไวยากรณ์อย่างง่ายในการสอบวัดระดับพ้ืนฐานภาษาจีน HSK๓  เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

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

๑. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง 

๒. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 

๓. เข้าใจโครงสร้างประโยค 常常  
๔. สนทนาบอกความสม่ าเสมอได้ 
๕. สนทนาถามตอบเรื่อง ท าอะไรอยู่ 
๖. แปลบทความสั้นๆได้ 
๗. เข้าใจหลักไวยากรณ์ง่ายๆ 
๘. เข้าใจประวัติความเป็นมาของเทศกาลต่างๆ 
๙. เล่าเรื่องเทศกาลต่างๆได้อย่างเข้าใจง่าย 

              รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๒๖ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๖      รหัสวิชา จ๓๓๒๑๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖        ภาคเรียนที่ ๒     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียง

ภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือ
การอ่าน ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหว่างบุคคล 

ศึกษาค าศัพท์เกี่ยวกับการไปซื้อของ     การสนทนาบอกระดับโดยใช้ค าเสริม 得 เรียนรู้วัฒนธรรมอาหาร
จีน เครื่องดื่ม การใช้ตะเกียบและศิลปะวัฒนธรรมจีน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ
กระบวนการท างานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

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

๑. สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง 

๒. เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
๓. สนทนาเก่ียวกับการซื้อของ 

๔. เข้าใจโครงสร้างประโยค 得 
๕. สนทนาบอกระดับต่างๆได้ 
๖. เข้าใจหลักไวยากรณ์ง่ายๆ 
๗. เข้าใจวัฒนธรรมเรื่องอาหารจีน 
๘. เข้าใจศิลปะวัฒนธรรมจีน 

 

              รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้ 
 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๒๗ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 ๔๒๗ 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

แนวการจัดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนขนอมพิทยา จัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีแนวการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

๑. ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  

๒. ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการท างาน  ที่สอดคล้องกับ
ชีวิตจริง ตลอดจนสะท้อน    ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน 

๓. จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง ๓ ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม ทั้งใน และนอก
สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

๔. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ โดยการศึกษาและใช้ข้อมูลประกอบ  การวางแผน
อย่างเป็นระบบ เน้นการคิด     วิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินกิจกรรม 

  ๕. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพ้ืนฐาน  

การปฏิบัติตามวิถี ประชาธิปไตย  

๖. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 

โรงเรียนขนอมพิทยาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยแบงเปน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
                ๑. กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดล
อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา ก าหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ 
สามารถปรับตน ไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ช
วยเหลือและใหค าปรึกษา แกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน โดยนักเรียนทุกคนตองเขารวม
กิจกรรม  แนะแนว ๑๘ ชั่วโมงตอ ภาคเรียน  

๒. กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูน าผูตามที่ดี    
ความรับผิดชอบ การท างานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช
วยเหลือ แบงปนกัน เอ้ืออาทร และสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และ    
ความสนใจของ ผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติ
ตามแผน ประเมินและ ปรับปรุงการท างาน เนนการท างานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและ
สอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น โดยนักเรียนทุกคนตองเขารวม
กิจกรรมนักเรียน ๔๒ ชั่วโมงตอภาคเรียน กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย  

๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โดยนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนทุกคน ตองเขารวมกิจกรรมลูกเสือ หรือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ หรือ ยุว
กาชาด อยางใด  อยางหนึ่ง ๑๘ ชั่วโมง ตอภาคเรียน  

๒.๒ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ โดยนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนตองเขารวมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร หรือ กิจกรรม บ าเพ็ญประ
โยชนเพ่ือสาธารณะ อยางใดอยางหนึ่ง ๑๕ ชั่วโมงตอ   ภาคเรียน  



 

 

 ๔๒๘ 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒.๓ กิจกรรมชุมนุมวิชาการ โดยนักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ๑๕ 
ชั่วโมง   ตอภาคเรียน  

๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนและกิจกรรมการน าองคความรูไปใชบริการ
สังคม (IS๓) เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบ าเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่น
ตามความสนใจใน ลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต
อสังคม มี         จิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนทุกคนตองเขารวม กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนรวม 
๔๘ ชั่วโมงตลอดหลักสูตร และกิจกรรมการน าองคความรูไปใช บริการสังคม (IS๓) ๙ ชั่วโมงตลอด
หลักสูตร ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนตองเขารวม กิจกรรมเพ่ือสังคมและสา
ธารณประโยชน รวม ๖๐ ชั่วโมงตลอดหลักสูตร และกิจกรรมการน าองคความรูไปใช บริการสังคม 
(IS๓) ๑๒ ชั่วโมงตลอดหลักสูตร  

 

แนวการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัต จะต้องส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

โดยมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีทักษะการท างานและทักษะการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีสุขภาวะ รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้เป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้มีคุณสมบัติดังกล่าว โดยก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนา ๔H ได้แก่ Head (พัฒนาสมอง) Heart (พัฒนาจิตใจ) Hand (พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ 
Health (พัฒนาสุขภาพ) ให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรแกน กลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

การบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สถานศึกษาแต่ละ
แห่ง ควรมีการตรวจสอบ หรือทบทวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา     
ในประเด็น โครงสร้างเวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
การจัดการเรียนรู้ ของครู และศึกษาท าความเข้าใจนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และการ
ขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติได้จากเอกสารคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน เอกสารแนวทาง   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์สังเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จุดเน้นและ 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  เพ่ือเตรียมการจัดตารางสอนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัด
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ๑๔.๓๐ เป็นต้น 

 การวางแผนจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ควรค านึงงถึงความสนใจ ความต้องการ 
ของผู้เรียนเป็นหลักหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม โดยแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ ส ารวจ สืบค้น 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ น าเสนอแลกเปลี่ยน และสรุปข้อมูลจากการศึกษาโดยใช้ชุมชนสิ่งแวดล้อม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสภาพจริงของชีวิต  



 

 

 ๔๒๙ 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

หลากหลายมิติ ได้สัมผัสกับธรรมชาติและได้ประสบการณ์ตรงกับการเรียนรู้กับผู้คนที่มีความแตกต่าง  
หลากหลายช่วงวัย มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ์  

การเพ่ิมเวลารู้เป็นการถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์จริยวัตรและวิถีปฏิบัติที่พึงให้กับผู้เรียน 
และ เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดบรรยากาศเรียนรู้ร่วมกัน ถ่ายโอน ส่งทอดประสบการณ์จากผู้เรียน    
ที่ต่างวัยกัน รวมทั้งผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะความสามารถพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น การฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน การวางแผน การแบ่งปันหน้าที่กันท างาน การสังเกต การส ารวจค้นคว้า การลงมือปฏิบัติ 
การรวบรวม ข้อมูล การวิเคราะห์ประเมินผล การแก้ปัญหา การปรับปรุง การน าเสนอการแลกเปลี่ยน 
การสรุปความรู้ ทักษะทางสังคม การเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนและทักษะชีวิต เป็นต้น 

ขั้นตอนก ารจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เมื่อสถานศึกษาบริหารจัดการเวลาเรียน 
จัดท าโครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และจัดตารางสอน ที่เอ้ือต่อ “การลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” และขั้นตอนต่อไปครูต้องการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้ผู้เรียน
ปฏิบัติ ควรมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑. จัดข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนการจัดกิจกรรม  

๒. วิเคราะห์สภาพความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งด้านบุคลากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัสดุ
อุปกรณ์ สื่อ แหล่งเรียนรู้ สถานที่ งบประมาณ หรือประสานทรัพยากรภายนอกสถานศึกษามาให้การ
สนับสนุนสถานศึกษา 

๓. ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติ ก าหนดได้ ดังนี้  
 ๓.๑ สถานศึกษาจัดกิจกรรมอย่ างหลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมตามคว าม

ถนัด คว ามสนใจ โดยอาจจะปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม มีครูเป็นที่ปรึกษา แนวทางนี้
เหมาะสม ส าหรับระยะเวลาเริ่มต้นที่ผู้เรียนยังไม่มีความพร้อม หรือยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติกิจกรรม อย่างแท้จริง หรืออาจจะเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ที่ยังอยู่ใน
ระยะเริ่มต้นของการพัฒนา กระบวนการคิด ความรับผิดชอบ และยังต้องค านึงงถึงความพร้อมของ
อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม จ านวนครู ความรู้ความสามารถของครู และความปลอดภัยของผู้เรียนใน
การปฏิบัติกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน กิจกรรมที่ก าหนดให้ผู้เรียนเลือกปฏิบัติได้แก่ กิจกรรม
ภาคปฏิบัติจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม โครงงาน กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมอิสระตาม
ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมสร้างสรรค์ทาง วิชาการ (ศึกษา ค้นคว้า อิสระ) กิจกรรม
สร้างสรรค์ท่ีครูก าหนดร่วมกับผู้เรียน กิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับ ผู้ปกครอง ชุมชน กิจกรรมวันส าคัญ
ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนปฏิบัติร่วมกับ ผู้ปกครอง ชุมชน กิจกรรมเพ่ือสังคมและ สาธารณประโยชน์ กิจกรรม
แข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการ / ทักษะทางอาชีพ เป็นต้น  

๓.๒ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคน หรือรวมกลุ่มกันเสนอกิจกรรมที่จะปฏิบัติ โดย
ผู้เรียนที่รวมเป็นกลุ่ม อาจจะเป็นผู้เรียนห้องเดียวกัน หรือผู้เรียนระดับชั้นเดียวกัน หรือผู้เรียน หลาย
ระดับชั้น มาปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน หรืออาจจะปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง / ชุมชน มาปฏิบัติ  



 

 

 ๔๓๐ 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

กิจกรรมร่วมกัน การเสนอกิจกรรมดังกล่าวต้องมีครูเป็นที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะให้การท ากิจกรรม       
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - 3 ที่มีความ
เหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย และสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง กิจกรรมที่ผู้เรียนน าเสนออาจจะเป็น กิจกรรม   
๔ หมวด ๑๖ กลุ่มกิจกรรม หรือเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์หรือจ าลองจากสภาพจริงใน 
ท้องถิ่น ในสังคม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน หรือให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ความภาคภูมิใจ ความผูกพัน และหวงแหนในท้องถิ่นมากข้ึน เป็นต้น  

๓.๓ สถานศึกษาใช้ทั้งสองแนวท างร่วมกัน กรณีนี้เหมาะส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 
หลายระดับ เช่น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ หรือสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้สถานศึกษาพิจารณาตามบริบทและ 
ความพร้อมของสถานศึกษา  

๔. นิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินคว ามก้ าวหน้ าในก ารปฏิบัติกิจกรรม คว ามพึงพอใจ ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ครูทุกคนเป็นที่ปรึกษาการท ากิจกรรม เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะ และดูแลความปลอดภัยของนักเรียน  

๕. จัดน าเสนอผลงานของผู้เรียน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินการ อย่างต่อเนื่อง  

๖. สรุป และรายงานผลการด าเนินการ 
 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๓๑ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือการ

ประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้
ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และ
ความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้  

๑. การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ชิ้นงาน/ ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
ให้มีการสอนซ่อมเสริม  

การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการ

เรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้อง

ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียน

การสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตัดสินผล
การเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด 
รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ  ผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ 
หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง
และชุมชน  
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๔๓๒ 

๓. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูล

พ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถ

ด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทาและด าเนินการโดย

เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้

ยังไดจ้ากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลใน
การเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือนาไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ  

ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้าน
วินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่ม
พิการทางร่างกายและสติปัญญา  เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการ
ด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จใน
การเรียน  

สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทาระเบียบว่าด้วยการวัดและ

ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็น

ข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติ

ร่วมกัน 
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๔๓๓ 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน  
๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน  
๑.๑ การตัดสินผลการเรียน  
ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละ
คนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน 
รวมทัง้สอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ  
ระดับมัธยมศึกษา  

๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ  

๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา  
๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
การพิจารณาเลื่อนชั้นระดับมัธยมศึกษา ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และ

สถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะ
ผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการ
เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น  สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้าชั้นได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึง
วุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.๒ การให้ระดับผลการเรียน  
ระดับมัธยมศึกษา ในการตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้ระบบผ่านและ

ไม่ผ่านโดยก าหนดเกณฑ์การตัดสินผ่านแต่ละรายวิชาที่ร้อยละ ๕๐ จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรียนที่
ผ่านส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ 
แนวการให้ระดับผลการเรียน ๘ ระดับและความหมายของแต่ละระดับดังแสดงในตารางดังนี้ 

คะแนนร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของการประเมินผล 
๘๐-๑๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 
๗๕-๗๙ ๓.๕ ดีมาก 
๗๐-๗๔ ๓ ดี 
๖๕-๖๙ ๒.๕ ค่อนข้างดี 
๖๐-๖๔ ๒ ปานกลาง 
๕๕-๕๙ ๑.๕ พอใช้ 
๕๐-๕๔ ๑ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
๐-๔๙ ๐    ต่ ากว่าเกณฑ์ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับได้ ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผลการเรียนดังนี้ 
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๔๓๔ 

“มส” หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนเนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียน
ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลาย
ภาคเรียน 

“ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการ
เรียนรายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียน/ปลายภาคเรียนไม่ได้ส่งงานที่มอบหมาย
ให้ท าซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ประเมินผลการเรียน
ไม่ได้  

 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ให้ผลการประเมินเป็น ผ่าน และ ไม่ผ่าน กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และ ผ่าน 
๑. ในการสรุปผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเพื่อการเลื่อนชั้นและจบ

การศึกษา 
ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับและความหมายของแต่ละระดับดังนี้ 
ผลการประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
ความหมาย 

ดีเยี่ยม 
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนที่ 
มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

ดี 
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนที่ 
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ผ่าน 
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนที่ 
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 

ไม่ผ่าน 
ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และ 
เขียน หรือถ้ามีผลงานผลงานนั้นยังมี ข้อบกพร่อง ที่ต้องได้รับการ 
ปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

 
๒ ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการเลื่อนชั้น 

และจบการศึกษาก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 
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๔๓๕ 

ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
ความหมาย 

ดีเยี่ยม 

ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน ๕ - ๘ คุณลักษณะและไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี 
 

ดี 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพ่ือให้เป็นการยอมรับ
ของสังคมโดยพิจารณาจาก ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน ๑ – 
๔ คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี 
หรือได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง๘คุณลักษณะ หรือได้ผลการประเมิน
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจ านวน ๕ – ๗คุณลักษณะ และมีบางคุณลักษณะ
ได้ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ผ่าน 

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด
โดยพิจารณา จากได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ 
ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจ านวน ๑ – ๔ คุณลักษณะและ
คุณลักษณะที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน 
ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษา
ก าหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมิน ระดับไม่ผ่านตั้งแต่ ๑ 
คุณลักษณะ 

 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผู้เรียนตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการประเมินเป็น ผ่าน และ ไม่ผ่าน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี ๓ ลักษณะ คือ 

๑. กิจกรรมแนะแนว 
๒. กิจกรรมนักเรียน ซ่ึง ประกอบด้วย 
   ๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหารโดย 

ผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ๒.๒ กิจกรรมชุมนุมหรือชมรมทั้งนี้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม 

ทั้ง ข้อ ๑ และ ๒ ส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรม 
หนึ่ง ในข้อ ๑ หรือข้อที่ ๒ 
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๔๓๖ 

๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมินดังนี้ 
“ผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานตาม

เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
“มผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
    ๑.๓ การรายงานผลการเรียน  
การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการ

เรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ  
หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

๒. เกณฑ์การจบการศึกษา  
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนขนอมพิทยาพุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนด เกณฑ์

กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  

๒.๑ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หน่วยกิต และ

รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 

๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 
    3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด  

5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

๒.๒ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๔๑ หน่วยกิต และ

รายวิชาเพ่ิมเติม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 

๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๓๗ 

3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน                 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ส าหรับการจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก ให้คณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพ้ืนที่
การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ ในแนวปฏิบัติการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ส าหรับ  การจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ                
ให้คณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

เอกสารหลักฐานการศึกษา  
เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารส าคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
๑. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด   
๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ

ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูล
และออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) 
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖) หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี  

๑.๒ ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบ
การศึกษา ที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๑.๓ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อ
และข้อมูลของ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) และผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)  

๒. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด   
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทาขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญ 

เกี่ยวกับผู้เรียน เช่น แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียน
สะสม ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนาเอกสารไปใช้ 



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๓๘ 

การเทียบโอนผลการเรียน  
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา 

การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ 
การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการ
ฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  

การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก 
ที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษา 
ต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการ
เทียบโอนควรก าหนด  รายวิชา/จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม  

การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได ้ดังนี้  
๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน  ๆที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน  
๒. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งภาค

ความรู้และภาคปฏิบัติ  
๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอนผลการเรียนให้

เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
การบริหารจัดการหลักสูตร  
ในระบบการศึกษาที่มีการกระจ ายอานาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา

หลักสูตรนั้น หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับ
สถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การใช้และพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การด าเนินการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและ การ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด ไว้ในระดับชาติ  

ระดับท้องถิ่น ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน ๆ เป็นหน่วยงานที่
มีบทบาทในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนด ในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือ
นาไปสู่การจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษา ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้
ประสบความส าเร็จ โดยมีภารกิจส าคัญ คือ ก าหนด เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
ระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น รวมทั้งเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพ
ของผู้เรียน  



 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔๓๙ 

สถานศึกษามีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการวางแผนและด าเนินการใช้
หลักสูตร การเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
จัดทาระเบียบการวัดและประเมินผลในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและรายละเอียดที่เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
อ่ืนๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดทาเพ่ิมเติม รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 



 

 

                    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 









 
 
 

 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ที ่922/๒๕๖๑ 

เรื่อง  กำรปรับปรุงโครงสร้ำงเวลำเรียน ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

---------------------------------------- 

อนุสนธิค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. 1239/2560 สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหำคม 2560 
เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ 
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ที่ 30/2561  สั่ง ณ วันที่ ๕ มกรำคม 2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เพ่ือให้สถำนศึกษำพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพในกำรแข่งขันและด ำรงชีวิต 
อย่ำงสร้ำงสรรค์ในประชำคมโลก ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำรที่ สพฐ. 293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดย 
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีอ ำนำจในกำรยกเลิก เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยและวิธีกำรจัดกำรศึกษำ  
ดังนั้น เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำเรียนได้ เหมำะสมกับบริบทและจุดเน้นของสถำนศึกษำ 
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในครำวประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๑ จึงปรับปรุงโครงสร้ำงเวลำเรียนให้มีควำมยืดหยุ่น ดังนี้ 

๑. ระดับประถมศึกษำ  
1) ปรับเวลำเรียนพ้ืนฐำนของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้ตำมควำมเหมำะสม สอดคล้องกับ

บริบท จุดเน้นของสถำนศึกษำ และศักยภำพของผู้เรียน โดยจัดเวลำเรียนพ้ืนฐำนส ำหรับสำระประวัติศำสตร์ 
๔๐ ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้ ต้องมีเวลำเรียนพ้ืนฐำนรวม จ ำนวน 840 ชั่วโมงต่อปี และผู้เรียนต้องมีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก ำหนด 

2) จัดเวลำเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
จุดเน้นและควำมพร้อมของสถำนศึกษำ และเกณฑ์กำรจบหลักสูตร เฉพำะระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
สถำนศึกษำอำจจัดให้เป็นเวลำส ำหรับสำระกำรเรียนรู้พ้ืนฐำนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยและกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

3) จัดเวลำส ำหรับกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำนวน ๑๒๐ ชั่วโมงต่อปี 
4) จัดเวลำเรียนรวมทั้งหมด ให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมของสถำนศึกษำ ทั้งนี้ ควรค ำนึงถึง

ศักยภำพและพัฒนำกำรตำมช่วงวัยของผู้เรียนและเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 
 
 

 
๒ / ๒.ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น... 

 



๒ 

 

2. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
 1) ปรับเวลำเรียนพ้ืนฐำนของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้ตำมควำมเหมำะสม สอดคล้องกับ
บริบท จุดเน้นของสถำนศึกษำ และศักยภำพของผู้เรียน โดยจัดเวลำเรียนพ้ืนฐำนส ำหรับสำระประวัติศำสตร์ 
๔๐ ชั่วโมงต่อปี หรือ ๑ หน่วยกิตต่อปี  ทั้งนี้ ต้องมีเวลำเรียนพ้ืนฐำนรวม จ ำนวน 880 ชั่วโมงต่อปี หรือ  
22 หน่วยกิตต่อปี และผู้เรียนต้องมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก ำหนด และสอดคล้องกับ
เกณฑ์กำรจบหลักสูตร   
 2) จัดเวลำเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
จดุเน้นและควำมพร้อมของสถำนศึกษำ และเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 
 3) จัดเวลำส ำหรับกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำนวน ๑๒๐ ชั่วโมงต่อปี 
 4) จัดเวลำเรียนรวมทั้งหมด ให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมของสถำนศึกษำ ทั้งนี้ ควรค ำนึงถึง
ศักยภำพและพัฒนำกำรตำมช่วงวัยของผู้เรียนและเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 

๓. ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  
 1) ปรับเวลำเรียนพ้ืนฐำนของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้ตำมควำมเหมำะสม สอดคล้องกับ
บริบท จุดเน้นของสถำนศึกษำ และศักยภำพของผู้เรียน โดยจัดเวลำเรียนพ้ืนฐำนส ำหรับสำระประวัติศำสตร์
รวม ๓ ปี จ ำนวน 8๐ ชั่วโมง หรือ ๒ หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องมีเวลำเรียนพ้ืนฐำนรวม 3 ปี จ ำนวน 1,640 ชั่วโมง 
หรือ 41 หน่วยกิต และผู้เรียนต้องมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก ำหนด และสอดคล้องกับ
เกณฑ์กำรจบหลักสูตร  

 2) จัดเวลำเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
จุดเน้นและควำมพร้อมของสถำนศึกษำ และเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 

 3) จัดเวลำส ำหรับกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน รวม ๓ ปี จ ำนวน ๓๖๐ ชั่วโมง 
 4) จัดเวลำเรียนรวมทั้งหมด ให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมของสถำนศึกษำ ทั้งนี้ ควรค ำนึงถึง
ศักยภำพและพัฒนำกำรตำมช่วงวัยของผู้เรียนและเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  3  พฤษภำคม พ.ศ. 25๖๑ 
  
 
 
 
 (นำยบุญรักษ์  ยอดเพชร) 
 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 













 
 

คำสั่งโรงเรียนขนอมพิทยา 
ที่ 059 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

.............................................................. 
 

 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพ่ือให้
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
ในโลกศตวรรษที่ 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ใน
ประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือเป็นการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนอมพิทยา 

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โรงเรียน         
ขนอมพิทยาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา ดังนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
1.1 นายสกล  จันทรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
1.2 นางกนกพัชร  ลิ้มสุวรรณ  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
1.3 นายสุบิน  แก้วเทพ  ผู้แทนครู   กรรมการ 
1.4 นายสุรชัย  เสวกวัง  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
1.5 นายพายุศักดิ์  ตุลาพันธ์  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
1.6 นายสถาพร  โสมปาน  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
1.7 พระครูภาวนา  จันทคุณ วิ.ดร. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
1.8 นายบัญชา  จันทรักษ์  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
1.9 นายกัมพล  มีชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
1.10 นายวีระศักดิ์  จิ๋วพัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 



 
 

1.11 นายเทิดศักดิ์  อธิคมานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
1.12 นายไตรรัตน์  ล่ำสวย  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
1.13 นายเจียมรัตน์ ปานสัสดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
1.14 นายจักรกฤษณ์ อังคณานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
1.15 นายสันติกร  รักสองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ  

 หน้าที ่ให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา 
พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
2.1  นายสันติกร  รักสองหมื่น           ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2.2  นายสมพร  ผลอินทร์           รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
2.3  นายสุบิน  แก้วเทพ          หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ 
2.4  นางรวิวรรณ  อังคณานนท์         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
2.5  นางคุณาพร  สิงหเดชา           หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
2.6  นางทิพวัลย์  จอมบดินทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
2.7  นางสาวแก้วใจ  ฝั่งชลจิตร์          หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน กรรมการ 
2.8  นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ จัดประชุม ให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือ และสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ หรือทรัพยากรอื่นๆ 
ให้กับคณะกรรมการดำเนินงาน 

3. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 
3.1 นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ   ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวกาญจนา ขัดษากาญจน์  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ            รองประธานกรรมการ 
3.3 นางสาวอวยพร อิศรเดช         หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย   กรรมการ  
3.4 นางสาวอิงอร พิมเสน         หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์   กรรมการ 
3.5 นายกฤษณะ  สุขพันธ์        หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
                                             และเทคโนโลยี  

           3.6 นายยงยุทธ  ซึ้งสุนทร         หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา  กรรมการ 
                                       และวัฒนธรรม  

3.7 นางเพชรี  นาคแก้ว        หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
3.8 นายชนาธิป  สวนจันทร ์        หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
3.9 นางสุภาภรณ์  ทองใหญ ่        หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ    กรรมการ 
3.10 นางพชรมน  พรหมคีรี        หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ   กรรมการ 
3.11 นายสมใจ  สุขแจ่ม       หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
3.12 นางสาวอิงอร  พิมเสน        หัวหน้าฝ่ายวัดผลและประเมินผล   กรรมการ 

     3.13 นางสาวปัญชลิกา  สุขสวัสดิ์     งานหลักสูตรนำร่องโครงการ   กรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ 

   3.14 นางสาวณัฐกานต์ ทิพย์วิเศษ     งานหลักสูตรนำร่องโครงการ   กรรมการ  
ห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ 



 
 

   3.15 นางสาวอารดา  พรหมดวง       งานทะเบียน     กรรมการ 
     3.16 นางสาวรัชนก  บัวอ่อน        งานทะเบียน     กรรมการ 
     3.17 นางสาวปฤณฆรัชต ศรีใหม่      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา       กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. วางแผนการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร ทบทวนหลักสูตร กำหนดรายละเอียดของหลักสูตร
สถานศึกษาและแนวการจัดโครงสร้างหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จุดเน้น
กรอบสาระท้องถิ่นของเขตพ้ืนที่การศึกษาและความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

 2. จัดทำคู่มือหลักสูตร นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนรู้ จัดทำคู่มือการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร การปฐมนิเทศครูผู้สอนก่อนนำหลักสูตรไปใช้ และ
ประชุมชี้แนะแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้กับผู้เรียน 

3. จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว เพื่อให้ทันกำหนดการเปิดใช้ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

4. รายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียนต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับจำนวนครู นักเรียนและห้องเรียน 

๔. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔.๑ คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
      4.๑.๑ นางอวยพร อิศรเดช     ประธานกรรมการ 
      4.๑.๒ นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์    กรรมการ 

                           4.๑.๓ นางสาวนุชนาฎ เทพสุวรรณ    กรรมการ 
                 4.๑.๔ นางสาวภัคจิรา กลิ้งตา    กรรมการ 

      4.๑.๕ นางสาวโสรยา จันทร์ชุม    กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒ คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
      4.๒.๑ นางสาวอิงอร พิมเสน     ประธานกรรมการ 
      4.๒.๒ นางคุณาพร สิงหเดชา     กรรมการ 

                           4.๒.๓ นางจตุพร สุจเสน     กรรมการ 
                4.๒.๔ นางสาวศุภราภรณ์ โหราโชติ    กรรมการ 

      4.๒.๕ นางสาวสุวิณี วาระเพียง    กรรมการ 
                4.๒.๖ นางอัชยา แซ่ตั้น     กรรมการและเลขานุการ 

4.๓ คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      4.๓.๑ นายกฤษณะ สุขพันธ์     ประธานกรรมการ 

                4.๓.๒ นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์        กรรมการ 
      4.๓.๓ นางสาวปฤณฆรัชต ศรีใหม่    กรรมการ 
      4.๓.๔ นางสาวกาญจนา ขัดษากาญจน์   กรรมการ 

                           4.๓.๕ นางอังคณา จงรักวิทย์     กรรมการ 
      4.๓.๖ นางสาวสุธิดา ชนะดี     กรรมการ 

                           4.๓.๗ นางสาวรัชนก บัวอ่อน    กรรมการ 
                4.๓.๘ นางสาวอารดา พรหมดวง             กรรมการและเลขานุการ 
 



 
 

4.๔ คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      4.๔.๑ นายยงยุทธ ซึ้งสุนทร     ประธานกรรมการ 

                           4.๔.๒ นางสาวแก้วใจ ฝั่งชลจิตร์    กรรมการ 
                           4.๔.๓ นางพรเพ็ญ บุนนาค     กรรมการ  
                           4.๔.๔ นางสาววิไลวรรณ เอ่ียมศิริ    กรรมการ 

      4.๔.๕ นางมาริสา พุทธพงศ์     กรรมการ 
      4.๔.๖ นายศิริชัย นพพล              กรรมการและเลขานุการ 
4.๕ คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
      4.๕.๑ นายชนาธิป สวนจันทร์    ประธานกรรมการ 

                           4.๕.๒ นายสุบิน  แก้วเทพ     กรรมการ 
                           4.๕.๓ วิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัย    กรรมการ 

4.๖ คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
                           4.๖.๑ นางสุภาภรณ์ ทองใหญ่    ประธานกรรมการ 

      4.๖.๒ นางสาวอรอนงค์ เต่งยี่ภู่    กรรมการ 
      4.6.3 นางสาวธาราทิพย์ มณีอร่าม    กรรมการ 
      4.๖.4 นางสาวพัณณิตา มณ ี     กรรมการและเลขานุการ 
4.๗ คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
      4.๗.๑ นางพชรมน พรหมคีรี     ประธานกรรมการ 
      4.๗.๒ นายธีรภัทร ถิระโชติ     กรรมการ 
      4.๗.๓ นายสมจิตร แสงเกตุ     กรรมการ 

                           4.๗.๔ ว่าที่รต. หญิงปิยะรัตน์ ฉิมดี    กรรมการและเลขานุการ 
4.๘ คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
      4.๘.๑ นางเพชรี นาคแก้ว     ประธานกรรมการ 

                           4.๘.๒ นางรวิรรณ อังคณานนท์    กรรมการ 
                           4.๘.๓ นางสาวนิตยา จงกล     กรรมการ 

      4.๘.๔ นายสมใจ สุขแจ่ม     กรรมการ 
                           4.๘.๕ นางสาวณัฐกานต์  ทพิย์วิเศษ    กรรมการ 

      4.๘.๖ นางสาวปัญชลิกา สุขสวัสดิ ์    กรรมการและเลขานุการ 
๔.๙ คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
      ๔.๙.๑ นายสมใจ สุขแจ่ม       ประธานกรรมการ  
      ๔.๙.๒ นางสาวปัญชลิกา สุขสวัสดิ์     กรรมการ  
      ๔.๙.๓ นางสาวธาราทิพย์ มณีอร่าม      กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำรูปเล่มของหลักสูตรเพื่อให้ทันกำหนดการเปิดใช้ในภาคเรียน     

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 



 
 

          5. คณะกรรมการฝายจัดทําเกียรติบัตร 
๕.๑ ว่าที่รต. หญิงปิยะรัตน์ ฉิมดี      ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวสุธิดา ชนะดี      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่จัดทำเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่เข้ารับการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา 
พุทธศักราช 2564ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

6. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารรวบรวมและจัดทำรูปเล่มหลักสูตร  ประกอบด้วย 
 6.1 นางสาวปฤณฆรัชต ศรีใหม ่      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
 6.2 นางสาวกาญจนา  ขัดษากาญจน์  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    กรรมการ 
 6.3 นางสาวปัญชลิกา  สุขสวัสดิ์      หัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงานกลุ่ม    กรรมการ 

6.4 นางสาวสุธิดา  ชนะดี       งานธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ       กรรมการ 
6.5 นางอังคณา จงรักวิทย์      งานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ      กรรมการ 
6.๖ นางสาวอารดา พรหมดวง          งานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ          กรรมการและ 
                       เลขานุการ             

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมปรับปรุงหลักสูตร  
1.1 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
1.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
1.3 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 

                         1.4 มาตรฐานการเรียนรู้และและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
                   2. ดำเนินการรวมรวมข้อมูลปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตรควรประกอบด้วย 

2.1  ส่วนนำ 
2.2  โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนขนอมพิทยา 
2.3  การจัดเวลาเรียนหรือโครงสร้างเวลาเรียน 
2.4  โครงสร้างกลุ่มสาระ 
2.5  คำอธิบายรายวิชา 
2.6  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.7  เกณฑ์การจบหลักสูตร 
2.8  เอกสารหลักฐานการศึกษา 
2.9  เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
2.10 เกณฑ์ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.11 ภาคผนวก 
2.12 สว่นประกอบอ่ืน ๆ ที่จำเป็น 

                  3. จัดทำรูปเลม่หลักสูตรฉบับสมบูรณ์นำเสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอนุมัติ และประกาศใช้ในปีการศึกษา 2564 

 



 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เต็มความรู้ 
ความสามารถ เสียสละ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียน และราชการสืบไป 

 
 สั่ง ณ วันที่  19  เมษายน พ.ศ.  2564 

 
 
 

(นายสันติกร  รักสองหมื่น) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

ตารางนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มบริหาร 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร วัน/เดือน/ปี ครั้งที่ เรื่อง/ประเด็น หมาย
เหตุ 

1 ภาษาไทย  24 พฤษภาคม 2564 1 แผนจัดการเรียนรู้/แผนการประเมินผลการเรียนรู้/ปัญหา/อุปสรรค/ค่าเป้าหมาย/
หนังสือเรียน/วัสดุอุปกรณ์/ห้องเรียน/อ่ืน ๆ  

 

2  19  กรกฎาคม 2564 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์/การเก็บคะแนนตามแผนการจัดการเรียนหรือและแผนการ
ประเมนผลการเรียนรู้/เวลาเรียนของนักเรียน/ชิ้นงาน ใบงาน 

 

3  23 สิงหาคม 2564 3 การเก็บคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 

4  20 กันยายน 2564 4 การเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบปลายภาค/เวลาเรียน/คะแนนเก็บ  

5 คณิตศาสตร์ 
 

25 พฤษภาคม 2564 1 แผนจัดการเรียนรู้/แผนการประเมินผลการเรียนรู้/ปัญหา/อุปสรรค/ค่าเป้าหมาย/
หนังสือเรียน/วัสดุอุปกรณ์/ห้องเรียน/อ่ืน ๆ  

 

6  20 กรกฎาคม 2564 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์/การเก็บคะแนนตามแผนการจัดการเรียนหรือและแผนการ
ประเมนผลการเรียนรู้/เวลาเรียนของนักเรียน/ชิ้นงาน ใบงาน 

 

7  24 สิงหาคม 2564 3 การเก็บคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 

8  21 กันยายน 2564 4 การเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบปลายภาค/เวลาเรียน/คะแนนเก็บ  

9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

25 พฤษภาคม 2564 1 แผนจัดการเรียนรู้/แผนการประเมินผลการเรียนรู้/ปัญหา/อุปสรรค/ค่าเป้าหมาย/
หนังสือเรียน/วัสดุอุปกรณ์/ห้องเรียน/อ่ืน ๆ  

 

10  21  กรกฎาคม 2564 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์/การเก็บคะแนนตามแผนการจัดการเรียนหรือและแผนการ
ประเมนผลการเรียนรู้/เวลาเรียนของนักเรียน/ชิ้นงาน ใบงาน 

 



 
 

11  26 สิงหาคม 2564 3 การเก็บคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 

12  22 กันยายน 2564 4 การเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบปลายภาค/เวลาเรียน/คะแนนเก็บ  

13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

28 พฤษภาคม 2564 1 แผนจัดการเรียนรู้/แผนการประเมินผลการเรียนรู้/ปัญหา/อุปสรรค/ค่าเป้าหมาย/
หนังสือเรียน/วัสดุอุปกรณ์/ห้องเรียน/อ่ืน ๆ  

 

14  22  กรกฎาคม 2564 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์/การเก็บคะแนนตามแผนการจัดการเรียนหรือและแผนการ
ประเมนผลการเรียนรู้/เวลาเรียนของนักเรียน/ชิ้นงาน ใบงาน 

 

15  27 สิงหาคม 2564 3 การเก็บคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 

16  23 กันยายน 2564 4 การเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบปลายภาค/เวลาเรียน/คะแนนเก็บ  

17 ภาษาต่างประเทศ 
 

31 พฤษภาคม 2564 1 แผนจัดการเรียนรู้/แผนการประเมินผลการเรียนรู้/ปัญหา/อุปสรรค/ค่าเป้าหมาย/
หนังสือเรียน/วัสดุอุปกรณ์/ห้องเรียน/อ่ืน ๆ  

 

18  23  กรกฎาคม 2564 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์/การเก็บคะแนนตามแผนการจัดการเรียนหรือและแผนการ
ประเมนผลการเรียนรู้/เวลาเรียนของนักเรียน/ชิ้นงาน ใบงาน 

 

19  23 สิงหาคม 2564 3 การเก็บคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 

20  24 กันยายน 2564 4 การเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบปลายภาค/เวลาเรียน/คะแนนเก็บ  

21 สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

7 มิถุนายน 2564 1 แผนจัดการเรียนรู้/แผนการประเมินผลการเรียนรู้/ปัญหา/อุปสรรค/ค่าเป้าหมาย/
หนังสือเรียน/วัสดุอุปกรณ์/ห้องเรียน/อ่ืน ๆ  

 

22  27  กรกฎาคม 2564 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์/การเก็บคะแนนตามแผนการจัดการเรียนหรือและแผนการ
ประเมนผลการเรียนรู้/เวลาเรียนของนักเรียน/ชิ้นงาน ใบงาน 

 

23  30 สิงหาคม 2564 3 การเก็บคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 



 
 

24  27 กันยายน 2564 4 การเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบปลายภาค/เวลาเรียน/คะแนนเก็บ  

25 ศิลปะ 
 

8 มิถุนายน 2564 1 แผนจัดการเรียนรู้/แผนการประเมินผลการเรียนรู้/ปัญหา/อุปสรรค/ค่าเป้าหมาย/
หนังสือเรียน/วัสดุอุปกรณ์/ห้องเรียน/อ่ืน ๆ  

 

26  29  กรกฎาคม 2564 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์/การเก็บคะแนนตามแผนการจัดการเรียนหรือและแผนการ
ประเมนผลการเรียนรู้/เวลาเรียนของนักเรียน/ชิ้นงาน ใบงาน 

 

27  31 สิงหาคม 2564 3 การเก็บคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 

28  28 กันยายน 2564 4 การเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบปลายภาค/เวลาเรียน/คะแนนเก็บ  

29 การงานอาชีพ 
 

9 มิถุนายน 2564 1 แผนจัดการเรียนรู้/แผนการประเมินผลการเรียนรู้/ปัญหา/อุปสรรค/ค่าเป้าหมาย/
หนังสือเรียน/วัสดุอุปกรณ์/ห้องเรียน/อ่ืน ๆ  

 

30  30  กรกฎาคม 2564 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์/การเก็บคะแนนตามแผนการจัดการเรียนหรือและแผนการ
ประเมนผลการเรียนรู้/เวลาเรียนของนักเรียน/ชิ้นงาน ใบงาน 

 

31  1 กันยายน 2564 3 การเก็บคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 

32  29 กันยายน 2564 4 การเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบปลายภาค/เวลาเรียน/คะแนนเก็บ  

33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

10 มิถุนายน 2564 1 แผนจัดการเรียนรู้/แผนการประเมินผลการเรียนรู้/ปัญหา/อุปสรรค/ค่าเป้าหมาย/
หนังสือเรียน/วัสดุอุปกรณ์/ห้องเรียน/อ่ืน ๆ  

 

34  2 สิงหาคม 2564 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์/การเก็บคะแนนตามแผนการจัดการเรียนหรือและแผนการ
ประเมนผลการเรียนรู้/เวลาเรียนของนักเรียน/ชิ้นงาน ใบงาน 

 

35  2 กันยายน 2564 3 การเก็บคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 

36  30 กันยายน 2564 4 การเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบปลายภาค/เวลาเรียน/คะแนนเก็บ  

 




	1.ปกหน้าหลักสูตร
	2 คำนำ สารบัญ ปกรองหลักสูตร
	3lประกาศ ความนำวิสัยทัศน์เอ่าจริง 1-19ล่าสุด
	4หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน20
	5โครงสร้างหลักสูตรเอาจริง21-50ล่าสุด
	6หลักสูตรภาษาไทยต้น ปลาย เอาจริง51-83ล่าสุด
	7หลักสูตรคณิต ม.ต้นและม.ปลาย เอาจริง84-116
	8หลักสูตรม.ต้นวิทย์เอาจริงสำหรับปริ้น117-153
	9หลักสูตรม.ปลาย วิทย์ แยก เอาจริง 154-233
	10หลักสูตรสังคม ม.ต้น ม.ปลายเอาจริง 234-289
	11หลักสูตรศิลปะ ม ต้น ม.ปลาย 290-314
	12หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา315-339
	13หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ340-361
	14หลักสูตรภาษาอังกฤษ มต้น 362-393
	15หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.ปลาย394-426
	16แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน427-430
	17การวัดและประเมินผลการเรียนรู้431-439
	18ภาคผนวก
	19.คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์
	20.คำสั่ง-ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด-สาระที่-2
	21.คำสั่ง สพฐ.922-2561-การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรฯ 2551
	22.คำสั่ง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
	23การเทียบโอนผลการเรียน
	24อนุมัติการจบ
	25.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร64-เอาจริง
	26ปกหลังหลักสูตร

